RAPORT O STANIE GMINY
BIELAWA ZA ROK 2019

Bielawa maj 2020r

Wstęp...................................................................................................................................................................................4
I. Ogólna charakterystyka Gminy Bielawa..........................................................................................................................4
II. Ludność i demografia ze szczególnym uwzględnieniem osób 60+...............................................................................4
III. Informacje finansowe....................................................................................................................................................6
III.1 Dochody....................................................................................................................................................................6
III.2 Wydatki budżetu miasta na 2019r............................................................................................................................8
III.3. Analiza porównawcza – budżety na lata 2014-2019.............................................................................................10
III.3.1. Dochody..........................................................................................................................................................10
III.3.2 Środki zewnętrzne............................................................................................................................................12
III.3.3 Wydatki............................................................................................................................................................14
III.3.4 Finansowanie deficytu....................................................................................................................................16
III.3.5 Zadłużenie gminy............................................................................................................................................17
III.3.6 Inwestycje........................................................................................................................................................18
III.3.7 Wskaźniki finansowe........................................................................................................................................19
IV. Budżet Obywatelski.....................................................................................................................................................20
V. Uwarunkowania społeczne...........................................................................................................................................22
V.1 Kultura......................................................................................................................................................................22
V.2 Sport.........................................................................................................................................................................25
V. 3 Oświata i wychowanie............................................................................................................................................26
V.4 Bezpieczeństwo publiczne.......................................................................................................................................31
V.5 Polityka społeczna....................................................................................................................................................33
V.6 Turystyka..................................................................................................................................................................40
V.7 Rynek pracy..............................................................................................................................................................40
VI. Informacja o realizacji polityk i strategii oraz wykorzystanie możliwości pozyskania środków pozabudżetowych.
............................................................................................................................................................................................41
VI.1 Strategia Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Gminy Bielawa na lata 2014-2020................................................41
VI.2 Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Bielawa na lata 2014-2020........................................................................49
VI.3 Wieloletni Program Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Bielawa na lata 2018-2022..................51
VI. 4 Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Bielawa...................................................................................................51
VI. 5 Program Ochrony Środowiska dla Gminy Bielawa na lata 2015-2018 z uwzględnieniem perspektywy na lata
2015-2022......................................................................................................................................................................52
VI. 6 Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla gmin, dla których organizatorem
publicznego transportu zbiorowego jest Gmina Bielawa..............................................................................................56
VI.7 Plan działań na rzecz zrównoważonej energii dla Miasta Bielawa.........................................................................57
VI. 8 Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych dla Gminy
Bielawa na lata 2017-2021.............................................................................................................................................57
VI. 9 Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w roku 2019.............58
VI. 10 Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bielawa na lata 2015-2032.......58
VI. 11 Strategia Rozwoju Oświaty w Gminie Bielawa na lata 2017-2022......................................................................59
VI. 12 Lokalny Program Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży z terenu Gminy Bielawa.....................60
VI. 13 Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Bielawy na lata 2018-2022.....................................60
VI. 14 Gminny program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ofiar przemocy w rodzinie na lata 2016-2019. .63

2

VI. 15 Gminny program wspierania rodziny na lata 2016-2018....................................................................................64
VI. 16 Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za
rok 2019.........................................................................................................................................................................66
VI.17 Krótkie omówienie możliwości pozyskania środków oraz wskazanie gdzie złożono wnioski i skąd pozyskano
środki zewnętrzne..........................................................................................................................................................67
VII. Infrastruktura i ład przestrzenny...............................................................................................................................68
VII. 1 Studium uwarunkowań i kierunków przestrzennego zagospodarowania gminy.................................................68
VII. 2 Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego..........................................................................................69
VII. 3 Infrastruktura komunalna (sieci wodno-kanalizacyjne).......................................................................................69
VII.4 Infrastruktura transportowa (drogi, transport publiczny).....................................................................................71
VII.5 Zaopatrzenie w energię (prąd, gaz, ciepłownictwo)..............................................................................................72
VIII. Współpraca z samorządowymi , organizacjami pozarządowymi.............................................................................73
VIII.1 Związki komunalne, porozumienia międzygminne, stowarzyszenia jednostka samorządu terytorialnego.......73
VIII.2 Inne formy współdziałania....................................................................................................................................73
VIII.3 Współpraca z organizacjami pozarządowymi......................................................................................................74
IX. Realizacja uchwał Rady Miejskiej Bielawy..................................................................................................................76
Spis tabel............................................................................................................................................................................83
Spis wykresów...................................................................................................................................................................84

3

Wstęp
Niniejsze opracowanie stanowi podsumowanie działalności Gminy Bielawa w 2019 roku. Ukazuje
sytuację gminy w wybranych zagadnieniach w kontekście społeczno-gospodarczym oraz podsumowuje
realizację najważniejszych dokumentów strategicznych i uchwał Rady Miejskiej. Spełnia tym samym
przesłanki wynikające z art. 28a a ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. 2020 poz. 713).
Jego podstawę stanowią sprawozdania przygotowywane przez komórki organizacyjne Urzędu
Miejskiego i jednostki organizacyjne. Jednak do opracowania wykorzystano tylko najważniejsze dane z tych
sprawozdań, tak aby zapewnić maksymalnie jasny obraz i przekazać konkretne informacje odnoszące się do
realizacji zobowiązań zawartych w dokumentach strategicznych czy polityce publicznej. Równocześnie w
opracowaniu raportu korzystano z danych Głównego Urzędy Statystycznego 1, dokumentów publicznych
(Strategie, Programy, Sprawozdania składane do odpowiednich Ministerstw).

I. Ogólna charakterystyka Gminy Bielawa
Gmina Bielawa położona jest w południowo-wschodniej części województwa dolnośląskiego,
w powiecie dzierżoniowskim. Jej powierzchnia wynosi 36,21 km 2 Graniczy gminami: Dzierżoniów, Pieszyce
oraz Nowa Ruda.
Bielawa posiada bardzo korzystne położenie – na Przedgórzu Sudeckim, u podnóża Gór Sowich.
Część jej terenów leży w granicach Parku Krajobrazowego Gór Sowich. Na terenie miasta znajduje się
zbiornik wodny „Jezioro Bielawskie” pełniący funkcje rekreacyjne. Odległość od od stolicy województwa
dolnośląskiego – Wrocławia, dużego ośrodka miejskiego, to jedynie 67 km, co sprawia, że Bielawa staje się
atrakcyjnym miejscem na jednodniowe wycieczki dla mieszkańców Wrocławia. Wykorzystując położenie,
gmina od wielu lat realizuje działania proekologiczne, dążąc do stania się Modelowym Miastem
Ekologicznym.
Jednocześnie Bielawa jest miastem z tradycjami przemysłowymi. Produkcja tkanin bawełnianych
przez Zakłady Przemysłu Bawełnianego Bielbaw czy Bieltex, przez długie lata kształtowała obraz miasta.
I choć firmy te ogłosiły upadłość, to dzięki stworzeniu w mieście Podstrefy Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy
Ekonomicznej „Invest-Park” oraz Bielawskiego Parku Przemysłowego, udało się przyciągnąć nowych
inwestorów i uruchomić nowe miejsca pracy. Bliskie sąsiedztwo Bielawy z Dzierżoniowem i Pieszycami, z
którymi tworzy swoistą aglomerację, pozwala na kreowanie ponadlokalnych funkcji związanych
z komunikacją, usługami czy kulturą.

II. Ludność i demografia ze szczególnym uwzględnieniem osób 60+
Liczba mieszkańców Bielawy w 2019 r. spadła o 0,8% w porównaniu z 2018 r. (z 28 960 osób do 28
720). Największy spadek zauważalny jest w przypadku osób w wieku produkcyjnym (kobiety między 18 a 59
rokiem życia, mężczyźni między 18 a 64 rokiem życia) – o 2,7%; liczba osób w wieku przedprodukcyjnym
1 Główny Urząd Statystyczny na dzień sporządzania raportu nie posiadał pełnych danych w wybranych kategoriach
statystycznych za rok 2019. Brak danych w odpowiedniej kategorii jest wskazany w odpowiednich miejscach w tekście
dokumentu.
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zmalała o 1,1%. Rośnie zaś liczba osób w wieku poprodukcyjnym (o 2,6%), które stanowią już ponad ¼
mieszkańców Bielawy.
Wykres 1 Liczba mieszkańców Bielawy w 2018 r. z uwzględnieniem grup wiekowych.

24%

16%
wiek przedprodukcyjny (< 18
lat)
wiek produkcyjny (kobiety 1859, mężczyźni 18-64)
wiek poprodukcyjny

59%

Źródło: opracowanie własne.
Wykres 2 Liczba mieszkańców Bielawy w 2019 r. z uwzględnieniem grup wiekowych.
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wiek przedprodukcyjny (< 18 lat)
wiek produkcyjny (kobiety 18-59,
mężczyźni 18-64)
wiek poprodukcyjny

58%

Źródło: opracowanie własne.

Większość mieszkańców Bielawy stanowią kobiety – 54%. Jednocześnie w przypadku osób w wieku
przedprodukcyjnym i produkcyjnym kobiet jest nieznacznie mniej niż mężczyzn (odpowiednio 49,9% i
47,9%), zaś zdecydowanie dominują wśród osób w wieku poprodukcyjnym (70,6%).
Wykres 2 Liczba kobiet i mężczyzn w poszczególnych grupach wiekowych w Bielawie w 2019 r.
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Źródło: opracowanie własne.
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III. Informacje finansowe
III.1 Dochody
Dochody Gminy Bielawa na podstawie ustawy o dochodach JST obejmują:
1) dochody własne;
2) subwencję ogólną;
3) dotacje celowe z budżetu państwa.
Dochody własne
1. Źródłami dochodów własnych każdej JST są:
a. dochody uzyskiwane przez samorządowe jednostki budżetowe oraz wpłaty od samorządowych zakładów
budżetowych;
b. dochody z majątku JST;
c. spadki, zapisy i darowizny na rzecz JST;
d. dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych w odrębnych przepisach;
e. 5,0 % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją
zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, o ile odrębne przepisy nie
stanowią inaczej;
f. odsetki od pożyczek udzielanych przez JST, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej;
g. odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody JST;
h. odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych JST, o ile odrębne przepisy
nie stanowią inaczej;
i. dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego;
j. inne dochody należne JST na podstawie odrębnych przepisów.
2. Źródłami dochodów własnych gminy są ponadto:
a. wpływy z podatków:
I. od nieruchomości,
II. rolnego,
III. leśnego,
IV. od środków transportowych,
V. dochodowego od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej,
VI. od spadków i darowizn,
VII. od czynności cywilnoprawnych;
b. wpływy z opłat:
I. skarbowej,
II. targowej,
III. miejscowej, uzdrowiskowej i od posiadania psów,
IV. eksploatacyjnej - w części określonej w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. V. innych na podstawie odrębnych przepisów;
c. udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych od podatników tego podatku
zamieszkałych na obszarze gminy (39,34 %,);
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d. udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych od podatników tego podatku,
posiadających siedzibę na obszarze gminy (6,71 %).
Dochody Gminy Bielawa w roku 2019 przedstawia tabela poniżej.
Tab. 1 Dochody Gminy Bielawa w 2019

Dochody Gminy Bielawa
(w tys. zł)
DOCHODY

2019
157 703

Źródło: Opracowanie własne na postawie budżetów i sprawozdań Gminy Bielawa

Powyższa tabela prezentuje strukturę dochodów ogółem Gminy, w analizowanym okresie
dominowały dochody bieżące, które stanowiły od blisko 92% dochodów ogółem.
Tab. 2 Dochody budżetu w 2019r

Ogólna struktura dochodów budżetu Gminy Bielawa w 2019r.
Dochody (w tys. zł)
2019
Dochody budżetu ogółem , w tym:
157 703
Dochody własne
70 138
Dotacje
54 488
Subwencja ogólna i środki na
uzupełnienie dochodów
33 076
(wskaźnik struktury)
Dochody budżetu ogółem , w tym:

100,00%

Dochody własne
Dotacje
Subwencja ogólna i środki na
uzupełnienie dochodów

44,47%
34,55%
20,97%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych różnych w tym: własnych, GUS, BIP Gminy Bielawa, RIO we Wrocławiu

Natomiast poniżej w tabeli przedstawiono strukturę dochodów z tytułu podatków Gminy Bielawa w 2019r.
Tab. 3 Struktura dochodów własnych w 2019r

Struktura dochodów własnych Gminy Bielawa w 2019r
Dochody własne (w tys. zł)
2019
Dochody własne ogółem, w tym:
Własne bieżące:
PIT
CIT
Podatki i opłaty
Poozostałe własne
Własne majątkowe(bez subwencji)
Dochody własne (wskaźnik struktury)
Dochody własne ogółem, w tym:
Własne bieżące:
Własne majątkowe(bez subwencji)

70 138
61 240
23 330
674
21 468
15 768
8 899

2019
100,0%
87,3%
12,7%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych różnych w tym: własnych, GUS, BIP Gminy Bielawa, RIO we Wrocławiu
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Wykres 4 Struktura dochodów budżetu gminy za 2019r

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych różnych w tym: własnych, GUS, BIP Gminy Bielawa, RIO we Wrocławiu

W analizowanym okresie, w strukturze dochodów dostrzega się wysoki udział w podatku
dochodowym od osób fizycznych, przy jednoczesnym dość niskim udziale w podatku dochodowym od osób
prawnych. Najważniejszą kategorią dochodów budżetowych jednostek samorządu terytorialnego są jednak
dochody własne, gdyż zapewniają władzy lokalnej samodzielność finansową. W analizowanym okresie
udział dochodów własnych w strukturze dochodów budżetowych kształtował się na poziomie ok. 44%.
Środki pochodzące z subwencji i dotacji wyniosły łącznie 56% dochodów ogółem Gminy Bielawa.

III.2 Wydatki budżetu miasta na 2019r.
Wydatki ogółem za 2019 rok przedstawiają się następująco
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Tab. 4 Struktura wydatków ogółem

Struktura wydatków ogółem Gminy Bielawa w 2019r.
(w tys. zł)
2019
Wydatki ogółem, w tym:
142 878
Wydatki bieżące:
124 429
1) wydatki jednostek budżetowych,
w tym na:
78 159
a) wynagrodzenia i składki od nich
naliczane,
32 230
b) wydatki związane z realizacją ich
45 929
statutowych zadań;
2) dotacje na zadania bieżące;
13 746
3) świadczenia na rzecz osób
fizycznych;
30 840
4) wydatki na programy finansowane
z udziałem środków, o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części
związanej z realizacją zadań jednostki
samorządu terytorialnego;
5) wypłaty z tytułu poręczeń i
gwarancji udzielonych przez
jednostkę samorządu terytorialnego,
przypadające do spłaty w danym roku
budżetowym;
6) obsługę długu jednostki samorządu
terytorialnego.
Wydatki majątkowe, w tym:
inwestycje i zakupy inwestycyjne
zakup i objęcie akcji i udziałów oraz
wniesienie wkładów do spółek prawa
handlowego

369

0
1 315
18 450
16 079

2 371

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych różnych w tym: własnych, GUS, BIP Gminy Bielawa, RIO we Wrocławiu

Wydatki Gminy Bielawa oparte są na podziale merytorycznym, który został dokonany za pomocą
działów klasyfikacji budżetowej: 010 Rolnictwo i łowiectwo; 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię,
elektryczną, gaz i wodę; 600 Transport i łączność; 700 Gospodarka mieszkaniowa; 710 Działalność
usługowa; 750 Administracja publiczna; 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i
ochrony prawa oraz sądownictwa; 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa; 757 Obsługa
długu publicznego; 758 Różne rozliczenia; 801 Oświata i wychowanie; 851 Ochrona zdrowia; 852 Pomoc
społeczna; 854 Edukacyjna opieka wychowawcza; 855 Rodzina; 900 Gospodarka komunalna i ochrona
środowiska; 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego; 926 Kultura fizyczna i sport ( patrz: tabela
poniżej)
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Tab. 5 Struktura wydatków. Najważniejszych działów w 2019r.

Wydatki Gminy Bielawa wg ważniejszych działów
(w tys. zł)
2019
Wydatki ogółem
142 878
010 Rolnictwo i łowiectwo
75
150 Przetwórstwo przemysłowe
325
600 Transport i łączność
19 875
630 Turystyka
3 365
700 Gospodarka mieszkaniowa
14 330
710 Działalność usługowa
275
750 Administracja publiczna
9 205
751 Urzędy naczelnych organów
władzy państwowej, kontroli i
ochrony prawa oraz sądownictwa
219
752 Obrona Narodowa
0
754 Bezpieczeństwo publiczne i
ochrona przeciwpożarowa
994
757 Obsługa długu publicznego
1 315
758 Różne rozliczenia
20
801 Oświata i wychowanie
29 282
851 Ochrona zdrowia
573
852 Pomoc społeczna
9 535
854 Edukacyjna opieka wychowawcza
855 Rodzina
900 Gospodarka komunalna i ochrona
środowiska
921 Kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego
926 Kultura fizyczna i sport

1 413
34 471
11 401
2 891
3 315

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych różnych w tym: własnych, GUS, BIP Gminy Bielawa, RIO we Wrocławiu

III.3. Analiza porównawcza – budżety na lata 2018-2019
III.3.1. Dochody
W latach 2018-2019 dochody budżetu gminy przedstawia poniższa tabela i wykres.
Tab. 6 Struktura dochodów
Ogólna struktura dochodów budżetu Gminy Bielawa w latach 2018-2019
Dochody (w tys. zł)
2018
2019
Dochody budżetu ogółem , w tym:
126 245
157 703
Dochody własne
61 443
70 138
Dotacje
35 617
54 488
Subwencja ogólna i środki na
uzupełnienie dochodów
29 184
33 076
(wskaźnik struktury)
Dochody budżetu ogółem , w tym:
100,0%
100,0%
Dochody własne
48,7%
44,5%
Dotacje
28,2%
34,6%
Subwencja ogólna i środki na
uzupełnienie dochodów
23,1%
21,0%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych różnych w tym: własnych, GUS, BIP Gminy Bielawa, RIO we Wrocławiu
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Wykres 5. Dochody w latach 2018-2019

Ogólna struktura dochodów budżetu
Gminy Bielawa w latach 2018-2019
70 138
54 488
33 076
61 443
Dochody własne

35 617

29 184

Dotacje

Subwencja ogólna i
środki na uzupełnienie
dochodów

2018

2019

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych różnych w tym: własnych, GUS, BIP Gminy Bielawa, RIO we Wrocławiu

W 2019 dochody budżetu Gminy Bielawaogółem wzrosły o 24,92% względem roku 2018 z 126 245
tys. zł do poziomu 157 703 tys. zł. W głównej mierze jest to zasługą wzrostem otrzymanych dotacji o 53%
względem roku 2018, natomiast należy też zauważyć wzrost dochodów własnych gminy o 8 695 tys. zł
względem roku 2018.

Tab. 7 Dochody ogółem 2018-2019

Dochody ogółem Gminy Bielawa w latach 2018-2019r.
2018
w tys zł
Dochody ogółem plan z tego:
130 672
Dochody majątkowe
11 011
Dochody bieżące
119 661
Dochody ogółem wykonanie z tego:
126 245
Dochody majątkowe
4 503
Dochody bieżące
121 741
Dochody ogółem - Wykonanie jako %
planu
Dochody majątkowe-wykonanie jako
% planu
Dochody bieżące-wykonanie jako %
planu

2019
156 069
19 842
136 226
157 703
22 977
134 725

96,61%

101,05%

40,90%

115,80%

101,74%

98,90%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych różnych w tym: własnych, GUS, BIP Gminy Bielawa, RIO we Wrocławiu
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Dochody budżetu Gminy Bielawa na przestrzeni lat 2018 – 2019 uległy dynamicznemu wzrostowi.
Poniżej w tabeli i na wykresie przedstawiono strukturę dochodów z tytułu podatków Gminy Bielawa w
latach 2018 - 2019.

Tab. 8 Struktura dochodów własnych 2018-2019
Struktura dochodów własnych Gminy Bielawa w latach 2018-2019
Dochody własne (w tys. zł)
2018
2019
Dochody własne ogółem, w tym:
61 443
70 138
Własne bieżące:
58 172
61 240
PIT
21 061
23 330
CIT
850
674
Podatki i opłaty
20 171
21 468
Poozostałe własne
16 089
15 768
Własne majątkowe(bez subwencji)
3 271
8 899
Dochody własne (wskaźnik struktury)
2018
2019
Dochody własne ogółem, w tym:
100,0%
100,0%
Własne bieżące:
94,7%
87,3%
PIT
34,3%
33,3%
CIT
1,4%
1,0%
Podatki i opłaty
32,8%
30,6%
Poozostałe własne
26,2%
22,5%
Własne majątkowe(bez subwencji)
5,3%
12,7%
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych różnych w tym: własnych, GUS, BIP Gminy Bielawa, RIO we Wrocławiu

Wykres 6. Struktura dochodów własnych

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych różnych w tym: własnych, GUS, BIP Gminy Bielawa, RIO we Wrocławiu

Na 3 067,4 tys. zł wzrostu dochodów własnych bieżących Gminy Bielawa w głównej mierze miał
wpływ wzrost dochodów z tytułu podatków od dochodów osób fizycznych. Głównymi źródłami dochodów
majątkowych są: dotacje celowe, sprzedaż mienia, najem i dzierżawa oraz dochody z tytułu użytkowania
wieczystego. Dochody majątkowe w analizowanym okresie wzrosły o 5 627,3 tys. zł.
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III.3.2 Środki zewnętrzne
Dotacje zewnętrzne, w tym w ramach programów finansowanych ze środków europejskich
pozyskane przez Gminę przedstawia tabela i wykres poniżej.
Tab. 9 Dotacje zewnętrzne w lata 2018-2019

Dotacje zewnętrzne Gminy Bielawa w latach 2018-2019
Dotacje (w tys. zł)
2018
2019
Dotacje, w tym:
dotacje celowe otrzymane z
budżetu państwa na
inwestycje i zakupy
inwestycyjne z zakresu
administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych
ustawami
dotacje celowe otrzymane z
budżetu państwa na
realizację inwestycji i
zakupów inwestycyjnych
własnych
dotacje celowe na
inwestycje i zakupy
inwestycyjne realizowane
na podstawie porozumień
(umów) między
jednostkami samorządu
terytorialnego

1 232

14 079

18

322

814

13 757

399

0

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych różnych w tym: własnych, GUS, BIP Gminy Bielawa, RIO we Wrocławiu
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Wykres 7 Dotacje Gminy Bielawa w latach 2018-2019

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych różnych w tym: własnych, GUS, BIP Gminy Bielawa, RIO we Wrocławiu

III.3.3 Wydatki
W latach 2018-2019 wydatki ogółem budżetu gminy przedstawiały się następująco:
Tab. 10 Wydatki ogółem w latach 2018-2019
Struktura wydatków ogółem Gminy Bielawa w latach 2018-2019.
(w tys. zł)
2018
2019
Wydatki ogółem, w tym:
140 542
142 878
Wydatki bieżące:
113 401
124 429
1) wydatki jednostek budżetowych, w
73 342
78 159
tym na:
a) wynagrodzenia i składki od nich
29 997
32 230
naliczane,
b) wydatki związane z realizacją ich
43 346
45 929
statutowych zadań;
2) dotacje na zadania bieżące;
12 874
13 746
3) świadczenia na rzecz osób
25 670
30 840
fizycznych;
4) wydatki na programy finansowane z
udziałem środków, o których mowa w
art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części
446
369
związanej z realizacją zadań jednostki
samorządu terytorialnego;
5) wypłaty z tytułu poręczeń i
gwarancji udzielonych przez
jednostkę samorządu terytorialnego,
0
0
przypadające do spłaty w danym roku
budżetowym;
6) obsługę długu jednostki samorządu
1 069
1 315
terytorialnego.
Wydatki majątkowe, w tym:
27 141
18 450
inwestycje i zakupy inwestycyjne
27 038
16 079
zakup i objęcie akcji i udziałów oraz
wniesienie wkładów do spółek prawa
102
2 371
handlowego

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych różnych w tym: własnych, GUS, BIP Gminy Bielawa, RIO we Wrocławiu
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W strukturze wydatków Gminy Bielawa w latach 2018 – 2019 relacja wydatków bieżących do
wydatków majątkowych uległa zmianie w kierunku wzrostu wydatków bieżących. Ich wartość zwiększyła
swój udział w całości wydatków z 80,7% w roku 2018 do 87,1% w roku 2019. Wydatki majątkowe spadły o
8 691 tys zł. w stosunku do roku 2018 i były związane ze zakończonym procesem inwestycyjnym w
analizowanym okresie. Sytuację tą ilustruje tabela nr 10 oraz wykres poniżej.
Wykres 8 Wydatki budżetowe w latach 2018-2019

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych różnych w tym: własnych, GUS, BIP Gminy Bielawa, RIO we Wrocławiu
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Tab. 11 Wydatki Gminy Bielawa wg. najważniejszych kwalifikacji budżetowych.

Wydatki Gminy Bielawa wg ważniejszych działów klasyfikacji budżetowej w latach
2018-2019.
(w tys. zł)
2018
2019
Wydatki ogółem
140 542
142 878
010 Rolnictwo i łowiectwo
120
75
150 Przetwórstwo przemysłowe
91
325
600 Transport i łączność
19 731
19 875
630 Turystyka
4 158
3 365
700 Gospodarka mieszkaniowa
17 755
14 330
710 Działalność usługowa
160
275
750 Administracja publiczna
11 160
9 205
751 Urzędy naczelnych organów
władzy państwowej, kontroli i
ochrony prawa oraz sądownictwa
271
219
752 Obrona Narodowa
0
0
754 Bezpieczeństwo publiczne i
ochrona przeciwpożarowa
1 127
994
757 Obsługa długu publicznego
1 069
1 315
758 Różne rozliczenia
20
20
801 Oświata i wychowanie
29 589
29 282
851 Ochrona zdrowia
516
573
852 Pomoc społeczna
8 558
9 535
854 Edukacyjna opieka wychowawcza
855 Rodzina
900 Gospodarka komunalna i ochrona
środowiska
921 Kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego
926 Kultura fizyczna i sport

1 404
26 008

1 413
34 471

12 763

11 401

2 968
3 073

2 891
3 315
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Wykres 9 Wydatki budżetowe ze względu na kategorie

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych różnych w tym: własnych, GUS, BIP Gminy Bielawa, RIO we Wrocławiu

Z analizy danych historycznych wynika, że najwięcej środków budżetowych Gmina przeznaczała na
pokrycie wydatków bieżących. Znaczny wzrost wydatków dalej jest zauważalny w dziale 855 Rodzina i ma
związek z wypłatą świadczeń w ramach programu 500+. Należy jednak zauważyć spadek wydatków na
administrację publiczną i wzrost wydatków na kulturę fizyczną i sport.

III.3.4 Finansowanie deficytu
W roku 2018 budżet Gminy Bielawa zamknął się deficytem, natomiast w roku 2019 nadwyżką
budżetową. W 2018 roku Gmina Bielawa wydatkowała znaczne środki na inwestycję. W 2019 roku Gmina
kontynuowała proces inwestycyjny, ale ich zaplanowany niższy poziom oraz wzrost dochodów bieżących i
majątkowych pozwolił na osiągnięcie nadwyżki budżetowej.
Gmina w 2019 zmniejszyła znacząco finansowanie kredytami i pożyczkami.
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Tab. 12 Finasowanie deficytu
Finansowanie deficytu
(w tys. zł)
DOCHODY
Dochody bieżące
Dochody majątkowe
WYDATKI
Wydatki bieżące
Wydatki majątkowe
NADWYŻKA/DEFICYT
FINANSOWANIE
Przychody ogółem w tym:
kredyty i pożyczki
obligacje
nadwyżka z lat ubiegłych
wolne środki
Rozchody ogółem z tego:
spłaty kredytów i pożyczek w tym:
wykup obligacji samorządowych

2018
126 245
121 741
4 503
140 542

2019
157 703
134 725
22 977
142 878

113 401
27 141
-14 297
20 272
23 560
13 654
0
0
9 905
3 288
3 288
0

124 429
18 450
14 825
6 647
9 881
3 908
0
0
5 973
3 234
3 234
0

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych różnych w tym: własnych, GUS, BIP Gminy Bielawa, RIO we Wrocławiu

Wykres 10 Nadwyżka/deficyt budżetowy

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych różnych w tym: własnych, GUS, BIP Gminy Bielawa, RIO we Wrocławiu

Na wykresie powyżej Można zauważyć korzystny trend dotyczący kształtowania się dochodów i
wydatków budżetowych Gminy Bielawa. Dochody budżetowe znacznie wzrosły, a wydatki zachowały
poziom zbliżony do roku poprzedniego.
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III.3.5 Zadłużenie gminy
Tab. 13 Zadłużenie gminy w latach 2018-2019

(w tys. zł)
Zobowiązania
wg. tytułów
dłużnych
Kredyty i
pożyczki
w tym
długotermino
we
Wymagalne
zobowiązania
w tym z tytułu
dostaw i usług

Zadłużenie gminy
2018

2019

43 569

44 243

43 553

44 227

43 553

44 227

16

16

16

16

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych różnych w tym: własnych, GUS, BIP Gminy Bielawa, RIO we Wrocławiu

Zadłużenie gminy w roku 2019 nieznacznie wzrosło i wynika z kontynuacji procesu inwestycyjnego.

III.3.6 Inwestycje
Wydatki inwestycyjne gminy w latach 2018-2019 zostały przedstawione na poniższych tabelach. W
roku 2019 kontynuowano politykę inwestycyjną, ale zamknięty znaczny etap inwestycji w roku 2018
pozwolił na spadek wydatków na inwestycje w roku 2019.
Tab. 14 Wydatki i zakupy inwestycyjne gminy w latach 2018-2019

inwestycje i zakupy inwestycyjne
2018
2019
w tys. zł
27 038
16 079
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych różnych w tym: własnych, GUS, BIP Gminy Bielawa, RIO we Wrocławiu

Wykres 11 Inwestycje i zakupy inwestycyjne w lata 2018-2019

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych różnych w tym: własnych, GUS, BIP Gminy Bielawa, RIO we Wrocławiu
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III.3.7 Wskaźniki finansowe
Ostatni element finansów gminnych to wskaźniki, których przekroczenie może spowodować
naruszenie ustawy o finansach publicznych a ich spełnienie jest to warunkiem badanym przez RIO i
wymaganym do przyjęcia budżetu na kolejny rok. W przypadku Gminy Bielawa wskaźniki spełniają kryteria
ustawy o finansach publicznych
Tab. 15 Wskaźniki finansowe

Wskaźniki finansowe
2018
Wskaźnik
poziomu spłat
z art. 169
Wskaźnik
zadłużenia z
art. 170
Dopuszczalny
wskaźnik
spłaty
zobowiązań
Planowany
wskaźnik
spłaty
zobowiązań

2019

3,4%

2,9%

34,5%

28,1%

6,46%

5,64%

5,17%

4,92%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych różnych w tym: własnych, GUS, BIP Gminy Bielawa, RIO we Wrocławiu

Z Wieloletniej Prognozy Finansowej wynika, że w latach 2018-2019 roczna wartość spłat
zobowiązań i ich obsługi do planowanych dochodów nie przekroczy wskaźnika opartego na średniej
arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji dochodów bieżących, powiększonych o wpływy
uzyskane ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem, a zatem
został spełniony wymóg art.243 ustawy o finansach publicznych.
Ocena zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego jest obecnie dokonywana w oparciu o indywidualny
wskaźnik zadłużenia samorządów (IWZ), który stanowi, że w danym roku budżetowym wartość spłaty
zobowiązań wraz z kosztami ich obsługi do dochodów ogółem budżetu jednostki samorządu terytorialnego
nie może przekroczyć średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji jej dochodów
bieżących, powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do
dochodów ogółem budżetu.
Definicja IWZ opiera się na wzorze arytmetycznym opublikowanym w ustawie o finansach publicznych z
dnia 27 sierpnia 2009 r.
Górna granica rocznych spłat zobowiązań wyliczana jest indywidualnie dla każdej jednostki samorządu
terytorialnego według zasad określonych w artykule 243 i 244 ustawy o finansach publicznych.
W artykule 243 ustawy o finansach publicznych wskazany został wzór, którym należy się posługiwać przy
ustalaniu górnej granicy rocznych spłat zobowiązań na rok „n”.
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Po lewej stronie wzoru ujęto wielkość limitowaną w roku „n”, tj. sumę spłat zobowiązań długoterminowych
/R/ za rok „n” wraz z odsetkami przypadającymi na ten rok /O/ w relacji do dochodów ogółem /D/,
liczonych zgodnie z tym przepisem. Lewa strona wzoru symbolizowana jest zapisem (Rn+On) / Dn i nie
może być większa niż wartość prawej strony wzoru.
Prawa strona wzoru to średnia z trzech lat poprzedzających rok „n” liczona z jednorocznych relacji;
dochodów bieżących /Db/ powiększonych o dochody ze sprzedaży /Sm/ i pomniejszonych o wydatki
bieżące /Wb/, ujętych w liczniku, do dochodów ogółem /D/ w mianowniku. Zatem relacja jednoroczna to:
(Db+Sm-Wb) / D
Średnia trzech jednorocznych relacji określa dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań (DWSZ) dla roku „n”,
ograniczający poziom spłat zobowiązań długoterminowych w tym roku.
IWZ stanowi powszechnie przyjęte określenie dla nowej reguły limitowania zadłużenia samorządu
terytorialnego. Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami organ stanowiący jednostki samorządu
terytorialnego nie może uchwalić budżetu, w którym nie zostałaby zachowana relacja wynikająca ze wzoru
na IWZ.
Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Bielawa przedstawia dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań dla
2018 r. w wysokości 6,46% oraz planowany wskaźnik spłat zobowiązań w 2018 roku – w wysokości 5,17%.
Planowany wskaźnik spłat zobowiązań na 2018 rok – w wysokości 5,17%, mieści się zatem w
dopuszczalnym wskaźniku spłaty zobowiązań dla 2018 r. w wysokości 6,46%, spełniając wymogi art. 243
ufp, gdyż jest o 1,29 punktu procentowego niższy od dopuszczalnego. W 2019 r. nadwyżka wskaźnika
dopuszczalnego nad planowanym (tzw. luz) to 0,72 punktu procentowego.
Powyższe ograniczenia formalne należą do jednych z najbardziej restrykcyjnych ograniczeń w tym zakresie
w krajach Europy. Należy jednak podkreślić, że nie wyrażają one rzeczywistej zdolności kredytowej
jednostki. Konieczne jest zatem stosowanie również innych miar kondycji finansowej oraz zdolności
kredytowej jednostki takich, które są określane przez instytucje finansowe i miasta w innych krajach.
Kluczowym elementem oceny kondycji finansowej i zdolności kredytowej, poza wysokością osiąganych
dochodów, jest ocena zdolności, czy gmina będzie w stanie wygenerować nadwyżki finansowe, które
mogłyby stanowić źródło spłaty potencjalnego zadłużenia. Stąd uważa się, że kluczowymi determinantami
zdolności kredytowej są czynniki finansowe, stanowiące odzwierciedlenie ogólnej kondycji gospodarczej
gminy, a ich odpowiednia analiza stanowi podstawy jej oceny.

IV. Budżet Obywatelski
Rada Miejska, w dn. 29 maja 2019 r. podjęła uchwałę (nr IX/94/2019) w sprawie Bielawskiego
Budżetu Obywatelskiego. Zarządzeniem nr 185/19 Burmistrza Miasta Bielawa z dn. 3 lipca 2019 r.
powołano Zespół ds. Bielawskiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2019. W jego skład weszło 12 osób.
Zgodnie z harmonogramem Budżet Obywatelski procedowano w następujący sposób:
- od 1 do 15 września - składanie przez mieszkańców propozycji projektów,
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- do 14 października - spotkania z liderami projektów,
- do 15 października - weryfikacja projektów przez Zespół ds. Bielawskiego Budżetu Obywatelskiego i
konsultacje z Komisją Budżetu i Finansów Rady Miejskiej,
- do 20 października - podanie do publicznej wiadomości projektów dopuszczonych do głosowania i
projektów odrzuconych,
- od 20 października do 20 listopada - głosowanie mieszkańców nad propozycjami projektów, (w formie
elektronicznej, z wykorzystaniem modułu na stronie www.um.bielawa.pl, oraz w Referacie Promocji i
Rozwoju i Gminnym Centrum Informacji).
- do 30 listopada - ogłoszenie wyników głosowania. Realizacja zadań przypadała na 2020 r.
Mieszkańcy Bielawy zgłosili następujące propozycje projektów do sfinansowania w ramach Budżetu
Obywatelskiego:
 Tężnia solankowa w Parku Miejskim,
 „W obronie klimatu – rozbudowa Parku Miejskiego” (uzupełnienie drzewostanu, powiększenie
terenu parku o ok. 2 ha),
 Przycięcie koron drzew wokół wieży widokowej na Górze Parkowej w Bielawie,
 Remont wyciągu narciarskiego na Górze Parkowej w Bielawie,
 Budowa kortów tenisowych w Parku Miejskim,
 Skwer aktywnych pokoleń (modernizacja placu zabaw, budowa siłowni zewnętrznej i boiska do
siatkówki plażowej, utworzenie skweru, budowa boiska do piłki nożnej).
Po analizie przeprowadzonej przez Zespół ds. Bielawskiego Budżetu Obywatelskiego wszystkie te projekty
zostały odrzucone jako nie spełniające warunków zapisanych w regulaminie i w związku z tym, nie mogące
być realizowane przez Gminę. Aby zapobiec podobnym sytuacjom, Rada Miejska przyjęła kolejną uchwałę z
regulaminem (nr XVII/159/2019 z dnia 29 listopada 2019 r.). Druga edycja konkursu rozpoczęła się 16
grudnia 2019 r. Mieszkańcom umożliwiono głosowanie tylko w formie elektronicznej, jednak mogli to
zrobić również w 3 lokalizacjach na terenie miasta. Wprowadzono nowy harmonogram, który przedstawiał
się następująco:
- od 16 grudnia 2019 r. do 15 stycznia 2020 r. - składanie propozycji projektów,
- od 15 do 31 stycznia - spotkania z liderami projektów, weryfikacja projektów przez Zespół ds.
Bielawskiego Budżetu Obywatelskiego i konsultacje z Komisją Budżetu i Finansów Rady Miejskiej.
- do 6 lutego 2020 r. - podanie do publicznej wiadomości projektów dopuszczonych do głosowania
- od 6 lutego do 8 marca 2020 r. - głosowanie mieszkańców nad propozycjami projektów
- do 18 marca 2020 r. - ogłoszenie wyników głosowania,
- od 19 marca do 15 grudnia 2020 r. - realizacja zadań zgodnie z wynikiem głosowania.
W drugiej edycji budżetu obywatelskiego złożono następujące projekty:
 „Bawmy się razem” (integracyjny plac zabaw przy ul. Wiejskiej w Bielawie),
 Skwer im. Eleni (modernizacja skweru w pobliżu budynku Ośrodka Pomocy Społecznej, mural z
wizerunkiem Eleni, urządzenia zabawowe dla dzieci),
 „Street-Art Festiwal” Bielawa (happening z odnowieniem muralu przy ul. 1 Maja),
 Tor motocrossowy (przy ul. Ceglanej w Bielawie).
Do głosowania nie został dopuszczony tylko ostatni ze złożonych projektów. Najwięcej głosów zdobył
pomysł skweru im. Eleni – 327 i wykorzystał on całą pulę dostępnych w ramach Budżetu Obywatelskiego
środków (200 tys. zł).
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V. Uwarunkowania społeczne
V.1 Kultura
Główną rolę w prowadzeniu działań kulturalnych na terenie Bielawy zajmuje Miejski Ośrodek
Kultury i Sztuki. Do podstawowych zadań MOKIS-u należy: rozpoznanie, rozbudzenie oraz zaspokojenie
zainteresowań i potrzeb kulturalnych mieszkańców gminy, tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego
ruchu artystycznego, zainteresowania wiedzą i sztuką. Kształtowanie wzorów aktywnego uczestnictwa w
kulturze, kontynuowanie i tworzenie tradycji kulturalnych wyróżniających Gminę Bielawa i region bielawski.
MOKiS prowadzi stałe kino. Realizuje ono projekcje w systemie cyfrowym 2D i 3D oraz dźwiękiem
przestrzennym „dolby digital”. Seanse odbywały w dwóch salach projekcyjnych: Małej Sali Art-inkubatora
ul. Piastowska 19c i w Sali Teatru Robotniczego. Prezentowane były artystyczne pokazy filmowe dla
dorosłych i dla dzieci, nowości filmu fabularnego oraz dokumentu.
Działalność MOKiS-u w 2019 roku obejmowała m.in. organizację cyklicznych imprez na terenie
Bielawy ale także na wspieranie działalności artystycznej mieszkańców miasta. Kontynuowano współpracę z
bielawskimi parafiami oraz innymi związkami wyznaniowymi prowadzącymi działalność zwłaszcza dla dzieci
i młodzieży o charakterze kulturalnym - dotyczy to pomocy technicznej i udostępnienia sali widowiskowej.
W okresie 2019 roku MOKiS organizował stałe zajęcia oraz imprezy, takie jak:
 zajęcia Amatorskich Zespołów Artystycznych; dziecięcych (grupa teatralna-Garderoba), młodzieżowych
i dorosłych (ERATO, grupa teatralna IMPRO, Jarzębina Czerwona, HIP-HOP Dance, Bielawskia Kapela
Podwórkowej, Teatru Prawdziwego, MGT - Międzypokoleniowa Grupa Teatralna);
 sekcji i klubów: Sekcji Modelarskiej, Klubu poezji śpiewanej LIRYKA, Klubu Dobrego Filmu, Sekcji
Fotograficznej i Filmowej MOKISFILM, Sekcji plastycznej MOKiS, sekcji gier planszowych;
 zajęcia podczas ferii zimowych i letnich (bezpłatne projekcje filmowe dla dzieci i młodzieży, warsztaty
wokalne, konkursy, zabawy, spektakle teatralne i estradowe pn. Ferie ze sztuką, teatralne
parkowanie);
 imprezy cykliczne dla dzieci i młodzieży o zasięgu miejskim i powiatowym („Sowiogórski Bajarz” –
konkurs krasomówczy, Przedszkolny i Szkolny Przegląd Twórczości Parateatralnej, PEGAZIK – konkurs
poetycki, cykl imprez dla szkół pt. TALENT, konkurs plastyczny z okazji Świąt Wielkanocnych – „Jajo z
klasą i fantazją” i Bożego Narodzenia konkurs ozdób choinkowych, cykl „Bajkowa Niedziela”, „Edukacja
Teatralna i Filmowa” dla szkół);
 koncerty zespołów własnych, zajęcia edukacji teatralnej, eliminacje miejskich konkursów
recytatorskich, teatralnych i muzycznych;
 działalność wystawienniczą twórców profesjonalnych i amatorów w Art.-Galeri 211 (budynek Art.inkubatora i hol teatru);
 imprezy plenerowe: Powitanie Nowego Roku, Orszak Trzech Króli (wspólnie ze stowarzyszeniem Św.
Agnieszki), Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy , Piknik Majowy, Dzień Dziecka – Festyn
Krasnoludków, 42. Dni Bielawy, Sudeckie Żagle 2019, Breaking Bielawa, Sudeckie Lato, Regałowisko,
Beach Party, Bebson Arena, Kino Letnie, Parkowe spotkania i koncerty poetyckie LIRYKA, Dzień
Działkowca, Święto Piernika, Festyn Bielawa Twój Dom, Mikołaj w Rynku, VIII Jarmark
Bożonarodzeniowy, Sylwester w Rynku oraz Koncerty, Pikniki i Festyny Rodzinne (współorganizowane
z parafiami WNMP, Bożego Ciała i Ducha Św.);
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imprezy okazjonalne: Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych, Święto Konstytucji 3 Maja, Dzień
Wojska Polskiego, Narodowe Święto Niepodległości oraz uroczystości rocznicowe upamiętniające m.in.
zakończenie II Wojny Światowej, Powstanie Warszawskie, wybuch II Wojny Światowej i agresję
radziecką organizowane we współpracy ze organizacjami kombatanckimi.
W 2019 roku MOKiS był organizatorem I Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenek Eleni „Po słonecznej
stronie życia”. W festiwalu wystąpiło 79 uczestników 58 miast.
W tabeli przedstawiono wykaz stale wspieranych przez MOKiS zespołów i artystów oraz stale
współpracujących instytucji.
Tab. 16 Zespoły i artyści współpracujący z MOKiS w 2019r

Zespół/artysta
Profesja
ERATO
Muzyczno-wokalny
SEKCJA PLASTYCZNA MOKIS
Malarstwo/rysunek/ceramika
MOKIS FILM
Film
TEATR PRAWDZIWY
Teatr
IMPRO
Teatr
JARZEBINA CZERWONA
Muzyczno-wokalny
BIELAWSKIE BRACTWO KOŚCI
Gry umysłowe
KAPELA BIELAWSKA
Muzyczno-wokalny
ORKIESTRA DĘTA
Muzyczny
HIP-HOP DANCE
Taniec
KLUB DOBREGO FILMU
FILM
SEKCJA MODELARSKA
modelarstwo lotnicze
Klub poezji śpiewanej LIRYKA
poezja i muzyka
MGT - Międzypokoleniowa Grupa Teatralna
teatr
Ponadto współpracują z MOKiS:
Miejska Biblioteka Publiczna
Współpraca w zakresie
upowszechniania kultury
Towarzystwo Przyjaciół Bielawy
wystawy, wydawnictwa, plenery
malarskie, koncerty
Stowarzyszenie Artystyczne SART
Muzyczne/
Spółdzielcza Animacja Kulturalne
współorganizacja imprez
Spółdzielcze Centrum Kultury
Zespoły artystyczne
Studio Piosenki i Tańca FART
Zespoły artystyczne
BWA Breakers
Taniec
KUBA DANCE
Taniec
Bielawski Uniwersytet Trzeciego Wieku
Wykłady, zajęcia interdyscyplinarne
Placówki oświatowe wszystkich szczebli
Prezentacje artystyczne, udział w
przeglądach i konkursach
Związek Kombatantów RP i Związek Inwalidów Wojennych
Współorganizacja Imprez
rocznicowych i patriotycznych
Rzymsko-Katolickie Parafie Bielawskie oraz inne związki
Współorganizacja imprez
wyznaniowe
charytatywnych, pikników i
festynów rodzinnych.
Zespół Ośrodków Wsparcia
Współorganizacja imprez dla
seniorów
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych MOKiS

Zgodnie z przedstawionym przez MOKiS sprawozdaniem w 2019 roku zorganizowano łącznie 632
imprezy dla 119 076 widzów i uczestników w tym:
 27 - imprez artystycznych w wykonaniu własnych zespołów dla 7 470 widzów
 33 – imprezy z udziałem zawodowych wykonawców dla 36 240 widzów
 30 - występów zespołów amatorskich z innych placówek dla 9 190 widzów
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26 - imprez dla dzieci i młodzieży dla 14 547 uczestników
16 - wystaw artystycznych (w tym 1 plenerowa) dla 9 290 oglądających
1 - Plener Malarski dla 14 uczestników z Polski i Czech
22 - imprezy rozrywkowo i rekreacyjne dla 18 990 widzów i uczestników
58 - imprez typu oświatowego, (wykłady, konferencje, kursy, spotkania, akademie, happeningi,
prezentacje filmowe – nie komercyjne) dla 10 000 uczestników
 419 - seansów Kina MOKIS dla 13 349 widzów. Średnia frekwencja Ok. 31 widzów na seansie.
Miejska Biblioteka Publiczna w Bielawie w 2019 roku prowadziła następujące formy pracy
z czytelnikiem tj. Dyskusyjny Klub Książki, Lekcje biblioteczne, Zajęcia podczas ferii zimowych i wakacji,
Konkursy plastyczne, Przedstawienia bibliotecznego Teatrzyku Kukiełkowo, Tydzień Bibliotek, Noc w
Bibliotece, Konkurs Literacki na Utwór Inspirowany Fotografiami Bielawy, Europejskie Dni Dziedzictwa,
Czytanki Dzieciaczka – zajęcia dla maluchów, które nie uczęszczają do przedszkola, Warsztaty małego
podróżnika, Spotkania autorskie wykłady, wystawy stałe i czasowe, lekcje muzealne, Narodowe Czytanie,
Światowy Dzień Pluszowego Misia, Warsztaty nauki gry w mahjonga, Promocje publikacji bibliotecznego
wydawnictwa i serii literackiej „Sudecka poezja i proza”, Promocja rocznika miejskiego Bibliotheca
Bielaviana. Ponadto MBP zorganizowała w 2019 roku wędrówki ulicami miasta, Koncert na dziedzińcu
„Beatlesowskie granie”, konkurs na pozyskanie eksponatów do muzeum „Na strychu u babci”, pokaz
multimedialny z okazji 10-lecia działalności Bielawskiej Placówki Muzealnej przedstawiony na sesji Rady
Miejskiej, uroczystość w Teatrze Robotniczym z okazji 10-lecia działalności Bielawskiej Placówki Muzealnej,
wzięła udział w projekcie „Mała książka – wielki człowiek” oraz w Ogólnopolskim Tygodniu Czytania
Dzieciom.
W 2019 roku liczba pracowników nie uległa zmianie i wynosiła 13 osób. W 2019 roku wzrosła liczba
woluminów do 74 852 przy czym odnotowano spadek liczby zarejestrowanych czytelników, co ilustruje
tabela poniżej.
Tab. 17 Informacje na temat MBP w Bielawie w lata 2016-2019

Rok

Liczba woluminów

2019
2018
2017
2016

74 852
68 423
66 483
64 182

Wypożyczenia
woluminów na zewnątrz
95 280
105 624
115 539
124 086

Liczba czytelników
3 821
3 945
4 092
4 213

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych MBP w Bielawie i danych GUS

Działania w obszarze kultury stanowią również przedmiot działalności Dolnośląskiego Inkubator ArtPrzedsiębiorczości w Bielawie. Instytucja ta nie prowadzi de facto działań kulturalnych, ale poprzez
posiadane zasoby lokalowe bezpośredni wspiera działalność gospodarczą związaną z gospodarka
kreatywną. W roku sprawozdawczym 2019 zorganizowano wiele imprez o charakterze kulturalnym
oraz promocyjnym. Do najważniejszych z nich należą:

Ogólnopolski Festiwal Piosenki „Dolnośląska Nutka”

Ogólnopolski Festiwal Piosenek Eleni „Po słonecznej stronie życia”

Międzynarodowe Mistrzostwa w Tańcu BREAK DANCE

„Złote Gody”- wręczenie medali przez Burmistrza Bielawy

Dzień Kobiet zorganizowany przez Związek Emerytów

Spotkanie Muzyczno-Modlitewne Parafii p.w. WNMP w Bielawie

Dzień Edukacji Narodowej

Promocja Rocznika Biblioteki
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Konkurs Literacki

Odbywały się także liczne koncerty i wystawy plastyczne. Zorganizowano imprezę kulturalną dla dzieci
pod nazwą „Ferie ze Sztuką”.
Ponadto w Inkubatorze odbywały się spotkania o charakterze biznesowym, m.in.

spotkanie Burmistrza Bielawy z przedstawicielami lokalnego biznesu

szkolenie dla sprzedawców zorganizowane prze UM Bielawa

szkolenie w zakresie Obrony Cywilnej przedstawicieli instytucji miejskich

wynajmowano sale na pokazy handlowe
Inkubator Art-Przedsiębiorczości w roku 2019 dysponował 1 819,07 m2 powierzchni biurowej
i magazynowej zlokalizowanej w dwóch budynkach przy ulicy Piastowskiej 19 a i 19c. Na koniec roku
wynajęto 100% powierzchni biurowych i magazynowych w obu obiektach. W obiektach obok wynajmu
powierzchni pod działalność przedsiębiorców działają również: sale taneczne, pracownie komputerowe,
sala treningowa, pracownia ceramiki, plastyczna i studiu nagrań.
Analiza sytuacji finansowej za rok 2019 wskazuje, że pomimo wzrostu kosztów utrzymania, wskaźnik
wynajmu budynków utrzymał się na stałym poziomie oraz wzrosły przychody z tytułu najmu powierzchni
biurowej i magazynowej oraz wynajmu specjalistycznych pracowni.
Analizując realizacja wydatków budżetowych za 2019 rok w dziale 921 Kultura i Ochrona
Dziedzictwa Narodowego (rozdział 92105, 92109, 92116, 92120) zaplanowano wydatki na poziomie
3 060 320 PLN i wydano 2 891 320,00 PLN, tym samym wykonanie budżetu wyniosło 94,48%.



V.2 Sport
Zadania z zakresu dostarczenia usług sportowych i rekreacyjnych realizowane są przede wszystkim
przez Ośrodek Sportu i Rekreacji, który zarządza szeregiem obiektów. W 2019 nie został wybudowany nowy
obiekt sportowy na terenie miasta. Również zasadniczej zmianie nie uległa liczba oraz zakres imprez
sportowych organizowanych przez OSiR zarówno samodzielnie, jak i z partnerami zewnętrznymi.
Tab. 18 Wykaz imprez sportowych i ich charakter w 2019r

Organizator

Charakter
imprezy
(lokalny,
powiatowy,
wojewódzki,
ogólnopolski)

Czas
trwania
(liczba
dni)

Szacunkowa
liczba
uczestników

L.P

Nazwa imprezy

1

Tropem Wilczym Bieg Pamięci
Żołnierzy Wyklętych
Międzynarodowy Turniej
Zapaśniczy o Puchar Burmistrza
Bielawy
Ogólnopolski Nocny Maraton
Plywacki Otyliada

OSiR

ogólnopolski

1 dzień

300

UKS Iron Bulls, OSiR

ogólnopolski

1 dzień

250

OSiR

ogólnopolski

2 dni

70

Bielawska Akademia Biegania

OSiR

Lokalny

2x 3
miesiące

90

OSiR

ogólnopolski

2 dni

200

OSiR

lokalny

3 dni

450

OSiR

lokalny

12 dni

600

2
3
4
5
6
7

Mistrzostwa Dolnego Śląska w
Pływaniu Masters
Mistrzostwa Bielawy Szkół
Podstawowych w Pływaniu
Cykl wycieczek turystycznych autokarowe
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8
9
10
11

Bieg Gladiatora IV
Mistrzostwa Bielawy
Przedszkolaków w Pływaniu
Bike Maraton
Super Bieg - Kalenica Półmaraton
Bielawa

12
Triathlon
13
14

Epicka czwórka
Gala MMA Bebson Arena

OSiR

ogólnopolski

1 dzień

900

OSiR

lokalny

1 dzień

50

ogólnopolski

1 dzień

900

ogólnopolski

1 dzień

300

ogólnopolski

1 dzień

200

ogólnopolski

4 dni

150

ogólnopolski

1 dzień

300

Grabek Promotion,
OSiR
Grabek Promotion,
OSiR
Stowarzyszenie
Pozytywnie Zakręceni,
OSiR
Kaczmarek, OSiR
Gold Bebson
Team,OSiR

15

Sowiogórski Maraton Rowerowy

OSiR

ogólnopolski

1 dzień

300

16
17

Ogólnopolski Turniej NO-GI Fight
Memoriał im. Michała
Wojtanowskiego
Turniej piłkarski dla dzieci
Bielawa CUP

OSiR

ogólnopolski

1 dzień

150

OSiR

ogólnopolski

1 dzień

250

UKS Siódemka, OSiR

lokalny

1 dzień

200

ogólnopolski

1 dzień

50

ogólnopolski

2 dni

350

ogólnopolski

1dzień

100

ogólnopolski

2 dni

200

18
19
20
21
22

Break King Bielawa
Lines of Bielawa
Memoriał im. Jerzego
Jankowskiego
Mistrzostwa Polski Kadetów i
Kadetek w Sumo

Stowarzyszenie BWA,
OSiR
OSiR
LSWKS Złote Piony,
OSiR
UKS Iron Bulls, OSiR

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych OSiR

Analizując realizacja wydatków budżetowych za 2019 rok w Dziale 926 Kultura Fizyczna (rozdziały
92604, 92605) zaplanowano wydatki na poziomie 3 352 450,00 PLN a wykonano 3 314 599,26 PLN (98,87%
planu).

V. 3 Oświata i wychowanie
Gmina Bielawa posiada rozwiniętą sieć placówek oświatowych, zarówno publicznych, jak
i niepublicznych. Należą do nich żłobek, przedszkola oraz szkoły. Za realizację polityki oświatowej, w tym
obsługę szkół i przedszkoli publicznych odpowiada Miejski Zarząd Placówek Oświaty w Bielawie.
Rodzice dzieci do lat 3 mogą korzystać z oferty Żłobka Publicznego w Bielawie, który mieści się przy ul.
gen. Grota Roweckiego 7. W ramach swojej działalności żłobek pełni funkcję pielęgnacyjną, opiekuńczą i
edukacyjną. Dzieci uczestniczą w zabawach i zajęciach ukierunkowanych na rozwój umiejętności
samoobsługowych, zachowań prospołecznych, emocji, intelektu oraz sfery ruchowej. Od początku swojej
działalności żłobek w Bielawie cieszy się dużym zainteresowaniem wśród młodych mieszkańców miasta.
W przypadku przedszkoli i szkół na terenie miasta funkcjonują zarówno placówki publiczne, jak i
niepubliczne, a rodzice, dzieci i młodzież mają możliwość wyboru instytucji edukacyjnych.
Usługi przedszkolne świadczone są przez trzy placówki publiczne, w tym dwie prowadzone przez
Gminę Bielawa. Jedną placówkę publiczną prowadzi Zgromadzenie Sióstr Augustianek w Bielawie.
Dodatkowo działa Dodatkowo działa 5 przedszkoli niepublicznych i 1 punkt przedszkolny.
Sieć szkolna otrzymała nowy kształt po reformie w 2017r. W 2019 roku system edukacji opierał się na
szkołach podstawowych. Szkolnictwo w Bielawie realizowane jest głównie w obszarze oświaty publicznej.
Oświata niepubliczna, mimo że prowadzona przez inne organy niż jednostki samorządu terytorialnego, jest
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częścią lokalnego systemu szkolnego, dlatego też ma swoje miejsce w raporcie o stanie Gminy. Jest to
ważne ze względu na przekazywaną przez JST dotację, jak i odpowiedzialność samorządu za jakość usług
edukacyjnych na terenie gminy. W Bielawie ofertę edukacji podstawowej mają trzy niepubliczne szkoły
podstawowe oraz pięć szkół niepublicznych.
Na terenie Gminy Bielawa zlokalizowane są również szkoły ponadgimnazjalne, prowadzone przez
Powiat Dzierżoniowski. Młodzież może więc korzystać z oferty na terenie Bielawy lub też uczyć się w innych
placówkach, m.in. w Dzierżoniowie. Spis placówek edukacyjnych zawiera tabela poniżej.
Tab. 19 Placówki oświatowe na terenie miasta Bielawa

Typ
placówki
Przedszkole

Placówka
Przedszkole Publiczne nr 3
Przedszkole Publiczne nr 4

ul. 3-go Maja 22,
Bielawa
ul. S. Żeromskiego
18, Bielawa

Publiczne Przedszkole z Oddziałami
Integracyjnymi

ul. Kopernika 2,
Bielawa

Niepubliczny Punkt Przedszkolny Chatka
Puchatka

ul. Orzeszkowej 1,
Bielawa
ul. Majowa 15B,
Bielawa
ul. Klonowa 4,
Bielawa
ul. Wolności 88,
Bielawa
os. Włókniarzy 11 ,
ul. Osiedlowa 2a,
Bielawa
ul. Parkowa 11,
Bielawa
ul. Waryńskiego 50,
ul. Ludowa 11,
Bielawa
os. Włókniarzy 10,
ul. Brzeżna 48,
Bielawa
ul. Gen. Grota
Roweckiego 6, ul.
Parkowa 12,
Bielawa

Przedszkole Niepubliczne MIŚ
Sportowe Przedszkole Niepubliczne w
Bielawie
Przedszkole Niepubliczne z Oddziałami
Integracyjnymi w Bielawie
Niepubliczne Przedszkole Montessori z
Oddziałami Integracyjnymi w Bielawie
Ekologiczne Przedszkole Niepubliczne
„Parkowe Skrzaty” w Bielawie
Szkoła
podstawow
a

Adres

Szkoła Podstawowa nr 4 z Oddziałami
Integracyjnymi
Ekologiczna Szkoła Podstawowa nr 7 im.
Juliana Tuwima
Szkoła Podstawowa nr 10 z Oddziałami
Sportowymi

Rodzaj
placówki
publiczna

Gmina Bielawa

publiczna

Gmina Bielawa

publiczna

Zgromadzenie
Sióstr Augustianek
w Bielawie

niepubliczna

osoba fizyczna

niepubliczna

osoba fizyczna

niepubliczna

osoba fizyczna

niepubliczna

osoba fizyczna

niepubliczna

osoba fizyczna

niepubliczna

osoba fizyczna

publiczna

Gmina Bielawa

publiczna

Gmina Bielawa

publiczna

Gmina Bielawa

Społeczna Szkoła Podstawowa
Społecznego Towarzystwa Oświatowego

ul. Żeromskiego 1,
Bielawa

niepubliczna

Społeczne Gimnazjum Społecznego
Towarzystwa Oświatowego – do
31.08.2019

ul. Żeromskiego 1,
Bielawa

niepubliczna

Europejska Szkoła Podstawowa z
Oddziałami Przysposabiającymi do Pracy
Niepubliczna Szkoła Podstawowa

ul. Wolności 105,
Bielawa
ul. Piastowska
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Organ/podmiot
prowadzący

Samodzielne Koło
Terenowe nr 92
Społecznego
Towarzystwa
Oświatowego
Samodzielne Koło
Terenowe nr 92
Społecznego
Towarzystwa
Oświatowego

niepubliczna

osoba fizyczna

niepubliczna

osoba fizyczna

Szkoła
ponadpodstawow
a

Auxilium
Szkoła Podstawowa z Oddziałami
Przysposabiającymi do Pracy Cechu
Rzemiosł Różnych i Małej
Przedsiębiorczości
Zespół Szkół Ogólnokształcących w
Bielawie
Zespół Szkół i Placówek Kształcenia
Zawodowego w Bielawie
Powiatowe Centrum Kształcenia
Praktycznego w Bielawie

18/S1
ul. Polna 2, Bielawa
ul. Szkolna 5,
Bielawa
ul. Żeromskiego 41,
Bielawa
ul. Żeromskiego 41,
Bielawa

niepubliczna
publiczna
publiczna
publiczna

Zespół Szkół Cechu Rzemiosł Różnych i
Małej Przedsiębiorczości w Bielawie

ul. Polna 2, Bielawa

niepubliczna

Szkoły Niepubliczne w Bielawie

ul. Wolności 105,
Bielawa

niepubliczna

Cech Rzemiosł
Różnych i Małej
Przedsiębiorcz.
Powiat
Dzierżoniowski
Powiat
Dzierżoniowski
Powiat
Dzierżoniowski
Cech Rzemiosł
Różnych i Małej
Przedsiębiorcz.
osoba fizyczna

Źródło: Miejski Zarząd Placówek Oświaty w Bielawie.

Trzy publiczne szkoły podstawowe w 2019 roku prowadziły oddziały gimnazjum, które zostały
wygaszone końcem roku szkolnego 2018/2019
Najmniejszą placówką jest Szkoła Podstawowa nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi, która w roku
2018/2019 ma 534 uczniów, największą Szkoła Podstawowa nr 10 z Oddziałami Sportowymi z 843 uczniami.
Podkreślić należy, że pierwsza z nich ma oddziały integracyjne, natomiast druga sportowe.
Tab. 20 Liczba uczniów i oddziałów w publicznych szkołach podstawowych w Bielawie

Szkoła

2018/2019
Liczba uczniów
Liczba oddziałów

Szkoła Podstawowa nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi
Ekologiczna Szkoła Podstawowa nr 7 im. Juliana Tuwima
Szkoła Podstawowa nr 10 z Oddziałami Sportowymi

534
681
843

28
29
36

Źródło: Miejski Zarząd Placówek Oświaty w Bielawie.

W 2019 roku uczniowie szkół podstawowych pierwszy raz przystąpili do egzaminu ósmoklasisty.
W mieście Bielawa przystąpiło do niego 258 uczniów. Analiza średnich wyników egzaminu na tle powiatu
dzierżoniowskiego i województwa dolnośląskiego wskazuje na niewielkie dysproporcje. Uczniowie szkół
bielawski osiągnęli niższe wyniki względem średniej dla Dolnego Śląska. Natomiast w odniesieniu do
średniej dla powiatu, wyłącznie w przypadku egzaminu z języka angielskiego, odnotowano wyższy wynik
uczniów w Bielawie co przedstawia tabela poniżej. Wśród szkół publicznych najlepsze wyniki osiągnęli
uczniowie Szkoły Podstawowej nr 10.
Tab. 21 Średnie wyniki egzaminu ośmioklasisty 2 2019r w szkołach w Gminie Bielawa

Szkoły
Województwo dolnośląskie
Powiat dzierżoniowski
Miasto Bielawa
Szkoła Podstawowa nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi
Ekologiczna Szkoła Podstawowa nr 7
Szkoła Podstawowa nr 10 z Odddziałami Sportowymi
Europejska Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przysposabiającymi
do Pracy
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przysposabiającymi do Pracy
Cechu Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości w Bielawie
Społeczna Szkoła Podstawowa STO
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Język
polski
61,10%
59,60%
57,70%
60,50%
59,10%
66,50%

43,40%
38,30%
38,60%
45,10%
36,20%
44,40%

Język
angielski
59,90%
55,50%
58,80%
58,80%
54,50%
66,20%

Język
niemiecki
41,30%
24,80%
17,90%
nd
nd
nd

15,00%

14,60%

nd

17,90%

27,70%

14,50%

18,10%

nd

80,70%

47,90%

74,80%

nd

Matematyka

Źródło: Średnie wyniki egzaminu ósmoklasisty 2019, https://oke.wroc.pl/egzamin-osmoklasisty-2/ (w wyniku błędu redakcyjnego wyniki dla Gminy
Bielawa zostały zamieszczone w sprawozdaniu dla powiatu bolesławieckiego), 14.04.2020.

W 2019 roku po raz ostatni uczniowie pisali egzamin gimnazjalny. W Gminie Bielawa przystąpiło do
niego 261 uczniów, którzy zdawali część humanistyczną, matematyczno-przyrodniczą oraz język obcy – w
przypadku uczniów z Bielawy był to angielski lub niemiecki. Wyniki egzaminów prezentuje tabela poniżej. W
przypadku przedmiotów humanistycznych oraz części językowej, absolwenci oddziałów gimnazjalnych w
gminie Bielawa osiągnęli wyniki wyższe niż ich rówieśnicy w powiecie dzierżoniowskim. Na uwagę zasługuje
fakt znacznego zróżnicowania wyników pomiędzy poszczególnymi szkołami. W związku z wygaszeniem
oddziałów gimnazjalnych w szkołach podstawowych poziom nauczania i wyniki edukacyjne uczniów
gimnazjów obrazują potencjał kształcenia w ośmioletnich szkołach podstawowych.
Tab. 22 Średnie wyniki egzaminu gimnazjalnego 2019 w szkołach w Gminie Bielawa

Szkoły
Województwo dolnośląskie
Powiat dzierżoniowski
Miasto Bielawa
Gimnazjum Ekologiczne nr 3
Gimnazjum nr 1
Gimnazjum nr 2
Niepubliczne Gimnazjum z Oddziałami
Przysposabiającymi do Pracy
Gimnazjum nr 5
Społeczne Gimnazjum STO w Bielawie

Część
humanistyczna
język
historia i
polski
WOS
61,3%
58,0%
60,2%
54,5%
61,9%
55,7%
46,5%
35,8%
65,3%
55,2%
70,2%
62,0%

Część matematycznoprzyrodnicza

41,2%
35,7%
35,5%
17,7%
38,3%
42,5%

49,0%
44,2%
45,5%
33,5%
45,1%
51,6%

68,9%
64,8%
66,4%
39,3%
59,1%
73,6%

54,5%
48,1%
49,9%
13,3%
40,7%
61,1%

51,3%
40,2%
30,3%
93,0%

37,2%
47,4%
95,0%
95,0%

24,2%

34,4%

14,3%

27,2%

-

-

28,1%

-

62,2%
60,0%

55,7%
62,5%

29,5%
34,3%

43,4%
49,8%

-

-

mat.

Język
angielski

Język
niemiecki

przed. przyr. podst. rozsz. podst. rozsz.

61,5% 38,6%
70,5% 52,3%

Źródło: Średnie wyniki egzaminu gimnazjalnego 2019 w szkołach woj. dolnośląskiego i opolskiego, https://oke.wroc.pl/srednie-wyniki-egzaminugimnazjalnego-2019-w-szkolach-woj-dolnoslaskiego-i-opolskiego/, 14.04.2020.

Głównym strumieniem finansowania oświaty jest subwencja oświatowa, będąca algorytmem
podziału części oświatowej subwencji ogólnej, określonym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.
Wysokość tej subwencji naliczana jest zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18
grudnia 2018 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu
terytorialnego w roku 2019 2 i uzależniona jest m.in. od typów i rodzajów szkół, liczby uczniów w danym roku
szkolnym (z uwzględnieniem niepełnosprawności), liczby nauczycieli poszczególnych stopni awansu
zawodowego oraz innych uwzględnianych kryteriów.
Całkowita wysokość subwencji w latach 2016-2019 sukcesywnie rośnie, natomiast jej wysokość w
przeliczeniu na jednego ucznia podlega wahaniom. Najniższa wysokość subwencji przyznana była w 2016
roku natomiast najwyższa w ostatnim 2019 roku.
Tab. 23 Wysokość przyznawanej subwencji oświatowej w latach 2015-2019

Rok

Liczba uczniów

2016
2017

2031
2481

Wysokość
subwencji
na
uczniów
15 950 437
16 268 167

Subwencja na 1
ucznia
7 853
6 557

Wysokość subwencji
wraz ze
zwiększeniami z tyt.
rezerwy 0,4%
16 026 456
16 269 041

2 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie sposobu podziału części
oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2019, Dz.U. 2018 poz. 2446.
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2018
2019

2448
2 223

16 815 331
6 869
16 910 386
18 203 702
8 189
18 531 387
Źródło: Miejski Zarząd Placówek Oświaty w Bielawie.

W związku z dużymi potrzebami oświaty Gmina finansuje placówki edukacyjne również ze środków
własnych. Odnotować należy stały, znaczący wzrost własnych środków Gminy wydatkowanych na oświatę w
ostatnich latach (por. tabela poniżej). Udział środków własnych w ogóle wydatków wyniósł w 2019 roku
32,58% i w 2018 roku 34,05%. We wcześniejszych latach środki własne Gminy nie przekraczały 30%.
Tab. 24 Udział środków własnych w budżecie oświaty w latach 2016-2019

Środki
Subwencja + dotacje celowe
Środki własne miasta
Wydatki ogółem

2016
2017
2018
17 484 836,00
17 489 105,09
18 160 947,28
6 228 463,00
8 711 430,39
9 377 575,20
23 713 299,00
26 200 535,48
27 538 522,48
Źródło: Miejski Zarząd Placówek Oświaty w Bielawie.

2019
20 695 732,47
9 999 306,49
30 695 038,96

Największe wydatki dotyczą prowadzenia szkół podstawowych, przedszkoli oraz oddziałów
gimnazjalnych. W 2019 roku wydatki inwestycyjne dotyczyły szkół podstawowych
i przedszkoli co prezentuje tabela poniżej.
Tab. 25 Wydatki na oświatę w zestawieniu szczegółowym w latach 2018 i 2019

Dział / rozdział
bieżące
DZIAŁ 801
80101(szkoły podstawowe)
80104 (przedszkola)
80106 (oddziały „0” przy SP)
80110 (gimnazja)
80113 (dowożenie uczniów)
80146 (dokształcanie nauczycieli)
80149 (realizacja zadań wymagających
stosowania specjalnej organizacji nauki i
metod pracy dla dzieci w przedszkolach)
80150 (realizacja zadań wymagających
stosowania specjalnej organizacji nauki i
metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach
podstawowych)
80152 (realizacja zadań wymagających
stosowania specjalnej organizacji nauki i
metod pracy dla dzieci i młodzieży w
gimnazjach)
80153 (zapewnienie uczniom prawa do
bezpłatnego dostępu do podręczników,
materiałów edukacyjnych lub materiałów
ćwiczeniowych)
80195 (pozostała działalność)
DZIAŁ 854
85401 (świetlice szkolne)
85412 (kolonie i obozy oraz inne formy
wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej)
85415 (pomoc materialna dla uczniów o
charakterze socjalnym)
85416 (pomoc materialna dla uczniów o
charakterze motywacyjnym)

2018
inwestycyjne

bieżące

2019
inwestycyjne

11 305 549,32
5 205 575,81
50 822,64
3 494 465,26
172 546,16
70 527,56

644 651,68
44 997,18
-

14 831 583,29
6 100 803,22
55 054,08
1 780 350,14
167 132,21
90 593,26

300 961,15
178 249,94
-

1 365 069,19

-

1 916 526,30

-

2 779 500,28

-

3 620 874,35

-

652 597,39

-

111 542,14

-

234 941,95

-

162 096,04

-

262 448,70

-

273 007,94

-

1 106 763,49

-

1 129 251,78

62 768,87

-

78 279,18

-

-

145 640, 05

85 297,00

-

54 810,00
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V.4 Bezpieczeństwo publiczne
O bezpieczeństwo publiczne na terenie gminy Bielawa dba Policja oraz Straż Miejska Bielawy.
Komisariat Policji w Bielawie znajduje się przy ul. Bolesława Chrobrego 14. Obsługuje gminy Bielawa i
Pieszyce, miejscowości: Jodłownik, Józefówek, Kietlice, Myśliszów, Ostroszowice, Owiesno, Wiatraczyn.
Komisariatowi podlega Posterunek Policji w Pieszycach.
W 2019 roku Wydział Prewencji Komisariatu Policji w Bielawie realizował (podobnie jak to miało
miejsce w 2018 roku) priorytety Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji dotyczące uspołecznienia
roli dzielnicowego i procesu wdrażania nowych rozwiązań służby dzielnicowego ujętych w
programie ,,Dzielnicowy Bliżej Nas”. Jest to jeden z podstawowych programów realizowany w celu
zbudowania zaufania pomiędzy służbami a obywatelami. Dzielnicowy to wizytówka policji, policjant
pierwszego kontaktu, którego najważniejszym zadaniem jest pomoc mieszkańcom.
W ramach obowiązków służbowych Dzielnicowi Komendy Policji w Bielawie w 2019 roku:
 zrealizowali 829 służb,
 przeprowadzili 370 interwencji publicznych,
 zainicjowano 141 wystąpień do innych służb lub podmiotów ws. bezpieczeństwa,
 wykonali 2008 wywiadów ustaleń dla uprawnionych organów/instytucji,
 uczestniczyli w 96 spotkaniach z mieszkańcami,
 ujawnili 165 wykroczeń,
 nadzorem objęli 54 rodziny w ramach procedury „Niebieskie Karta”,
 zorganizowali 55 spotkań (pogadanek, prelekcji) dla dzieci i młodzieży oraz 30 dla pedagogów i ro dziców,
 skierowali 21 pism do sądu rodzinnego ws. bezpieczeństwa małoletnich.
Na terenie działania Komisariatu Policji w 2019 roku ujawniono/odnotowano 585 przestępstw w
tym m.in. :
 50 kradzieży;
 49 kradzieży z włamaniem;
 58 oszustw;
 24 znęcanie się;
 49 nietrzeźwych kierujących.
W 2019 roku funkcjonariusze Komisariatu Policji w Bielawie ujawnili 1319 wykroczeń. Wobec
sprawców zastosowano: 504 mandaty karne, 412 pouczeń oraz skierowano 215 wniosków o ukaranie do
Sądu Rejonowego w Dzierżoniowie. Z powodu niewykrycia sprawcy wykroczenia, zakończono 121
postępowań.
Struktura ujawnionych wykroczeń przedstawia się następująco (wybrane obszary)
 wykroczenia przeciwko porządkowi i bezpieczeństwu publicznemu – 119;
 wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji – 455;
 wykroczenia przeciwko mieniu – 382 (w tym 353 kradzieże i 29 zniszczenie mienia);
 wykroczenia przeciwko przepisom ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi - 178;
 wykroczenia przeciwko obyczajności publiczna oraz przeciwko urządzeniom użytku publicznego –
62.
Jednostka dbająca o bezpieczeństwo w mieście jest Straż Miejska Bielawy. Aktualnie jest w niej
zatrudnionych 8 strażników, w tym komendant Straży i jego zastępca. Względem 2018 roku odnotowano
spadek o 1 etat.
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W roku 2019 Straż Miejska Bielawy, w wyniku zgłoszeń od mieszkańców, przeprowadziła w sumie
887 interwencji. Dotyczyły one głównie zagrożeń w ruchu drogowym (181 zgłoszeń), ochrony środowiska i
gospodarki odpadami (180) oraz zwierząt (179).
Straż zidentyfikowała 1887 wykroczeń, o 8 więcej względem 2018 roku. Wśród głównych kategorii
czynów karalnych wymienić należy wykroczenia przeciwko urządzeniom użytku publicznego, porządkowi i
spokojowi publicznemu, bezpieczeństwu osób i mienia oraz bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji, a
także w związku z naruszeniami ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
Analiza struktury interwencji związanych popełnieniem wykroczenia wskazuje na wzrost w stosunku do
2018 roku w przypadku trzech typów czynów: przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji
(+ 40,8%), przeciwko obyczajności publicznej (+5,8%) oraz związanych z utrzymaniem czystości i porządku w
gminach ( 4,9%). Dodatkowo Straż podejmowała inne działania zgodnie ze swoim statutem, m.in. 197 razy
zajmowała się konwojowaniem dokumentów, przedmiotów wartościowych lub wartości pieniężnych na
potrzeby gminy. Straż Miejska ujawniła też 1 przestępstwo.

Tab. 26 Wyniki działania Straży Miejskiej Bielawy w 2019 roku

Rodzaj wykroczeń zawartych w:
1) Ustawie – Kodeks wykroczeń:
wykroczenia przeciwko porządkowi
i spokojowi publicznemu
wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu osób i
mienia
wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu i
porządkowi w komunikacji
wykroczenia przeciwko obyczajności
publicznej
wykroczenia przeciwko urządzeniom użytku
publicznego
szkodnictwo leśne, polne i ogrodowe
2) ustawie o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
3) ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w
gminach
4) ustawie o odpadach
5) innych
OGÓŁEM
Źródło: Straż Miejska Bielawy.

Środki
oddziaływania
wychowawczeg
o (art. 41 kw)

Grzywna nałożona w drodze
mandatu karnego

Razem

liczba

kwota (PLN)

178

-

-

178

161

19

1 100

180

238

17

1 550

255

18

-

-

18

370

78

4 650

448

6

6

454

34

3 400

488

101

6

1 150

107

106
98
1 730

3
157

750
12 600

109
98
1 887

Strażnicy w ramach współpracy z Policją zabezpieczali 35 imprez odbywających się na terenie miasta
oraz współpracowali przy mapie zagrożeń. Ponadto prowadzili w 2019 roku następujące akcje:
 bezpieczna droga do szkoły
 akcja zima
 akcja wakacje.
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V.5 Polityka społeczna
Kluczową instytucją gminy realizującą działania w sferze polityki społecznej nakierowanej
na rozwiązywanie problemów społecznych, pomoc społeczną i politykę rodzinną jest Ośrodek Pomocy
Społecznej, mieszczący się w Bielawie, przy ul. 3 maja 20. Dodatkowo w Bielawie funkcjonuje Zespół
Ośrodków Wsparcia oraz Dom Pomocy Społecznej.
Zespół Ośrodków Wsparcia funkcjonuje jako jedna jednostka organizacyjna Gminy Bielawa
realizując zadania własne i zlecone Gminy w zakresie organizacji usług dziennego pobytu dla osób starszych
oraz dla osób z zaburzeniami psychicznymi. W 2019 roku w strukturach zespołu funkcjonowały
Środowiskowy Dom Samopomocy (realizacja zadań zleconych z budżetu państwa) oraz „NESTOR” Dzienny
Dom Pomocy Społecznej (realizacja zadania własne Gminy). W 2019 roku Dom Samopomocy stanowił
ośrodek wsparcia dla 59 osób, w tym placówką dziennego pobytu dla 55 osób oraz pobytu całodobowego
dla 4 osób. Natomiast Dzienny Dom „NESTOR” przeznaczony jest dla 70 seniorów. W 2019 roku
wykorzystanie miejsc było na poziomie 69,87%. W związku z przystąpieniem Gminy Bielawa do
wieloletniego rządowego programu Senior+ uchwałą Rady Miejskiej Bielawy z dnia 30 grudnia 2019 r. w
miejsce „NESTOR” Dziennego Domu Pomocy Społecznej został utworzony Dzienny Dom Senior+.
Z kolei Dom Pomocy Społecznej, zlokalizowany przy ul. Żeromskiego 2, jest jednostką prowadzoną
przez Starostwo Powiatowe w Dzierżoniowie. Dom dysponuje 125 miejscami dla osób dorosłych
przewlekle, somatycznie chorych, którym nie można udzielić odpowiedniej pomocy w środowisku.
Z wsparcia Ośrodka Pomocy Społecznej w ramach zadań realizowanych w zakresie pomocy
społecznej w 2019 roku skorzystały 1203 rodziny, liczące ogółem 1802 osób. Liczba rodzin korzystających z
pomocy w ostatnich latach utrzymuje się na względnie stałym poziomie, przy czym od 2017 roku
odnotowuje się trend spadkowy (por. wykres poniżej). Podkreślić należy, że 50% rodzin korzystało
wyłącznie z pracy socjalnej, a więc wsparcia o charakterze usługowym, a nie finansowym. Pomoc finansową
w 2019 roku uzyskały 572 rodziny.
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Wykres. 12 Rodziny korzystające z pomocy społecznej w latach 2014-2019
Źródło: Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielawie za rok 2019, OPS, Bielawa 2020, s. 11.
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Należy zwrócić uwagę, że jedna rodzina w ciągu roku korzysta z różnych form pomocy np. zasiłek
okresowy, celowy, obiady w szkole dla dzieci itp. Tym samym Ośrodek Pomocy Społecznej w 2019
roku wydał w sumie 2465 decyzji z zakresu pomocy społecznej (pomoc udzielana wyłącznie w postaci
pracy socjalnej nie wymaga wydania decyzji). Do głównych przyczyn korzystania z pomocy społecznej
należą ubóstwo, niepełnosprawność oraz długotrwała choroba. Rzadziej przyczyną jest bezrobocie,
alkoholizm oraz bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa
domowego (por. wykres poniżej). Najtrudniejsza jest sytuacja rodzin wieloproblemowych,
dotkniętych jednoczesnym występowaniem różnych problemów społecznych.
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Wykres. 13 Powody korzystania z pomocy społecznej w 2019 roku
Źródło: opracowanie na podstawie Sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielawie za rok 2019,
OPS, Bielawa 2020, s. 13.

Odnośnie świadczeń finansowych wypłacanych w ramach pomocy społecznej 127 rodzin korzystało
w 2019 roku z zasiłku stałego, a 124 z zasiłku okresowego. Zasiłki te przysługiwały rodzinom
nieprzekraczającym kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń z pomocy społecznej. Zasiłek
stały oferowany jest osobom niezdolnym do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnym do pracy, zaś
okresowy osobom i rodzinom w związku z wystąpieniem różnych trudnych sytuacji życiowych, jak m.in.
długotrwała choroba, niepełnosprawność, bezrobocie. Dodatkowo rodziny mogły korzystać z zasiłku
celowego na zaspokojenie niezbędnej potrzeby bytowej (w 2019 roku przyznano w sumie 288 rodzinom),
zaś rodziny, których dochód przekracza kryterium dochodowe – z zasiłku celowego specjalnego (w 2019
roku przyznano w sumie 59 rodzinom).
Zasiłki celowe przeznaczane były głównie na pokrycie opłat związanych z korzystaniem z lokali
mieszkalnych i mediów, a więc wydatków na opał, opłaty mieszkaniowe, opłaty za energię elektryczną i gaz.
Stanowiły one łącznie prawie trzy czwarte wydatków. Jedną czwartą z kolei stanowiły łącznie dożywianie i
wydatki na leki.
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Wykres. 14 Liczba rodzin korzystających z różnych form wsparcia finansowego z pomocy społecznej w 2019 roku
Źródło: Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielawie za rok 2019, OPS, Bielawa 2019, s. 13.

Odnośnie świadczeń finansowych wypłacanych w ramach pomocy społecznej 127 rodzin korzystało
w 2019 roku z zasiłku stałego, a 124 z zasiłku okresowego. Zasiłki te przysługiwały rodzinom
nieprzekraczającym kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń z pomocy społecznej. Zasiłek
stały oferowany jest osobom niezdolnym do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnym do pracy, zaś
okresowy osobom i rodzinom w związku z wystąpieniem różnych trudnych sytuacji życiowych, jak m.in.
długotrwała choroba, niepełnosprawność, bezrobocie. Dodatkowo rodziny mogły korzystać z zasiłku
celowego na zaspokojenie niezbędnej potrzeby bytowej (w 2019 roku przyznano w sumie 288 rodzinom),
zaś rodziny, których dochód przekracza kryterium dochodowe – z zasiłku celowego specjalnego (w 2019
roku przyznano w sumie 59 rodzinom).
Zasiłki celowe przeznaczane były głównie na pokrycie opłat związanych z korzystaniem z lokali
mieszkalnych i mediów, a więc wydatków na opał, opłaty mieszkaniowe, opłaty za energię elektryczną i gaz.
Stanowiły one łącznie prawie trzy czwarte wydatków. Jedną czwartą z kolei stanowiły łącznie dożywianie i
wydatki na leki (por. wykres poniżej).
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Wykres. 15 Przeznaczenie zasiłków celowych w 2019 roku
Źródło: Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielawie za rok 2019, OPS, Bielawa 2020, s. 14.
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Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje również zadania związane z udzieleniem schronienia, zapewnieniem
posiłku i niezbędnej odzieży. Osoby bezdomne z terenu miasta kierowane są do Schroniska dla osób
bezdomnych w Świdnicy. W okresie od 01 października 2018 r. do 30 kwietnia 2019 r. i od 01 października
2019 do 30.04.2020 r. na ulicy Brzeżnej funkcjonowała ogrzewalnia dla bezdomnych mieszkańców Bielawy,
z której skorzystać mogła każda potrzebująca osoba. Zapewnienie posiłku następuje poprzez korzystanie ze
stołówki przy ul. Lotniczej prowadzonej przez „Caritas”. Zapewnienie niezbędnego ubrania następuje
poprzez przyznanie zasiłków celowych, a także współpracę z innymi organizacjami, m. in. „Caritas”, PCK
oraz Misją „Nowa Nadzieja”.
Ośrodek realizował także pomoc żywnością w ramach Programu Operacyjnego Pomoc
Żywnościowa 2014-2020, z którego skorzystało w okresie od 1 sierpnia 2018 do 30 czerwca 2019 roku
łącznie 430 osób. W ramach realizowanego w 2019 r. wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole
i w domu” na lata 2019-2023, udzielano pomocy w formie obiadów lub świadczenia na zakup żywności lub
posiłku. Z tej formy pomocy pokryto:
 opłaty obiadów dla 100 dzieci w przedszkolach, szkołach i gimnazjach, tj. 6888 świadczeń, opłaty
obiadów dla 16 osób dorosłych – 2092 świadczeń.
 udzielono pomocy w formie pieniężnej na zakup artykułów żywnościowych dla 135 osób tj. 918
świadczeń, w formie rzeczowej – 6 rodzin.
Koszt dożywiania poniesiony ze środków własnych gminy w 2019 r. wyniósł 91.117,08 zł. Pozostałe
136.585,61 zł stanowiła dotacja z budżetu państwa.
W ramach dożywiania dzieci korzystały z posiłków w okresie roku szkolnego, a także w czasie ferii i
wakacji, gdy była czynna stołówka lub uczestniczyły w półkolonii.
Ważnym obszarem działań OPS jest zapewnianie usług opiekuńczych dla osób, które z powodu
wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych
dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania. Ogółem pomocą w formie usług
opiekuńczych w miejscu zamieszkania w 2019 roku objęto 213 osób.
Rodziny wykazujące problemy z pełnieniem funkcji opiekuńczo-wychowawczych objęte są
wsparciem Zespołu ds. Asysty Rodzinnej, w tym pomocą asystenta rodziny. W 2019 roku z usługi tej
skorzystały 64 rodziny, a pomocy udzielało trzech asystentów. Ośrodek pokrył koszty pobytu 21 dzieci
umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz 75 dzieci w rodzinach zastępczych.
W ramach działań w obszarze świadczeń rodzinnych Ośrodek Pomocy Społecznej wypłacał
świadczenia rodzinne. Do najczęściej wykorzystywanych świadczeń w tym obszarze należał zasiłek rodzinny
oraz zasiłek pielęgnacyjny. Pełne zestawienie zawarto w tabeli poniżej.
Tab. 27 Świadczenia wypłacone przez Ośrodek Pomocy Społecznej w 2019 r.

Ilość osób/

Rodzaj świadczenia

1

Zasiłek rodzinny

1192

15047

1.739.575

2

Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad
dzieckiem w okresie korzystania z urlopu
wychowawczego

52

392

151.400

3

Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia
dziecka

72

75

74.917

4

Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu

72

815

161.615

rodzin
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Ilość świadczeń

Kwota świadczeń w

L.p.

zaokrągleniu (w zł)

L.p.

Ilość osób/

Rodzaj świadczenia

rodzin

Ilość świadczeń

Kwota świadczeń w
zaokrągleniu (w zł)

samotnego wychowywania dziecka
5

Wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej

140

1830

173.850

6

Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu
kształcenia i rehabilitacji dziecka
niepełnosprawnego

128

1247

131.060

7

Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu
rozpoczęcia roku szkolnego

525

804

80.051

8

Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu podjęcia
nauki poza miejscem zamieszkania

105

682

48.422

9

Zasiłek pielęgnacyjny

813

9271

1.753.762

10

Świadczenie pielęgnacyjne

113

1266

1.996.023

11

Specjalny zasiłek opiekuńczy

37

320

196.871

12

Zasiłek dla opiekuna

15

160

98.390

13

Jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka

150

155

155.000

14

Świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego

210

3268

1.322.440

15

Świadczenie rodzicielskie

105

719

656.118

16

Świadczenie wychowawcze (500+)

2660

37011

18.421.887

17

Łączna kwota zasiłków rodzinnych wraz z
dodatkami na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy o
świadczeniach rodzinnych (tzw. zł/zł)

110

704

128.040

18

„Za życiem”

3

3

12.000

19

„Dobry Start”

1989

2679

803.700

Źródło: Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielawie za rok 2019, OPS, Bielawa 2019, s. 19-20.

Ośrodek wypłacał również inne świadczenia w ramach zadań z zakresu polityki rodzinnej.
Głównym z nich było świadczenie wychowawcze wypłacane w ramach Programu Rodzina 500+.
Zestawienie tych świadczeń zawarto w tabeli 41
Dodatki mieszkaniowe uzyskało 537 rodzin i z tego tytułu wypłacono 4705 świadczeń, zaś
dodatki energetyczne 259 rodzin, a wypłacono 441 dodatków. W roku 2019 stypendium szkolne
otrzymało 258 uczniów, natomiast 3 uczniów skorzystało z zasiłku szkolnego.
Przy Ośrodku Pomocy Społecznej działa Bielawski Klub Seniora, który ma na celu integrację
i aktywizację bielawskich seniorów, przełamywanie izolacji i samotności, rozwój zainteresowań
i zapewnienie możliwości miłego spędzenia czasu wolnego. W 2019 roku udział w nim brało
19 seniorów.
W celu przeciwdziałania przemocy w rodzinie działa Zespół interdyscyplinarny. W 2019
roku Zespół sporządził 77 „Niebieskich Kart”, w tym 73 rozpoczynających procedurę i 10 w ramach
kontynuacji procedury. Dodatkowo prowadził 32 procedury wszczęte w poprzednich latach.
Procedurą objętych było 340 osób, w tym 113 kobiet, 104 mężczyzn i 123 dzieci. W ciągu roku
18 dzieci zostało odebranych z rodziny w związku z bezpośrednim zagrożeniem życia lub zdrowia
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w związku z przemocą domową. Do organów ścigania skierowano 32 zawiadomień o popełnieniu
przestępstwa. W 2019 roku zakończono 60 procedur na skutek ustania przemocy w rodzinie
i zrealizowania indywidualnego planu pomocy oraz 4 procedury na skutek rozstrzygnięcia o braku
zasadności podejmowania działań.
Zadania realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej finansowane są z budżetu państwa
oraz dofinansowywane z budżetu wojewody, a także finansowane ze środków z budżetu gminy.
W 2019 roku z budżetu państwa wydatkowano kwotę 25,7 mln zł, zaś ze środków własnych
5,8 mln zł (wykres 13). W ostatnich latach kwoty wydatkowane na działania realizowane przez OPS
systematycznie rosną. Znaczący wzrost wydatków z budżetu państwa wiąże się z wprowadzaniem
nowych świadczeń, jak świadczenie rodzicielskie, świadczenie wychowawcze, „Dobry Start” oraz
„Za życiem”. Wśród zadań finansowanych z budżetu państwa największe kwoty wydatkowane
zostały na świadczenie wychowawcze – 13,5 mln zł oraz świadczenia rodzinne – 9,3 mln zł (tabela
42). W ramach zadań finansowanych z budżetu gminy najwięcej wydatkowano na utrzymanie
Ośrodka Pomocy Społecznej (1,5 mln zł), domy pomocy społecznej (1,3 mln zł) oraz usługi
opiekuńcze (1,0 mln) (tabela 43).
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Wykres. 16 Budżet Ośrodka Pomocy Społecznej w latach 2016-2019
Źródło: Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielawie za rok 2018, OPS, Bielawa 2019, s. 9.

Tab. 29 Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielawie na zadania finansowane z budżetu państwa oraz dofinansowywane
z budżetu wojewody

Kategorie wydatków
Pozostała działalność (wywiady zdrowotne)
Wspieranie rodziny (koszty zatrudnienia asystentów rodziny)
Rządowy program „Dobry start”
Świadczenia wychowawcze (Program 500+)
Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z
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Kwoty w zł
15640,00
6065,50
830.220,00
18.657.311,56
9.505.095,30

ubezpieczenia społecznego
Świadczenia dla kobiet w ciąży „Za życiem”
12.372,00
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia
107.448,05
rodzinne
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia
49.861,83
z pomocy społecznej
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne- zasiłki
160.841,98
okresowe
Ryczałt energetyczny
23.546,56
Zasiłki stałe
602.220,44
Ośrodek Pomocy Społecznej – utrzymanie ośrodka
548.223,61
Ośrodek Pomocy Społecznej – wynagrodzenie opiekuna prawnego
2436,00
Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi
331.518,30
Pomoc w zakresie dożywiania
136.585,61
Pomoc materialna dla uczniów
88.352,04
Źródło: Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielawie za rok 2019, OPS, Bielawa 2019, s. 7.

Tab. 30 Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielawie na zadania na zadania finansowane z budżetu gminy

Kategorie wydatków

Kwoty w zł
380.539,16
1.269.810,31
287.238,06
114.144,34

Placówki opiekuńczo - wychowawcze
Domy pomocy społecznej
Rodziny zastępcze
Wspieranie rodziny
Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z
156.556,32
ubezpieczenia społecznego
227.348,69
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne
693.807,24
Dodatki mieszkaniowe
1.496.409,37
Ośrodek Pomocy Społecznej
1.088.697,25
Usługi opiekuńcze
91.117,08
Pomoc w zakresie dożywiania
10.394,50
Pozostała działalność
22.088,01
Pomoc materialna dla uczniów
Źródło: Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielawie za rok 2018, OPS, Bielawa 2019, s. 8.

V.6 Turystyka
Na terenie gminy Bielawa znajdują się obiekty noclegowe różnych kategorii tj. hotele, pensjonaty,
obiekty agroturystyczne. Równocześnie na terenie gminy znajduje się szereg obiektów mających charakter
turystyczny i rekreacyjny. Wśród najważniejszych należy wymienić obiekty zlokalizowane w okolicy Jeziora
Bielawskiego, wieżę widokową kościoła w Bielawie, trasy kajakowe w Parku Miejskim, trakt linowy w Parku
Miejskim, punkt widokowy "Koci Grzbiet”, wieżę widokową na Górze Parkowej, ścieżki edukacyjnoprzyrodnicze i ścieżki turystyczno-sportowe. Jednocześnie należy wskazać, iż na terenie gminy lub przez nią
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przebiegające trasy rowerowe są o różnym poziomie trudności. Atrakcje turystyczne uzupełniają znajdujące
się na terenie gminy zabytki.
Zgodnie z danymi GUS, w Bielawie w 2019 roku działało 5 turystycznych obiektów noclegowych
dysponujących w sumie 240 miejscami

V.7 Rynek pracy
W Gminie Bielawa w 2019 roku kontynuowany był trwający od kilku lat spadek liczby
zarejestrowanych osób pozostających bez pracy. Na koniec 2019 roku było to 325 osób. W strukturze
bezrobocia ze względu na płeć nieznaczną przewagę stanowiły kobiety. W grupie bezrobotnych
znajdujących się w tzw. szczególnej sytuacji na rynku pracy zdecydowana przewagę stanowiły osoby
powyżej 50 roku życia (41,2% wszystkich bezrobotnych) a także osoby długotrwale bezrobotne (23%).

Wykres 17 Liczba osób bezrobotnych zarejestrowanych w podziale na płeć i wiek bezrobotnych w latach 2016-2019
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS
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Według danych GUS na koniec 2018 3 roku pracowało 3727 osób w tym 2083 kobiet i 1644
mężczyzn. W przeciągu ostatnich 3 lat poziom zatrudnienia utrzymuje się na podobnym poziomie
pond 3500 osób.

VI. Informacja o realizacji polityk i strategii oraz wykorzystanie
możliwości pozyskania środków pozabudżetowych.
W poniższym rozdziale zaprezentowano analizę stopnia realizacji 17 planów/programów lub
dokumentów strategicznych uchwalonych w Gminie Bielawa. Dla każdego z założeń (np.
w postaci celów strategicznych, operacyjnych, kierunków działań) wskazano podjęte w 2019 r. działania. W
przypadku gdy takich działań nie podjęto, właściwe pola w tabelach pozostały niewypełnione lub wskazano
odpowiedni zapis. Nie musi to jednak oznaczać odstąpienia od realizacji danych założeń. Mogły one zostać
zrealizowane przed 2019 r. lub zaplanowano je na kolejne lata.

VI.1 Strategia Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Gminy Bielawa na lata
2014-2020
Strategia została przyjęta uchwałą Rady Miejskiej Bielawy nr XLVII/458/14 z dnia
29 stycznia 2014 r., a jej układ podporządkowany został osiom priorytetowym Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego. Jako filary rozwoju gminy wskazano innowacyjność,
przedsiębiorczość, turystykę, kulturę i ekologię. W poniższej tabeli zawarto informacje o poziomie realizacji
Strategii Rozwoju z uwzględnieniem celów strategicznych i operacyjnych:
Tab. 31 Realizacja Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Gminy Bielawa w 2019 roku.

Cel strategiczny I: Przedsiębiorczość i rozwój gospodarczy jako alternatywa dla Bielawy po upadku
przemysłu włókienniczego
Wybudowano drogę do terenów inwestycyjnych w Bielawie 1.1. Konsekwentne przygotowywanie przestrzeni
działka nr 1330/6, obr. Południe (Bielawski Park
gminnej do aktywnego inwestowania zarówno na
obszarze bielawskiej Podstrefy Wałbrzyskiej
Przemysłowy). Posiada ona oświetlenie i odwodnienie pasa
Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST-PARK”, jak drogowego. Powstał także kolektor sanitarny i sieć
wodociągowa z hydrantami. Zadanie zrealizowano z
i terenie Bielawskiego Parku Przemysłowego.
wykorzystaniem dotacji z Funduszu Dróg Samorządowych.
Wydatkowano kwotę 51.781,54 zł tytułem należnego
zwaloryzowanego odszkodowania za pozbawienie prawa
własności nieruchomości położonej w Bielawie i przejętej
przez Gminę Bielawa na podstawie decyzji administracyjnej
Starosty Dzierżoniowskiego nr 336/2011 o zezwoleniu na
realizację inwestycji drogowej z dnia 16.05. 2011 r.,
polegającej na budowie dróg łączących drogę powiatową nr
3017D z drogą wojewódzką nr 384 oraz Podstrefę Bielawa
WSSE „INVEST-PARK”, obejmującej działkę 219/3 i 220/3
obręb Południe.
9 października burmistrz podpisał akt notarialny o zbyciu
nieruchomości u zbiegu ul. Żeromskiego, Przedwiośnie i
Wolności pod budowę obiektu handlowo-usługowego. Dn.
20 października burmistrz podpisał akt notarialny, na mocy
3 Na dzień opracowania analizy (14.04.2020) Główny Urząd Statystyczny nie udostępniał danych dla liczby pracujących
w odniesieniu do analizowanej jednostki terytorialnej, jakim jest gmina. Zgodnie z informacji GUS, dane te zostaną
udostępnione w sierpniu 2020 roku (https://bdl.stat.gov.pl/BDL/pomoc/stanzasilenia?active=2#)
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którego gmina zbyła nieruchomość gruntową z halą
poprzemysłową po zakładach „Bielbaw” na rzecz
przedsiębiorcy planującego rewitalizację obiektu. Z kolei 18
grudnia podpisano akt notarialny, na mocy którego gmina
zbyła nieruchomość niezabudowaną pod budowę hali
produkcyjno-magazynowej.
1.2. Stwarzanie warunków do rozwoju mikro i
Wykonano Program Funkcjonalno-Użytkowy na potrzeby
małej przedsiębiorczości, przy wykorzystaniu
realizacji zadania pn. „Przebudowa i adaptacja obiektu
Bielawskiego Inkubatora Przedsiębiorczości oraz
przemysłowego oraz zakup wyposażenia dla potrzeb
Dolnośląskiego Inkubatora Art-Przedsiębiorczości
Dolnośląskiego Inkubatora Przedsiębiorczości ICT w Bielawie.”
13 lutego w bielawskim Art. - Inkubatorze odbyło się
bezpłatne szkolenie dla przedsiębiorców z Dolnego Śląska,
zorganizowane przez Dolnośląską Agencję Współpracy
Gospodarczej przy współpracy z Bielawską Agencją Rozwoju
Lokalnego oraz gminą Bielawa nt. pozyskania dofinansowania
na wdrożenie lub rozwój produktu/technologii.
1.4. Aktywna promocja gospodarcza Bielawy, z
Prowadzona w ramach bieżącej działalności, m.in. rozmowy z
wykorzystaniem różnych kanałów informacyjnych, inwestorami, podpisywanie listów intencyjnych. W dn. 25-26
w celu pozyskiwania inwestorów zewnętrznych
maja na terenie OSiR odbyły się Dzierżoniowskie Prezentacje,
obejmujące 47 stoisk wystawienniczych w hali sportowej, 20
wokół hali .
1.5. Partnerskie współdziałanie Bielawy w
Współpraca z:
dziedzinie rozwoju gospodarki z innymi
- gminami Dzierżoniów i Pieszyce oraz Stowarzyszeniem
samorządami Powiatu Dzierżoniowskiego
Ziemia Dzierżoniowska w realizacji projektów partnerskich,
- samorządami południowo-zachodniej części województwa
dolnośląskiego, które przyjęły „Strategię Sudety 2030” w
ramach Sudeckiego Kongresu Samorządowego.
Cel strategiczny II: Bielawa jako produkt turystyczny
1. Sowiogórskie Trasy do Narciarstwa Biegowego
2.1. Współpraca z gminami wchodzącymi w skład
Stowarzyszenia Turystycznego Gmin Gór Sowich w Trasy są promowane poprzez stronę www gminy, na
portalach związanych z narciarstwem biegowym, profilach
celu wspólnej realizacji strategii produktu
Stowarzyszenia i Sowiogórskich Tras na Facebooku .Ponadto
turystycznego pn. Góry Sowie
Stowarzyszenie brało udział w targach Snow Expo w
październiku 2019 r., wydało materiały edukacyjne dot.
podniesienia jakości powietrza oraz ochrony przyrody, we
współpracy z Kolejami Dolnośląskimi przygotowało ulotkę nt.
możliwości dotarcia w Góry Sowie pociągami tego
przewoźnika.
2. Strona www.gorysowie.org prowadzona przez Lokalną
Organizację Turystyczną „Góry Sowie”.
3. Prowadzenie i rozwój produktu turystycznego pn. „Strefa
MTB Sudety” (system górskich tras rowerowych)
Po raz drugi w sierpniu 2019 r. zorganizowano 4-etapowy
wyścig „Epicka Czwórka”.
4. Zimowy Bieg Włókniarza -zorganizowany w kwietniu 2019
r. na trasie Przełęcz Jugowska – Kozie Siodło – Góry Sowie.
2.3. Zwiększenie ilości współczesnych atrakcji
Przygotowano projekt remontu wieży widokowej na Kalenicy.
Zagospodarowanie Jez. Bielawskiego - opis w pkt. 6.2 i 6.3
turystycznych Gminy, poprzez rozbudowę bazy
wypoczynkowej, sportowej i rekreacyjnej (m.in.
budowę hali sportowej, modernizację kompleksu
OSiR przy ul. Sportowej i Bankowej,
zagospodarowanie OW „Sudety”, parku
miejskiego, Góry Parkowej i Łysej Góry)
2.4. Organizacja cyklicznych imprez kulturalnych i
6 stycznia - Orszak Trzech Króli,
sportowych (m.in. „Regałowisko”, „Tolk – Folk”,
17 lutego - V Międzynarodowy Turniej w Zapasach,
„Moto – Show”, „Bieg po schodach”, „Lines
3 marca - Tropem Wilczym, Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych,
of Bielawa”) w celu stymulowania ruchu
16 marca - Ogólnopolski Nocny Maraton Pływacki „Otyliada”,
turystycznego na terenie Gminy
1 kwietnia - XI Powiatowy Konkurs Krasomówczy
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„Sowiogórski Bajarz”,
7 kwietnia - Gala Festiwalu Piosenki Ludowej Łączka,
12-14 kwietnia - II Ogólnopolski Festiwal Piosenki
„Dolnośląska Nutka”,
27-28 kwietnia - Mistrzostwa Dolnego Śląska
w Pływaniu w kategorii Masters,
1-3 maja - Majówka,
8 maja - uroczyste obchody 74. Rocznicy Zakończenia II w.św.,
1 czerwca - Bielawa Cup,
8 czerwca - IV Bieg Gladiatora,
15 czerwca - Mistrzostwa Polski Kadetek i Kadetów Sumo,
13-14 lipca - Lines of Bielawa,
21 lipca - Bike Maraton i Ultra Sowa Super Bieg,
26-28 lipca - IV Międzynarodowy Zlot Motocyklowy,
4 sierpnia - Cross Triathlon Bielawa,
14-17 sierpnia - Epicka Czwórka,
8-10 sierpnia - Regałowisko,
17 sierpnia - RECreationDj Beach Party,
24 sierpnia - Bebson Arena V,
1 września - Turniej Piłki Nożnej im. Grzegorza Żuławnika,
15 września - Sowiogórski Maraton Rowerowy - Finał Pucharu
Strefy MTB Sudety,
21 września - VIII Memoriał im. Michała Wojtanowskiego,
16 listopada - Gala Charytatywni 2020 - Charytatywny Pokaz
Mody,
15 grudnia - VIII. Jarmark Bożonarodzeniowy
2.6. Aktywna promocja walorów turystycznych i
Przedstawiciele miasta brali udział w targach turystycznych w
wypoczynkowych Gminy
Lingen w lutym 2019 r. Wydawnictwo COMPASS sp. z o.o. sp.
k. wydało 2000 egz. zaktualizowanej mapy miasta.
Zaktualizowano i wydrukowano 1000 egz. ulotki „Bielawa –
Brama Gór Sowich”, w j. Niemieckim i angielskim.
Cel strategiczny III: Ekologia jako element budowania przewagi konkurencyjnej Bielawy
Przygotowano słodycze reklamowe z logo „Bielawa
3.1. Aktywna promocja Gminy jako modelowego
Modelowe Miasto Ekologiczne” na targi turystyczne w Lingen
miasta ekologicznego poprzez udział w
w lutym oraz na „Bieg Gladiatora”. Przygotowano koszulki z
konferencjach, sympozjach i misjach, zarówno
logo na Bieg Charytatywny i „Bieg Gladiatora”.
krajowych, jak i zagranicznych
25
kwietnia
zorganizowano
konferencję
Gmin
Dzierżoniowskich w związku z Międzynarodowym Dniem
Matki Ziemi obchodzonym 22 kwietnia. Omówione kwestie
jakości powietrza, smogu i jego eliminacją, a także ochrony
wód.
10 i 11 września przedstawiciele gmin BEACON z Polski,
Rumunii, Czech i Niemiec spotkali się w Písku (Czechy), aby
omówić możliwości współpracy różnych działów administracji
miejskiej przy realizacji działań na rzecz łagodzenia zmian
klimatu. Gmina Bielawa prezentowała swoje doświadczenia z
realizacji projektu „Rozwój systemu terenów zieleni miasta
Bielawa z uwzględnieniem funkcji ekologicznych i
rekreacyjnych na rzecz poprawy jakości środowiska i życia
mieszkańców”.
3.6. Współpraca z instytucjami działającymi w
Przy wykorzystaniu środków WFOŚiGW przekazywano
dotacje celowe na zmianę systemu ogrzewania przez osoby
zakresie ochrony środowiska oraz edukacji
ekologicznej, w szczególności z Niemiecką
prywatne.
Fundacją Ochrony Środowiska DBU, NFOŚiGW oraz
WFOŚiGW
3.7. Systematyczne ograniczanie na terenie Gminy Przekazano do Bielawskiej Agencji Rozwoju Lokalnego środki
niskiej emisji m.in. poprzez termomodernizację
na realizację zadania pn. „Podłączenie do miejskiej sieci
obiektów użyteczności publicznej, wykorzystanie
ciepłowniczej (w technologii rur preizolowanych) budynków
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odnawialnych źródeł energii oraz modernizację
systemu oświetlenia ulicznego

Zespołu Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego przy ul.
Żeromskiego 41”.
2 lipca w Dolnośląskim Inkubatorze Art-Przedsiębiorczości
odbyło się szkolenie dla podmiotów zarządzających gminnymi
budynkami użyteczności publicznej. W spotkaniu uczestniczyli
przedstawiciele referatów Urzędu Miejskiego, miejskich
jednostek organizacyjnych oraz specjaliści ze Stowarzyszenia
Gmin Polska Sieć „Energie Cités”. Dot. ono przede wszystkim
możliwości efektywnego wykorzystania
Urząd Miejski z organizowałdwie bezpłatne zbiórki odpadów
wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i
elektronicznego.

3.8. Rozbudowa systemu selektywnej zbiórki
odpadów w celu podnoszenia świadomości
społeczności lokalnej prowadzącej do racjonalizacji
gospodarowania odpadami komunalnymi
Cel strategiczny IV: Kultura jako nowy potencjał dla zrównoważonego rozwoju Bielawy
4.1. Wykorzystanie potencjału Dolnośląskiego
Kino realizowało projekcje w systemie cyfrowym 2D i 3D oraz
Inkubatora Art-Przedsiębiorczości w celu
dźwiękiem przestrzennym dolby digital. Seanse odbywały się
stworzeniu warunków dla uruchamiania i rozwoju
w Małej Sali Art.-Inkubatora przy ul. Piastowskiej 19c oraz Sali
działalności gospodarczej w sektorze kreatywnym
Teatru Robotniczego.
4.2. Ścisła współpraca instytucji kultury oraz
organizacji pozarządowych z sektorem
biznesowym w celu wyzwolenia efektu
synergicznego w kulturze, który stworzy nową
alternatywę rozwojową miasta

4.3. Rozwój infrastruktury kultury w szczególności
Miejskiego Ośrodka Kultury
i Sztuki, Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz
Dolnośląskiego Inkubatora ArtPrzedsiębiorczości
4.5. Zachowanie dziedzictwa kultury
chrześcijańskiej poprzez modernizację
kościołów pw. Wniebowzięcia NMP oraz Bożego
Ciała, a także utworzenie Centrum Kultury
Chrześcijańskiej
4.6. Organizacja cyklicznych imprez
wizerunkowych m.in. „Regałowisko”, „Tolk
– Folk”, „Sudety Sound” w celu stymulowania
ruchu turystycznego.

Miejski Ośrodek Kultury i Sztuki współpracował z:
Spółdzielczym Centrum Kultury i Spółdzielczej Animacji
Kulturalnej, Szkołą Śpiewu i Tańca FART, Towarzystwem
Przyjaciół Bielawy, MZPO, DDPS - ,,Nestor", OPS, Bielawskim
Uniwersytetem Trzeciego Wieku, a także firmami działającymi
w budynku Art lnkubatora - Kuba Dance Studio, Szkołą
Muzyczną Demol, BWA Breakers, Pracowanią AGAMA czy
Kingplusem.
W
Art-Galerii
w
Dolnośląskim
Inkubatorze
ArtPrzedsiębiorczości
zainstalowano
nowe
systemy
wystawiennicze, dzięki którym zorganizowano wystawy
malarskie (np. Jerzego Kukulskiego) i fotograficzne.
Przekazano dotację na remont kościoła w parafii pw. Bożego
Ciała (100 000 zł).

Zrealizowano m.in. następujące imprezy: 42. Dni Bielawy, 21.
REGAŁOWISKO, V. Breaking Bielawa, Sudeckie Lato, BEACH
PARTY, koncerty w ramach festiwalu Wratislavia Cantans oraz
festiwalu
bachowskiego,
festiwal
Muzyki
Dawnej,
Ogólnopolski Festiwal Piosenki DOLNOŚLĄSKA NUTKA,
Ogólnopolski Festiwal Piosenek Eleni PO SŁONECZNEJ
STRONIE ŻYCIA.
Cel strategiczny V: Innowacyjność i technologie teleinformatyczne szansą trwałego postępu
cywilizacyjnego Bielawy
5.1. Wykorzystanie potencjału Dolnośląskiego
W 2019 roku DIAP działał w dwóch budynkach, mieszczących
Inkubatora Art-Przedsiębiorczości w celu
się przy ulicy Piastowskiej 19A i Piastowskiej 19C. Do
wspierania rozwoju wykorzystania nowoczesnych
dyspozycji potencjalnych przedsiębiorców oprócz przestrzeni
technologii teleinformatycznych w kulturze (sala
biurowej i magazynowej były specjalistyczne pracownie.
3D, studia obróbki: dźwięku, obrazu i grafiki
komputerowej, studio nagraniowe)
W pracowniach komputerowych odbywały się szkolenia
komputerowe przede wszystkim dla seniorów ( Bielawski
Uniwersytet Trzeciego Wieku i Zespół Ośrodków Wsparcia ).
Duża popularnością cieszyło się studio nagrań z którego
skorzystało wiele podmiotów z Bielawy jak i artystów z
Dolnego Śląska i Polski. Powstało wiele płyt, zespołów,
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chórów i solistów przede wszystkim z terenu powiatu
dzierżoniowskiego i kłodzkiego.
Cyklicznie odbywały się zajęcia z ceramiki i recyklingu, które
były prowadzone przez Kreatywną Pracownię Ceramiki i
Decoupagu Pani Magdaleny Hryniewicz.
W sali widowiskowej miały miejsce liczne przedstawienia
teatralne, projekcje filmowe, koncerty oraz inne wydarzenia
kulturalne. Do najważniejszych z nich należał Ogólnopolski
Festiwal Piosenki Dolnośląska Nutka Bielawa 2018, który miał
na celu nie tylko prezentacje potencjału młodych polskich
artystów, ale również promowanie DIAP i Bielawy pod
względem kulturalnym i gospodarczym.
W zaadaptowanych pomieszczeniach na potrzeby sal
tanecznych odbywały się liczne zajęcia z różnych form tańca i
gimnastyki przy muzyce.
Wszystkie te działania były możliwe dzięki znakomitemu
wyposażeniu specjalistycznych sal i pracowni. Należy również
dodać, iż na przestrzeni całego 2019 roku wynajem
pomieszczeń biurowych i magazynowych był na poziomie
100%.
6 kwietnia wiceprzewodniczący Lokalnej Grupy Działania
5.6. Rozwój współpracy międzynarodowej, w tym
STALOVE HORY z siedzibą w Police nad Metují w Czechach
kontaktów transgranicznych w ramach
spotkał się z burmistrzem Bielawy w celu omówienia
Euroregionu Glacensis oraz z partnerami z innych
wspólnych projektów w dziedzinie ekologii, edukacji i
krajów UE i świata, w zakresie powielania dobrych
aktywizacji seniorów.
praktyk, wymiany know-how oraz wdrażania
W listopadzie rozpoczęto prace nad opracowaniem „Strategia
innowacji w dziedzinie gospodarki, turystyki,
Euroregionu Glacensis 2020+” - trwały konsultacje społeczne
ekologii, kultury oraz innych dziedzin
w formie ankiety, w której mogli się wypowiedzieć także
funkcjonowania jednostek samorządu
mieszkańcy Bielawy.
terytorialnego
Cel strategiczny VI: Rewitalizacja zdegradowanych części Bielawy, położonych na obszarach
funkcjonalnie powiązanych ze zlikwidowanymi zakładami włókienniczymi
Gmina wypłaciła odszkodowania związane z pozbawieniem
6.1. Modernizacja dróg gminnych łączących
prawa własności i prawa użytkowania wieczystego działek
zdegradowane tereny po byłych zakładach
przeznaczonych pod przebudowę ul. Grabskiego i Strażackiej.
włókienniczych „Bielbaw” z drogami wyższej
kategorii, w szczególności z drogą wojewódzką nr
384
6.2. Budowa dróg gminnych prowadzących do
Budowa drogi gminnej na działkach nr 792 i 794/3, obr.
zdegradowanych terenów położonych wokół
Fabryczna w Bielawie w ramach I. etapu zadania polegającego
zbiornika wody przemysłowej „Sudety” w Bielawie na
budowie
dróg
gminnych
prowadzących
do
zdegradowanych
terenów
wokół
zbiornika
wody
6.3. Modernizacja zbiornika wody przemysłowej
„Sudety” oraz zagospodarowanie zdegradowanych przemysłowej Sudety: powstała droga o długości 190 m.
Gmina otrzymała na to zadanie dotację z Funduszu Dróg
terenów położonych w jego
Samorządowych.
bezpośrednim sąsiedztwie
Zakończono roboty budowlane związane z przebudową
budynku wejściowego na Jez. Bielawskie oraz drogi łączącej
ul. Lotniczą i Wysoką.
Wykonano przyłącze energetyczne do terenu plaży wraz z
zamontowaniem rozdzielnic umożliwiających zasilenie food
trucków nad Jez. Bielawskim.
Przy ul. Wysokiej zamontowano boks śmietnikowy EKO8 z
wejściem bocznym.
6.6. Ochrona układu urbanistycznego Gminy
Przekazano dotację w wysokości 100 tys. zł parafii pw. Bożego
poprzez prace konserwatorskie i remonty
Ciała na remont kościoła.
zabytków oraz odnowienie budynków o wartości
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architektonicznej i znaczeniu historycznym, w tym
także obiektów sakralnych m.in. modernizacja
kościoła pw. Bożego Ciała
Cel strategiczny VII: Kompletny system placówek oświatowych oraz budownictwo mieszkaniowe jako oferta
Bielawy dla ludzi młodych oraz rodzin z dziećmi
7.1. Utrzymanie i rozwój kompletnego systemu
Od 25.04.2019 r. działa Żłobek Niepubliczny ŻYRAFKA, do
edukacji oraz opieki na dziećmi w wieku 0-18 lat,
którego dokonano zakupu produktów regionalnych i
obejmującego zarówno placówki publiczne, jak i
zabawek, a ponadto wypłacano na jego rzecz dotację. Działał
niepubliczne, w celu umożliwienia młodym
też Żłobek Publiczny przy ul. Wolności 39.
rodzicom podejmowania zatrudnienia
Przekazano dotacje podmiotowe dla niepublicznych placówek
przedszkolnych: Oddziału Przedszkolnego przy Zespole Szkół
Społecznych, Ekologicznego Przedszkola Niepublicznego,
Przedszkola Niepublicznego z Oddziałami Integracyjnymi oraz
„MONTESSORI”, Publicznego Przedszkola z Oddziałami
Integracyjnymi prowadzonymi przez Zgromadzenie Sióstr
Augustianek, Sportowego Przedszkola Niepublicznego,
Niepublicznego Przedszkola „MIŚ” i Niepublicznego Punktu
Przedszkolnego „Chatka Puchatka”.
Dotacje podmiotowe przekazano niepublicznym jednostkom:
Społecznej Szkole Podstawowej Zespołu Szkół Społecznych
STO, Europejskiej Niepublicznej Szkole Podstawowej z
Oddziałami Przysposabiającymi do Pracy, Szkole Podstawowej
z Oddziałami Przysposabiającymi do Pracy Cechu Rzemiosł
Różnych i Małej Przedsiębiorczości i Niepublicznej Szkole
Podstawowej Auxilium.
Od 17.09.2019 r. działał Opiekun Dzienny, zapewniający
opiekę wychowawczą i pielęgnacyjną dzieciom do 3 r.ż.
7.2. Rozwój systemu promującego
przedsiębiorczość ludzi młodych (2 inkubatory
przedsiębiorczości, Fundusz Poręczeń Kredytowych
Powiatu Dzierżoniowskiego, Punkt Szansy)
7.3. Uruchomienie systemu szkoleń dla ludzi
młodych wchodzących na rynek pracy

7.4. Współpraca Gminnego Centrum Informacji z
Powiatowym Urzędem Pracy w Dzierżoniowie w
celu ułatwienia pokonywania barier wejścia na
rynek pracy
7.5. Systematyczne powiększanie zasobu
mieszkaniowego Gminy, w szczególności w ramach
budownictwa TBS
7.6. Przygotowanie atrakcyjnej oferty
inwestycyjnej, przeznaczonej pod zabudowę
jednorodzinną i wielorodzinną w celu uzyskania
dodatniego bilansu migracji ludności

W dniu 15.10.2018 r. z uwagi na brak możliwości
pozyskiwania środków krajowych i unijnych na poręczenia,
które zapewniłyby Spółce dalsze funkcjonowanie, a także z
uwagi na sytuację mikro- i makroekonomiczną, udziałowcy
podjęli decyzję o otwarciu likwidacji Funduszu Poręczeń
Kredytowych Powiatu Dzierżoniowskiego.
23 maja, w ramach zajęć praktycznych, uczniowie III klasy
technik mechanik Zespołu Szkół i Placówek Kształcenia
Zawodowego w Bielawie uczestniczyli w całodniowym
szkoleniu w firmie Lincoln Electric Bester z zakresu podstaw
spawalnictwa.
Współpraca polegała m.in. na organizacji staży, robót
publicznych, pomocy przy wypełnianiu wniosków o
dofinansowanie czy dokumentów aplikacyjnych (CV, listy
motywacyjne), organizacji „Giełd Pracy”.
Gmina wydatkowała środki na zakup udziałów w TBS w
związku z realizacją budowy budynku wielorodzinnego przy
ul. Przemysłowej, w którym powstaną 24 lokale mieszkalne
wraz z pomieszczeniami przynależnymi.
W czerwcu burmistrz Bielawy spotkał się z deweloperem
planującym budowę budynku wielorodzinnego przy ul. S.
Żeromskiego, oferując pomoc w udostępnieniu gruntów pod
budowę parkingu.

48

Cel strategiczny VIII: Bielawa miastem opiekuńczym, przyjaznym osobom starszym
i niepełnosprawnym
8.1. Stworzenie zintegrowanego i efektywnego
Działalność Zespołu Ośrodków Wsparcia została opisana w
systemu pomocy społecznej poprzez rozwój bazy
pkt. L - cel strategiczny nr 2.
dotyczącej opieki społecznej, w tym modernizację
Zrealizowano modernizację budynku dla potrzeb OPS oraz
siedziby Ośrodka Pomocy Społecznej oraz
systemu alarmowego Zespołu Ośrodków Wsparcia.
uruchomienie gminnego Zespołu Ośrodków
Wsparcia
8.3. Sukcesywne dostosowywanie infrastruktury
Utworzono Dzienny Dom Senior+ oraz Dzienny Klub Senior+
użyteczności publicznej oraz komunikacji miejskiej
na parterze budynku przy ul. Lotniczej 5, oficjalne otwarcie
do potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych
miało miejsce w lutym 2020 r. Inwestycja została
dofinansowana w 80% ze środków Ministerstwa Rodziny,
Pracy i Polityki Społecznej.
Zrealizowano adaptację i modernizację pomieszczeń w tym
samym budynku z przeznaczeniem na Środowiskowy Dom
Samopomocy dla osób ze spektrum autyzmu lub
niepełnosprawnością sprzężoną.
Cel strategiczny IX: Sport jako alternatywa spędzania wolnego czasu oraz kształtowania zdrowych
postaw wśród mieszkańców Bielawy
Udostępnianie obiektów sportowych w celu realizacji zadań
9.1. Wykorzystanie potencjału nowoczesnej
publicznych w zakresie kultury fizycznej przez organizacje
infrastruktury sportowo-rekreacyjnej (boiska
pozarządowe
piłkarskie, boiska wielofunkcyjne, pływalnia
Aquarius, skate plaza) w celu popularyzowania
zdrowego stylu życia
Jak w pkt. 4.6. i 2.4.
9.3. Organizacja cyklicznych imprez
wizerunkowych m.in. Cross Triathlon,
„Lines of Bielawa”, „Bieg Gladiatora” w celu
stymulowania ruchu turystycznego
9.4. Ścisła współpraca bielawskiego Ośrodka
Udostępnianie obiektów sportowych w celu realizacji zadań
Sportu i Rekreacji z organizacjami pozarządowymi
publicznych w zakresie kultury fizycznej przez organizacje
w celu optymalizacji oferty aktywnego wypoczynku pozarządowe
9.5. Promocja Gminy poprzez inicjowanie nowych
Zorganizowano: 4 sierpnia - Cross Triathlon Bielawa,
przedsięwzięć sportowych rangi ogólnopolskiej i
14-17 sierpnia - wyścig MTB Epicka Czwórka. Bieg Gladiatora
międzynarodowej
Cel strategiczny X: Modernizacja i rozbudowa infrastruktury komunalnej jako niezbędny element
rozwoju Bielawy
10.1. Poprawa estetyki Gminy, poprzez
Przeprowadzono prace modernizacyjne w budynku Szkoły
modernizację budynków komunalnych, obiektów
Podstawowej nr 10 (pomieszczenia szkolne w budynku przy
ul. Parkowej dla uczniów klas początkujących), Ekologicznej
użyteczności publicznej, w tym także renowacja i
Szkoły Podstawowej nr 7 przy ul. Brzeżnej 48 (2 gabinety
restauracja substancji zabytkowej Gminy
lekcyjne i łazienki szkolne), Przedszkola Publicznego nr 3
(modernizacja instalacji wodnej i elektrycznej), Przedszkola
Publicznego nr 4 (zakup klimatyzatorów do sal
przedszkolnych)
10.2. Współpraca z zarządcami zasobów
Spółdzielnia Mieszkaniowa w Bielawie rozpoczęła budowę
Osiedla ze 120 mieszkaniami w systemie lokatorskim przy ul.
mieszkaniowych (MZBM, TBS, Spółdzielnia
Mieszkaniowa) w celu wspólnego rozwiązywania
Baczyńskiego.
Budowa
wielorodzinnego
budynku
problemów mieszkańców Bielawy
mieszkalnego przy ul. Przemysłowej realizowanego przez TBS
Bielawa.
10.3. Modernizacja i rozbudowa infrastruktury
Tereny zielone
technicznej w tym ulic, chodników, sieci wodnoKonserwacją zieleni miejskiej zajmował się Zakład Gospodarki
kanalizacyjnej, terenów zielonych oraz likwidacja
Komunalnej Spółka z o.o. Do jego zadań należało m.in.
barier architektonicznych w przestrzeni publicznej
koszenie traw, sprzątanie i usuwanie zanieczyszczeń, cięcia i
formowanie żywopłotów, wysadzanie kwiatów, wykonanie
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klombów kwiatowych, podlewanie i nawożenie roślin,
ustawianie i opróżnianie kontenerów na odpady na tzw.
Cegielni i w okolicach Leśnego Dworku, usuwanie
niebezpiecznych drzew. Zlecono wykonanie projektu
rekultywacji działek nr 344/2, 345/2 i 340/7 obr. Południe
przy ul. ks. Romana Biskupa oraz uzyskano pozwolenie na jej
przeprowadzenie.
Ulice
- rozbudowa ul. Gen. Grota-Roweckiego (nr 117884D) i
przebudowa ul. 11 Listopada (nr 117881D) - zrealizowano
sfrezowanie nawierzchni asfaltowej na ul. 11 Listopada;
- przebudowa ul. Gen. Wł. Andersa (droga nr 117883D) ze
skrzyżowaniem z ul. Gen. Grota-Roweckiego (1178841D)
poprzez budowę ronda;
- rozbudowa ul. S. Żeromskiego (nr 117957D) ze
skrzyżowaniem z drogą powiatową nr 2877D poprzez budowę
ronda;
- modernizacja fragmentu drogi i przebudowa budynku w
obrębie Jez. Bielawskiego.
Chodniki
Wyłoniono wykonawcę prac polegających na modernizacji
ciągów komunikacyjnych wokół budynków gminnych.
Umowny termin zakończenia prac to połowa kwietnia 2020 r.
Sieć wod-kan
- budowa kanału deszczowego w rejonie ul. Bohaterów Getta,
- budowa kanalizacji deszczowej wzdłuż ul. Wysokiej,
- wykonano dokumentację techniczną budowy sieci
kanalizacji sanitarnej i wody w łączniku ul. Lipowej do ul.
Małej oraz podejście kanalizacji deszczowej do budynku przy
ul. Lipowej 2.
Budowa nowych punktów monitoringu Bielawa Bieltex oraz
10.4. Tworzenie stref bezpieczeństwa oraz rozwój
Bielawa Łącznik - kamery obrotowe i stacjonarne, podłączenie
systemu monitoringu w celu zapobiegania
światłowodu.
przestępczości w obszarach zagrożonych
Wymiana kamer przy ul. Piastowskiej, Jana Pawła II,
patologiami społecznymi na terenie Gminy
Dzierżoniowskiej, Szkolnej, B. Chrobrego, w tym zakup
licencji.
Cel strategiczny XI: Organizacje pozarządowe gwarantem dialogu i współpracy na rzecz lokalnej
społeczności Bielawy
11.1. Wspieranie działalności organizacji
Gmina Bielawa wraz z innymi gminami powiatu
niepublicznych i pozarządowych
dzierżoniowskiego partycypowała w kosztach utrzymania
punktu konsultacyjnego dla organizacji pozarządowych. Punkt
świadczył usługi szkoleniowo - edukacyjne.
11.2. Ścisła współpraca z organizacjami
Jak w rozdz. XIII.3. Współpraca z organizacjami
pozarządowymi.
pozarządowymi w celu zaspokajaniu
Udostępnianie obiektów sportowych w celu realizacji zadań
zbiorowych potrzeb mieszkańców oraz
wzbogacenia gminnej oferty w zakresie kultury,
publicznych w zakresie kultury fizycznej przez organizacje
sportu, edukacji, zdrowia itp.
pozarządowe
11.3. Pomoc organizacjom niepublicznym i
Jak w pkt. 11.1.
pozarządowym przy ubieganiu się o zewnętrzne
środki pomocowe na ich działalność statutową
Gmina zawarła umowę ze Stowarzyszeniem KS „Bielawianka”
11.4. Umacnianie świadomości społecznej oraz
poczucia odpowiedzialności za siebie i swoją Małą
na promocję miasta podczas finałów Mistrzostw Polski u16 w
Ojczyznę
futsalu w Białymstoku w dn. 12-13.01.2019 r.
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych UM Bielawa

50

VI.2 Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Bielawa na lata 2014-2020
Lokalny Program Rewitalizacji został przyjęty Uchwałą nr 26/248/16 Rady Miejskiej Bielawy z dnia
31 sierpnia 2016 r. w sprawie przyjęcia do realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Bielawa na
lata 2014-2020 i zmieniony Uchwałą nr 47/429/2018 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 10 stycznia 2018 r. w
sprawie zmiany Uchwały nr 26/248/16 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 31 sierpnia 2016 r. Zmiany
obejmowały wprowadzenie nowych projektów przedsięwzięć rewitalizacyjnych.
Tab. 32 Realizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji w 2019 roku.

Przedsięwzięcie rewitalizacyjne

Zaawansowanie prac

LISTA A
Modernizacja budynku mieszkalnego wraz z otoczeniem
zlokalizowanego na obszarze rewitalizacji w Bielawie przy ul.
Wolności 36, 38, 38a, 40, 46 51, 51a, 52-52a
Modernizacja budynku mieszkalnego wraz z otoczeniem
zlokalizowanego na obszarze rewitalizacji w Bielawie przy ul.
Brzeżnej 46
Przebudowa byłej drogi zakładowej zlikwidowanych ZPB „Bielbaw”
w obrębie OW Sudety na długości 788 m w kierunku od ul. Lotniczej
do ul. Wysokiej w Bielawie
Przebudowa i modernizacja budynku gospodarczego na potrzeby
OW Sudety w celu przywrócenia nowych funkcji
Remont i renowacja budynku kościoła pw. Bożego Ciała w Bielawie,
adres: Pl. Kościelny, dz. nr 286 obręb FABRYCZNA, 58-260 Bielawa

Modernizacja została zrealizowana
Modernizacja została zrealizowana
Przebudowę zakończono.
Zadanie zostało zrealizowane.
Gmina przekazała parafii 100 tys. zł
dotacji na ten cel.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych UM Bielawa

VI.3 Wieloletni Program Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy
Bielawa na lata 2018-2022
Wieloletni Program został przyjęty uchwałą nr 50/443/18 Rady Miejskiej Bielawy z dn.
28 lutego 2018 r. i ma na celu określenie podstawowych kierunków działania gminy w zakresie
gospodarowania posiadanym zasobem mieszkaniowym.
W dokumencie założono, że rocznie sprzedawanych będzie ok. 30 lokali mieszkalnych z zasobu
mieszkaniowego gminy. W 2019 r. w wyniku sprzedaży, ze stanu ubył 1 budynek, w 12 budynkach
rozpoczęto sprzedaż i ubyły 74 lokale mieszkalne.
W październiku 2019 r. został przyjęty nowy program, na lata 2019-2024.
Tab. 33 Realizacja potrzeb remontowych i modernizacyjnych w 2019 r. w budynkach i lokalach stanowiących gminny zasób
mieszkaniowy

Liczba budynków/lokali, w których remonty

Zakres robót
Wymiana pokryć dachowych z remontem kominów
Remont i naprawa elewacji
Odwodnienie budynków
Wymiana instalacji elektrycznej
Wymiana instalacji gazowej
Wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej
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planowano

zrealizowano

2
2
1
2
2
0

5
5
4
6
5
3

Remont klatek schodowych
Roboty stolarskie
Roboty ciesielskie
Remont lokali socjalnych
Remont pomieszczeń tymczasowych

1
2
0
9
0

8
12
3
9
0

Źródło: Opracowanie własne na podstawie

VI. 4 Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Bielawa
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Bielawa został przyjęty Uchwałą Rady Miejskiej
Nr 19/179/16 z dnia 24 lutego 2016 roku. Dokument ten wyznacza kierunki działań, których wdrożenie
przyniesie skutek w postaci zmiany struktury dotychczas wykorzystywanych nośników energii.
Zaplanowane działania mają zarówno charakter inwestycyjny, jak i nieinwestycyjny oraz odnoszą się do
kilku obszarów, mających największy wpływ na jakość środowiska – administracja, gospodarstwa domowe,
transport, przemysł/handel/usługi.
Tab. 34 Realizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Bielawa w 2019 roku.

Administracjaa

Sektor

Działanie

Zrealizowane zadania

Termomodernizacja budynków

Dokonano termomodernizacji w
budynkach użyteczności publ. przy ul.
Wolności Wolności 36, 38, 38a, 40, 46 51,
51a, 52-52a

Wymiana oświetlenia w częściach wspólnych
budynków użyteczności publicznej

Oświetlenie zostało wymienne na ledowe,
energooszczędne w budynkach
użyteczności publ., które podlegały
rewitalizacji, ul. Wolności 36, 38, 38a, 40,
46 51, 51a, 52-52a
Zmodernizowano węzeł cieplny moduł
ciepłej wody użytkowej w budynku
wielorodzinnym przy ul Żeromskiego 38
Ze względu na podłączenie do miejskiej
sieci ciepłowniczej nowych odbiorców
(ZSiPKZ przy ul. S. Żeromskiego 41,
budynek przy ul. Paderewskiego 14,
budynki w zabudowie szeregowej ul.
Grota Roweckiego 8) wstrzymano prace
modernizacyjne
miejskiego
systemu
ciepłowniczego. Spółka ma dokumentację
na
wymianę
kolejnych
odcinków
tradycyjnej sieci ciepłowniczej w okolicy
ul. Sobieskiego i Parkowej oraz rozbudowę
sieci ciepłowniczej w okolicy ul. Słonecznej
oraz K. K. Baczyńskiego.
Od 2 stycznia do 30 września 2019 r.
podpisano umowy o dotację na zmianę
systemu ogrzewania z 186 osobami. O
rozliczenie i wypłatę dotacji wystąpiły 182
osoby na kwotę 363 283,41 zł. Środki
pochodziły z WFOŚiGW.

Modernizacja węzłów cieplnych
Wymiana sieci ciepłowniczej
Rozbudowa sieci ciepłowniczej

Wymiana źródeł ciepła

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych UM Bielawa
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VI. 5 Program Ochrony Środowiska dla Gminy Bielawa na lata 2015-2018
z uwzględnieniem perspektywy na lata 2015-2022
Program został przyjęty Uchwałą nr 21/288/16 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 30 marca 2016 roku,
uzyskał pozytywną opinię Zarządu Powiatu Dzierżoniowskiego. Dokument opiera się na celach
środowiskowych: stworzeniu w gminie systemu zarządzania środowiskiem, podniesieniu świadomości
ekologicznej mieszkańców gminy, ograniczeniu ryzyka i skutków awarii przemysłowych, ochronie
środowiska przyrodniczego i krajobrazu, minimalizacji liczby wytwarzanych odpadów, ochronie wód,
powietrza i gleb, poprawie klimatu akustycznego oraz minimalizacji promieniowania
elektromagnetycznego. Poniższa tabela zawiera zestawienie zadań wpisanych do tego Programu, za
których realizację odpowiada gmina Bielawa .
Tab. 35 Realizacja Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Bielawa w 2019 roku.

Przedsięwzięcie
Opracowywanie mpzp jako podstawy lokalizacji
nowych inwestycji
Prowadzenie kampanii edukacyjnoinformacyjnej w celu podnoszenia świadomości
w zakresie szkodliwości spalania odpadów oraz
węgla o słabej kaloryczności i wysokiej
zawartości siarki w przydomowych kotłowniach

Zakres działań
Przystąpiono do opracowania 5 nowych mpzp.

Przeprowadzono konkurs plastyczny pn. „Tak - dla czystego
powietrza” zorganizowany przez Straż Miejską i Urząd Miejski
w Bielawie. Skierowany był dla dzieci przedszkolnych i ze
szkół podstawowych klasy I-III. Z kolei strażnicy miejscy
uczestniczyli w szkoleniach mających podnieść ich
kwalifikacje w tym zakresie.
Wykonano 3000 szt. ulotek informacyjnych o tematyce
edukacji ekologicznej, dystrybuowanych przez Straż Miejską
w Bielawie podczas pogadanek ekologicznych w szkołach i
przedszkolach.
Wykonano tablice informacyjne nt. segregacji odpadów,
Rozwój szkolnej edukacji w zakresie ochrony
zamontowane przez zarządców nieruchomości na boksach
środowiska i podniesienie świadomości
śmietnikowych. Straż Miejska Bielawy i Referat Ochrony
ekologicznej mieszkańców, zapewnienie
Środowiska Urzędu Miejskiego opracowała został program pod
społeczeństwu niezbędnych informacji na
tytułem „Nie bądź cieć i nie śmieć”, w ramach którego
temat środowiska i działań na rzecz jego
ochrony
prowadzono działania informacyjne i kontrolne.
W grudniu uczniowie Ekologicznej Szkoły Podstawowej nr 7
Prowadzenie edukacji ekologicznej w zakresie
selektywnego zbierania odpadów komunalnych wzięli udział w Europejskim Tygodniu Redukcji Odpadów
(zasady recyklingu, segregacji, postępowanie z wytworzonymi
odpadami, zapobieganie powstawaniu odpadów). Szkoła ta
przystąpiła we wrześniu do Ogólnopolskiego Programu
Edukacyjnego dla szkół „Działaj z impetem”, którego celem jest
edukacja z zakresu prawidłowej segregacji odpadów, ze
szczególnym uwzględnieniem butelek PET oraz ich recyklingu.
Pozostałe informacje w pkt. Prowadzenie kampanii edukacyjnoinformacyjnej w zakresie ochrony przyrody i Organizacja imprez
masowych.
Prowadzenie kampanii edukacyjnoOd września do listopada uczniowie z Ekologicznej SP nr 7
informacyjnej w zakresie ochrony przyrody
uczestniczyli w kilku wycieczkach podczas których poszukiwali
roślinności związanej z działalnością człowieka.
Organizacja imprez masowych (np. Dzień Ziemi, W ramach akcji „Sprzątanie Świata” dla uczestników
Sprzątanie Świata, Listy dla Ziemi)
zakupiono rękawice i worki. 20 września uczniowie SP nr 4
wzięli udział w Marszu dla Ziemi.
Utrzymanie i urządzenie terenów zieleni,
W tym zakresie gmina wydatkowała 178 290,59 zł, w tym
zadrzewień, zakrzewień i parków
realizowała następujące zadania: wywóz odpadów zielonych,
uporządkowanie i utwardzenie terenu, nasadzenia, usunięcia
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Identyfikacja i likwidacja dzikich wysypisk
śmieci

Egzekwowanie zapisów wynikających z ustawy
o utrzymaniu czystości i porządku w gminie i
regulaminu utrzymania czystości i porządku w
gminie

drzew i pielęgnacja zieleni, konserwacja zieleni. O działaniach
podejmowanych na rzecz utrzymania terenów zielonych
napisano w pkt. A - cel 10.3.
Wydatkowano kwotę 39 895,20 zł na uporządkowanie
terenów przy ul. Strażackiej i Wolności z gruzu. Usunięto
dzikie wysypiska z: ul. Ceglanej wzdłuż i za składowiskiem
odpadów żużla oraz za ogródkami działkowymi, ul. Asnyka
przy wiaduktach kolejowych, w okolicy ciepłociągu wzdłuż
torów kolejowych, okolicy Centrum Poszanowania Energii, ul.
Bocznej w kierunku Jeziora Bielawskiego, za targowiskiem i
cmentarzem parafialnym. Odebrano i zutylizowano odpady
zebrane podczas akcji „Sprzątanie Świata”.
Zakupiono 65 wkładów do koszy na odpady w Parku przy ul. 1
Maja/Wojska Polskiego oraz 10 koszy, które ustawiono na
placu wokół kawiarenki w Parku. Ponadto zakupiono 20
słupków i podstaw betonowych do koszy ulicznych typ KO-5 o
pojemności 45 l. Kosze ustawiano na bieżąco, wg potrzeb na
terenach zielonych, wzdłuż chodników przy głównych ciągach
komunikacyjnych.

Systematyczne usuwanie odpadów
Zadanie realizowane w miarę bieżących potrzeb.
porzuconych w korycie rzeki Bielawica
Realizacja zadań ma charakter bieżący i prowadzona ma
Gospodarowanie odpadami w postaci wyrobów
zawierających azbest poprzez realizację
być do 2032 r.
zapisów opracowanego w 2015 roku
Na dzień 31 grudnia 2019 r. posiadanie wyrobów
„Programu usuwania azbestu i wyrobów
zawierających ok. 16515 kg azbestu zgłosiło 16 podmiotów z
zawierających azbest stosowanych na terenie
Gminy Bielawa. W 2019 r. gmina nie przyznała dotacji na
Gminy Bielawa na lata 2015-2032”
usuwanie azbestu.
Czyszczenie sieci kanalizacji deszczowej
W 2019 r. wydatkowano 54 472,34 zł na czyszczenie
kanalizacji deszczowej na terenie miasta.
Prowadzenie ewidencji przydomowych
Ewidencja prowadzona jest na bieżąco
oczyszczalni ścieków i zbiorników
bezodpływowych
Bieżąca konserwacja i utrzymanie cieków
Gmina zakupiła sprzęt ręczny, paliwo do kosiarek, odzież
wodnych
roboczą i wodę mineralną w ramach zatrudnienia
pracowników prac interwencyjnych, polegających m.in. na
oczyszczaniu rowów, wykaszaniu rowów i skarp, malowaniu
balustrad, naprawach elementów rowów i przepustów.
Monitorowanie cieków wodnych
Zadanie realizowane na bieżąco.
Utrzymanie czystości dróg i chodników
Na odśnieżanie w 2019 r. gmina przeznaczyła 30 tys. zł.
Przebudowa i modernizacja dróg gminnych
Zrealizowano przebudowę i modernizację dróg gminnych
łączących drogę powiatową nr 3007D z
łączących drogę powiatową nr 3007D z drogą wojewódzką nr
384 - obwodnicą miejską Bielawy (koszt 660 477,03 zł).
obwodnicą miejską Bielawy oraz drogą
wojewódzką nr 384
Remonty dróg innych

Wyeliminowanie spalania pozostałości
roślinnych na powierzchni ziemi poprzez
kontrole gospodarstw domowych przez
upoważnionych pracowników Urzędu
Miejskiego oraz funkcjonariuszy Straży
Miejskiej

Remonty jezdni o powierzchni 117,82 m 2 masą bitumiczną
„na gorąco” i „na zimno”, remonty dróg gruntowych o
powierzchni 3 546,35 m2 kruszywem i destruktem
bitumicznym,,modernizacja ciągów komunikacyjnych wokół
budynków gminnych. Wyłoniono wykonawcę na przebudowę
dróg dojazdowych do gruntów rolnych Nowa Bielawa
(zadanie planowane do realizacji do 29.05.2020 r.).
Zadanie realizowane jest na bieżąco przez upoważnionych
pracowników Urzędu Miejskiego oraz funkcjonariuszy Straży
Miejskiej
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Budowa parkingów na terenie miasta
Wzrost wykorzystania oleju opałowego i gazu
poprzez modernizację indywidualnych i
zbiorczych systemów grzewczych

Wydzierżawiono działkę pod parking, usytuowaną
naprzeciwko Cmentarza Parafialnego przy ul. Wojska
Polskiego 51.
Gmina przyznała dotację w kwocie 4 100 zł PZD
Stowarzyszenie Ogrodowe w Warszawie ROD im. Władysława
Sikorskiego w Bielawie na realizację zadania pn. „Wymiana
pieca grzewczego fazowego wraz z urządzeniami
regulującymi pobór gazu.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych UM Bielawa

VI. 6 Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla gmin,
dla których organizatorem publicznego transportu zbiorowego jest Gmina
Bielawa
Plan został przyjęty przez Radę Miejską 26 lutego 2014 r. uchwałą nr XLVIII/466/14. Dokument
zawiera charakterystykę sieci komunikacyjnej, ocenę dostępności publicznego transportu, badania
przewozów i ich prognozę na kolejne lata oraz przewidywane formy finansowania usług.
Tab. 36 Realizacja Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego w 2019 roku.

Realizacja
TAK
NIE

Działanie
Przeprowadzanie badań napełnień autobusów w celu optymalizacji przebiegu sieci
komunikacyjnej.
Zapewnianie bezpośrednich połączeń z centrum miasta Dzierżoniowa i strefą przemysłową w
Dzierżoniowie i/lub zapewnienie dogodnego systemu przesiadkowego.
Zapewnienie podaży usług przewozowych użyteczności publicznej w zakresie możliwie
najwyższej częstotliwości odpowiadającej popytowi na te usługi.
Modernizacja oraz rozbudowa infrastruktury transportowej dedykowanej w szczególności dla
publicznego transportu zbiorowego.
Eliminacja barier na drodze dojścia do/z przystanków, np. niedostatecznej liczby przejść dla
pieszych.
Umożliwianie odbywania podróży komunikacją miejską w systemach: Bike&Ride, Kiss&Ride,
Park&Ride.
Obejmowanie usługami publicznego transportu zbiorowego nowopowstających skupisk
ludności i generatorów ruchu.
Dążenie do utrzymania jak największego wskaźnika niezawodności taboru poprzez wymianę
taboru przez operatora na nowocześniejszy – niewysłużony i/lub nowy i tym samym mniej
awaryjny.
Możliwie niewielki koszt biletów.
Analiza możliwości i zasadności wprowadzenia nowych typów biletów umożliwiających
realizację podróży wymagających przesiadania się na podstawie jednego biletu
jednorazowego/czasowego .
Poprawa punktualności kursowania autobusów.
Wyeliminowanie odjazdów przed czasem oraz ograniczenie odjazdów po czasie.
Dostosowywanie rozkładu jazdy do rzeczywistego czasu przejazdu pomiędzy kolejnymi
przystankami komunikacyjnymi poprzez przeprowadzenie badań mających na celu ustalenie
realnych czasów przejazdu pomiędzy poszczególnymi przystankami komunikacyjnymi z
uwzględnieniem pory i rodzaju dnia tygodnia.
Poprawa standardu infrastruktury przystankowej poprzez instalację wiat i miejsc siedzących
na wybranych przystankach komunikacyjnych oraz objęcie przystanków komunikacyjnych
systemem monitoringu miejskiego.
Poprawa standardu taboru poprzez jego sukcesywną wymianę przez operatorów na tabor
nowszy, posiadający aktualnie najwyższe normy emisji spalin EURO oraz wyposażony we
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współczesne elementy w zakresie komfortu podróżowania.
Poprawa standardu oczekiwania na przystanku poprzez wdrożenie na wybranych
przystankach systemu dynamicznej informacji pasażerskiej.
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych UM Bielawa

Realizacja
TAK
NIE

Elementy wyposażenia systemu i jego funkcjonalności
Rozkłady jazdy na przystankach.
Informacja o opłatach, ulgach i regulaminie przewozów na wiatach przystankowych i
monitorach biletomatów.
Zastosowanie jednolitego wzoru rozkładów jazdy dla operatorów i przewoźników komunikacji
regionalnej korzystających z przystanków publicznego transportu zbiorowego.
Dynamiczna informacja o przyjazdach i odjazdach pojazdów co najmniej na przystankach
węzłowych.
Schematy sieci komunikacyjnej na tablicach umieszczonych na wiatach.
Zewnętrzny system zapowiedzi głosowej o numerze linii i kierunku docelowym pojazdu
podjeżdżającego na przystanek na terenach miejskich.
Informacja o możliwości kontynuowania podróży innym środkiem transportu.
Zewnętrzne tablice kierunkowe (diodowe, ciekłokrystaliczne lub inne).
Informacja o opłatach, ulgach i regulaminie przewozów.
Zapowiedzi głosowe przystanków.
Wewnętrzne tablice elektroniczne prezentujące pełną trasę przejazdu.
Informacja o rozkładach jazdy.
Informacja o opłatach, ulgach, regulaminie przewozów.
Wyszukiwarka połączeń.
Mapy i schematy sieci komunikacyjnej.
Punkty obsługi pasażera.

VI.7 Plan działań na rzecz zrównoważonej energii dla Miasta Bielawa
Uchwałą nr XIV/137/11 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 28 września 2011 r. przyjęto „Plan działań na
rzecz zrównoważonej energii dla miasta Bielawa”. Dzięki proponowanym w dokumencie działaniom zmienić
się powinna struktura używania nośników energii oraz zmniejszyć zużycie energii finalnej. To zaś przełoży
się na obniżenie emisji gazów cieplarnianych.

Tab. 37 Realizacja Planu działań na rzecz zrównoważonej energii w 2019 roku.

Realizacja
TAK
NIE

Działanie
System zarządzania energią i środowiskiem. Wdrożenie systemu motywacyjnego dla
administratorów budynków użyteczności publicznej.
Zielone zamówienia publiczne.
Modernizacja miejskiej sieci ciepłowniczej.
Wybór przewoźnika dla transportu publicznego, którego tabor wyposażony jest w jednostki
napędowe spełniające m.in. wymagania norm EURO 4.
Promocja mechanizmu finansowania montażu kolektorów słonecznych przez NFOŚiGW.
Budowa 3 turbin wiatrowych.
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych UM Bielawa
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VI. 8 Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń
Kanalizacyjnych dla Gminy Bielawa na lata 2017-2021
Plan został przyjęty Uchwałą Nr 50/442/18 z dnia 28 lutego 2018 r., a następnie zmieniony Uchwałą
Nr 62/564/18 z dnia 14 listopada 2018 roku. Wskazuje najważniejsze działania
w zakresie infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w gminie Bielawa. W 2019 r. nie realizowano istotnych
zadań, mających wpływ na rozwój urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych. Wykonywano jedynie
bieżące remonty i prace zabezpieczające.
Spółka zrezygnowała z budowy suszarni osadów ściekowych na rzecz budowy spalarni osadów w formule
PPP i kolejnych sieci kanalizacji sanitarnej

VI. 9 Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt w roku 2019
W wyniku konkursu na wyłonienie podmiotu, który ma zapewnić opiekę bezdomnym zwierzętom i
zapewnić im miejsca w schronisku dla zwierząt wyłoniono Stowarzyszenie Przyjaciół Zwierząt „AZYL” z
siedzibą w Dzierżoniowie przy ul. Brzegowej 151. W schronisku na rzecz gminy zabezpieczono 45 miejsc dla
psów. Koszt utrzymania schroniska to 112 500 zł.
Ponadto pomocy weterynaryjnej udzielono dzikim zwierzętom (ptakom, sarnom). Koszt tych działań
to 4 195 zł.
Sterylizacją bezdomnych kotów, opieką nad chorymi wolno żyjącymi kotami oraz zwierzętami
bezdomnymi po wypadkach, dokarmianiem kotów, sterylizacją psów i kotów, które mają właścicieli,
zajmuje się Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich z siedzibą przy ul. Piastowskiej 41a/1 w Bielawie, na co
gmina przeznaczyła 10 500 zł.

VI. 10 Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy
Bielawa na lata 2015-2032
Uchwałą Nr 15/122/15 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 28 października 2015 r. przyjęto Program
usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bielawa na lata 2015-2032. Wśród
zadań znalazły się:
1. aktualizacja bazy danych o podmiotach oraz ilości azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie
gminy,
2. rozeznanie, transport i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z nieruchomości osób
fizycznych,
3. demontaż, transport i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z nieruchomości osób
fizycznych,
4. monitorowanie demontażu, transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest na terenie
gminy oraz aktualizacja bazy www.bazaazbestowa.gov.pl,
5. przedstawienie Radzie Miejskiej sprawozdania z przebiegu realizacji Programu.
Na dzień 31 grudnia 2019 r. posiadanie wyrobów zawierających ok. 16515 kg azbestu zgłosiło 16
podmiotów z Gminy Bielawa. W 2019 r. gmina nie przyznała dotacji na usuwanie azbestu.
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VI. 11 Strategia Rozwoju Oświaty w Gminie Bielawa na lata 2017-2022
Priorytety i kluczowe zadania w dziedzinie edukacji określone są w Strategii Rozwoju Oświaty
w Gminie Bielawa na lata 2017-2022, przyjętej uchwałą Nr 43/387/17 Rady Miejskiej Bielawy
z dnia 25 października 2017 roku.
Tab. 39 Realizacja zadań Strategii Rozwoju Oświaty w Gminie Bielawa na lata 2017-2022 w 2019 roku

Cel operacyjny

Zakres realizacji

I. Zoptymalizowane warunki
rozwoju
nauczania,
wychowania i opieki nad
dziećmi w placówkach
oświatowych (zapewniające
wysoką jakość kształcenia i
wychowania)
II. Optymalizacja sposobu
wykorzystania rozwiniętej i
odpowiednio wyposażonej
infrastruktury
placówek
oświatowych.

Dla istniejących oddziałów Gimnazjum przy SP nr 7 kupiono jako pomoce
dydaktyczne gry logiczne i kijki do nordic walking.
Dla SP nr 4 na potrzeby sali gimnastycznej kupiono 3 ścianki wspinaczkowe oraz
pomoce dydaktyczne na zajęcia z muzyki, WDŻ i jęz. angielskiego. Na potrzeby
funkcjonujących w placówce oddziałów integracyjnych kupiono ściankę
wspinaczkową, panel lustrzany, poduszki na zajęcia polisensoryczne, materiały na
zajęcia rewalidacyjne, po 2 moduły „Tęczowa pastelowa” i „Tęczowa skrytka” do
wykorzystania na zajęciach, panele sensoryczne, memo dźwiękowe na zajęcia
muzyki, skrzynki piankowe, zestaw Mobik, czytniki inkBOOK, poduszki okrągłe,
stojak mobilny na zajęcia terapeutyczne, pomoce na zajęcia z logopedii, wibrator
logopedyczny, multimedialny program terapeutyczny „MOC EMOCJI”, klocki na
kółkach, gry językowe „Super Bis”, drzewko z zestawem listków smutku i radości,
materiały edukacyjne MUSICON. W SP nr 7 pomoce dydaktyczne uzupełniono o
„Grające tuby” – wyprawki plastyczne dla kl. I i szafkę z instrumentami. W
ramach pomocy dydaktycznych zakupiono tablicę „tryptyk biała” suchościeralną,
magnetyczną „Standard”, zestaw tęczowych pudełek i 6 stojaków, 10
tangramów, 10 liczmanów, warcaby, 20 gier planszowych oraz 20 puzzli. Na rzecz
SP nr 10 doposażono klasy w tablicę interaktywną, 3 białe tablice oraz nakładki
na tablice dla kl. I-III, podłogę interaktywną oraz matę do niej, a na lekcje
wychowania fizycznego piłki, paletki i bieżnię.
Dla Przedszkola Publicznego nr 3 zakupiono w ramach pomocy dydaktycznych
instrumenty muzyczne, figury z klockami geometrycznymi, a także maty
ortopedyczne i karty logopedyczne, kąciki dydaktyczne i gry logiczne. W
Przedszkolu Publicznym nr 4 sale dziecięce doposażono w szafy i tablice, ponadto
kupiono stroje na przedstawienia, programy dydaktyczne dla dzieci (Poznaj
zawody, Planuję swoją przyszłość), książki z płytami CD, zestaw do realizacji
podstawy programowej oraz matematyczno-humanistyczny z matą do
kodowania i flamastrami.
Dzieci i młodzież z placówek edukacyjnych uczestniczyły w zajęciach basenowych
w ramach programu WODNIK. Ponadto przeprowadzano bieżące naprawy i
remonty, zwłaszcza w okresie wakacyjnym.
Uczniowie klas tanecznych SP nr 10 występowali w ramach 42. Dni Bielawy.

III.
Wzmacnianie
roli
placówek oświatowych jako
miejsca aktywności lokalnej
IV.
Pozyskiwanie
zewnętrznych
źródeł
finansowania oświaty

- „Dolnoślązak umie pływać 2019” - organizacja zajęć dodatkowych w pływalni
„Aquarius” dla uczniów z klas I, II i III szkół podstawowych. W pierwszej edycji
programu - od lutego do czerwca - wzięło udział 75 dzieci z Ekologicznej Szkoły
Podstawowej nr 7 im. J. Tuwima z Oddziałami Gimnazjum. Drugi etap trwał od
września do końca grudnia.

Źródło: Opracowanie własne.
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VI. 12 Lokalny Program Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży
z terenu Gminy Bielawa
Program przyjęto uchwałą 54/480/18 z 30 maja 2018 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu
Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży, z terenu Gminy Bielawa. Zakłada on przyznawanie
stypendiów za wyniki w nauce i osiągnięcia naukowe - „Złota Sowa” przez Burmistrza Miasta Bielawa
uzdolnionym uczniom uczęszczającym do szkół podstawowych na terenie Gminy Bielawa. W 2019 r.
wypłacono nagrody w wysokości 17 tys. zł.

VI. 13 Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Bielawa
na lata 2018-2022
Tab. 40 Realizacja zadań Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Bielawy na lata 2018-2022 w 2019 roku

Zadanie

Zakres realizacji w 2019 r.

Cel strategiczny 1: Przeciwdziałanie problemom ubóstwa, bezrobocia i bezdomności
Zabezpieczenie socjalne osób OPS realizował następujące świadczenia:
i rodzin ubogich
- składki na ubezpieczenie zdrowotne za 115 osób pobierających zasiłki stałe,
- 512 zasiłków okresowych dla 124 rodzin,
- zasiłki celowe i specjalne zasiłki celowe dla 272 rodzin (w tym m.in. 75 opłat za
energię, 11 za gaz, 53 zrealizowane recepty, zakup opału dla 134 rodzin, 85
świadczeń w postaci zakupu żywności, 24 - pomoc w formie niepieniężnej do
realizacji w sklepie, 3 - leczenie, 14 - zakup odzieży),
- opał dla 133 rodzin,
- schroniska - 30 świadczeń dla 12 osób.,
- opłata za organizację pogrzebu osoby bezdomnej,
- 4121 dodatków mieszkaniowych dla 480 rodzin,
- 513 dodatków energetycznych dla 227 rodzin,
- 1154 zasiłków stałych przyznawanych z powodu wieku i niepełnosprawności
dla 126 rodzin,
- 37 011 świadczeń wychowawczych dla 2660 rodzin,
- 75 świadczeń z tytułu urodzenia dziecka,
- 392 świadczenia z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu
wychowawczego,
- 815 świadczeń z tytułu samotnego wychowywania dziecka,
- 1247 świadczeń z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego,
- 804 świadczeń z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego,
- 682 świadczenia z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem
zamieszkania.
- 1830 świadczeń na pokrycie kosztów związanych z wychowywaniem dziecka
w rodzinie wielodzietnej,
- 155 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka,
- 9271 zasiłków pielęgnacyjnych,
- 1266 świadczeń pielęgnacyjnych z tytułu rezygnacji z zatrudnienia w związku z
koniecznością opieki nad niepełnosprawnym członkiem rodziny,
- 320 specjalnych zasiłków opiekuńczych,
- 160 zasiłków dla opiekunów,
- 719 świadczeń rodzicielskich,
- 704 świadczenia dla 110 rodzin w ramach programu „Złotówka za złotówkę
(zasiłek rodzinny z dodatkami pomniejszony o kwotę przekroczenia dochodu),
- składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie
pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna i specjalny zasiłek opiekuńczy dla 97 osób.
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Aktywizowanie zawodowe
osób bezrobotnych i
poszukujących pracy

Roboty publiczne wykonywało w 2019 r. 8 osób, którym gmina sfinansowała
wynagrodzenia i pochodne, zakup wody, odzieży, butów i sprzętu niezbędnego
do realizowania prac na terenie miasta.
26 lutego Zespół Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Bielawie
zorganizował IV. Powiatową Debatę Zawodową pn. „Trafny wybór - dobra
przyszłość”, na której m.in. autoprezentacji dokonały zaproszone firmy oraz
służby mundurowe.
Wspomaganie osób
Gmina od stycznia do kwietnia ponosiła opłaty za ogrzewalnie dla bezdomnych.
zagrożonych bezdomnością i
1 października w Ośrodku Pomocy Społecznej odbyło się spotkanie pn. „Zima
bezdomnym
2019/2020”, na którym rozdzielono zadania dot. monitorowania miejsc, w
których mieszkają bezdomni przez OPS, Policję i Straż Miejską.
Cel strategiczny 2: Wspieranie osób starszych oraz niepełnosprawnych
Utrzymanie asymilacji osób
Gmina wniosła opłatę za pobyt w Domu Pomocy Społecznym za 50 osób.
starszych i
W Środowiskowym Domu Samopomocy dla osób przewklekle psychicznie
niepełnosprawnych w
chorych, osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu
środowisku zamieszkania,
głębokim ,znacznym i umiarkowanym bądź lekkim przy współwystępowaniu
zapewnienie im opieki
innych zaburzeń, zapewniono wsparcie 59 osobom, w tym 55 w ramach pobytu
dziennego i dla 4 – całodobowego. W grudniu podjęto decyzję o
przekształceniu Dziennego DPS „Nestor” w Dzienny Dom Senior+. Oba te
podmioty działały w ramach Zespołu Ośrodków Wsparcia, które zrealizowały:
I. Treningi: umiejętności spędzania czasu wolnego, praktycznych,
interpersonalnych, społecznych i rozwiązywania problemów, budżetowy,
kulinarny, zdrowotny, dbałości o wygląd zewnętrzny i higienę.
II. Zajęcia: stolarskie i ogrodnicze, świetlicowe, plastyczne, ceramiczne,
rękodzielnicze, relaksacyjne, komputerowe, redakcyjne, teatralne, ruchowe,
rehabilitacyjne, porządkowe, grupowe z elementami rewalidacji i socjoterapii,
terapię funkcji poznawczych, psychoedukacyjne z elementami socjoterapii.
III. Poradnictwo psychologiczne, terapia indywidualna, interwencja kryzysowa.
IV. Spotkanie każdej grupy z opiekunem raz w tygodniu.
V. Spotkania społeczności.
VI. Poradnictwo i praca socjalna.
VII. Spotkania i imprezy o charakterze integracyjnym i okolicznościowym, np.
spotkanie kolędowe, spotkanie z uczniami z okazji Dnia Babci i Dziadka, wyjście
do Teatru Robotniczego, zabawa karnawałowa.
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze pracownicy OPS
świadczyli 213 osobom, co przełożyło się na 58 849 świadczeń. Z kolei
specjalistycznymi usługami opiekuńczymi dla osób z zaburzeniami psychicznymi
objęto 20 osób (13 077 świadczeń).
OPS prowadził wspólne zajęcia arteterapii dla uczestników Bielawskiego Klubu
Seniora oraz dzieci i ich rodziców, biorących udział w projekcie socjalnym
„Łączymy pokolenia”.
Gmina dofinansowała realizację przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z
Aktywizacja społeczna i
zawodowa osób
Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Dzierżoniowie kwotą 2 000 zł
niepełnosprawnych fizycznie i zadania pn. „Obóz terapeutyczno-usamodzielniająco-zdrowotny w Cieplicach”.
Z kolei Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością
psychicznie. Ograniczenie
Intelektualną Koło w Dzierżoniowie otrzymało 1 300 zł na zadanie pn. „Koń na
skutków niepełnosprawności
receptę”, tj. zajęcia z hipoterapii dla dzieci i młodzieży - uczniów ośrodka
rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawczego.
Cel strategiczny 3: Wspieranie rodzin, wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży
Podnoszenie jakości
W ramach wieloletniego Programu „Posiłek w szkole i w domu na lata 2019 funkcjonowania rodzin,
2023” udzielono pomocy:
- na opłaty obiadów dla 100 dzieci w przedszkolach, szkołach i gimnazjach, tj. 6
udzielanie pomocy rodzinom
w kryzysie
888 świadczeń,
- w formie pieniężnej na zakup artykułów żywnościowych dla 130 rodzin, tj. 918
świadczeń,
- na pokrycie kosztów obiadów dla 16 osób dorosłych.
Wypłacono świadczenia rodzinne dla 1728 rodzin (wymienione w celu
strategicznym 1).
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Ze świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego skorzystało 210 rodzin - wypłacono
3268 świadczeń. Prowadzono postępowanie wobec 174 dłużników
alimentacyjnych zamieszkałych na terenie miasta.
Wydatkowano środki na zakup artykułów na potrzeby realizacji rządowego
programu Karta Dużej Rodziny w wysokości 1 103,96 zł.
Na pełny etat zatrudniono 3 asystentów rodziny, którzy opiekowali się 64
rodzinami.
Wspieranie procesu
Gmina udzielała pomocy materialnej uczniom w postaci stypendiów i zasiłków
kształcenia i dbałość o rozwój szkolnych. Ze stypendiów skorzystało 216 uczniów (całkowita kwota 109 440,05
dzieci i młodzieży
zł), a z zasiłków - 2 osoby (1 000 zł). Na nagrody Burmistrza „Złote Sowy”
przeznaczono 17 000 zł, a 37 810 zł na stypendia o charakterze motywacyjnym
(dla uczniów SP nr 10).
Wypłacono 2679 świadczeń „Dobry Start” (300 zł na rozpoczęcie nauki w
szkole).
Wspieranie mieszkańców w
Dofinansowano realizację przez Stowarzyszenie Kobiet „AMAZONKI” w
zakresie ochrony zdrowia
Dzierżoniowie zadania „Rehabilitacja sposobem na zdrowie”.
Cel strategiczny 4: Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom
Przeciwdziałanie
Gmina przeznaczyła 3 tys. zł na Fundusz Wsparcia Policji Wojewódzkiej we
przestępczości, w tym wśród
Wrocławiu - trafiły one na nagrody dla wyróżniających się policjantów z
nieletnich
Komisariatu Policji w Bielawie. Strażnicy miejscy prowadzili spotkania i
pogadanki z uczniami, mające na celu poinformowanie o współczesnych
zagrożeniach i skutkach zachowań ryzykownych. Realizowała takie programy,
jak „Bezpieczna droga do szkoły”, „Bezpieczny przedszkolak”, „Bezpiecznie na
feriach”.
Straż Miejska realizowała w szkołach podstawowych spotkania w ramach
Zapewnienie uczniom
programu „Bezpieczne ferie 2019”. Poruszano tematy związane z
bezpieczeństwa na terenie
bezpieczeństwem w trakcie zabaw na śniegu, omawiano bezpieczne
placówek oświatowych i w
zachowania w kontaktach z obcą osobą oraz informowano, co zrobić podczas
otoczeniu domowym
zagrożenia zdrowia lub życia. Przypomniano także numery alarmowe i rozdano
kolorowanki o tematyce zimowej z numerem telefonu do Straży Miejskiej. Z
kolei z okazji rozpoczęcia roku szkolnego SM prowadziła akcję „Bezpieczna
droga do szkoły”, dot. zasad bezpiecznego poruszania się na drodze.
27 lutego w Szkole Podstawowej nr 10 z Oddziałami Sportowymi i Oddziałami
Gimnazjum odbył się wykład pt. „Bezpieczne dzieci w sieci”.

Podnoszenie kwalifikacji służb
pomocowych, podnoszenie
jakości świadczonych usług,
rozwijanie infrastruktury
socjalnej
Wspieranie instytucji
społeczeństwa
obywatelskiego
Wspieranie dialogu
społeczność - samorząd

Cel strategiczny 5: Rozwój społeczności Lokalnej
Raz w miesiącu w MZBM organizowano spotkania przedstawicieli instytucji
gminnych i policji, mające na celu omówienie problemów mieszkańców.

Gmina Bielawa wraz z innymi gminami powiatu dzierżoniowskiego
partycypowała w kosztach utrzymania punktu konsultacyjnego dla organizacji
pozarządowych. Punkt świadczył usługi szkoleniowo - edukacyjne.
W 2019 r. rozpoczęła działalność Gminna Rada Seniorów drugiej kadencji,
złożona z 7 osób - przedstawicieli jednostek organizacyjnych pracujących z
seniorami, UTW i stowarzyszeń działających na rzecz seniorów.
6 października z kolei przeprowadzono wybory do Młodzieżowej Rady Miasta.
Pierwsze posiedzenie odbyło się 22 listopada.
Źródło: Opracowanie własne.
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VI. 14 Gminny program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ofiar przemocy
w rodzinie na lata 2016-2019
Kolejny dokument strategiczny, którego wdrażanie ma przyczynić się do poprawy jakości życia, w
szczególności wsparcia rodzin dotkniętych przemocą to Gminny program przeciwdziałania przemocy w
rodzinie oraz ofiar przemocy w rodzinie na lata 2016-2019. Został przyjęty uchwałą
Nr 17/161/15 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 30 grudnia 2015 roku.
Tab. 41 Realizacja zadań Gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ofiar przemocy w rodzinie na lata
2016-2019 w 2019roku

Cel szczegółowy

Zakres realizacji

1. Koordynacja działań
lokalnych podmiotów

Zadanie to realizował Zespół Interdyscyplinarny, w skład którego wchodzili
przedstawiciele Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielawie, Gminnej Komisji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bielawie, Komisariatu Policji w
Bielawie, Prokuratury Rejonowej w Dzierżoniowie, Zespołów Kuratorskiej Służby
Sądowej ds. Rodzinnych i Nieletnich oraz do Wykonywania Orzeczeń Karnych Sądu
Rejonowego
w
Dzierżoniowie,
Powiatowego
Centrum
Poradnictwa
Psychologiczno-Pedagogicznego i Doradztwa Edukacyjnego w Dzierżoniowie,
Miejskiego Zarządu Placówek Oświaty w Bielawie, Miejskiego Zarządu Budynków
Mieszkalnych w Bielawie i organizacji pozarządowych.
Pracownicy OPS w Bielawie w ramach działań Zespołu Interdyscyplinarnego
przeprowadzili cykl spotkań dotyczących procedury „Niebieskie Karty”
w placówkach oświatowych na terenie miasta. Celem było podjęcie współpracy
ww. instytucji z OPS w ramach przeciwdziałania przemocy w rodzinie, a także
wprowadzenie do tematu przeciwdziałania przemocy, ze szczególnym
uwzględnieniem działań interwencyjnych. Przeprowadzono akcję informacyjną w
ramach festynu „Bielawa Mój Dom” w dn. 28.09.2019 r., rozpowszechniono 700
ulotek dot. przemocy domowej, a do szkół także plakaty informacyjne.
W 2019 r. miało miejsce 8 przypadków interwencyjnego odebrania dzieci z rodziny
w związku z przemocą domową lub nadużywaniem alkoholu przez rodziców.
Procedurą Niebieskie Karty objętych było 319 osób. W OPS otwarto punkt
konsultacyjny dla osób doświadczających przemocy, oferujący pomoc
psychologiczną (skorzystało 46 osób) i prawną (94 osoby). Działał Gminny Telefon
Zaufania dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Stop Przemocy”, w ramach którego
przeprowadzono 10 rozmów.
Wszczęto 24 postępowania przygotowawcze w sprawie znęcania się nad rodziną i
14, które zakończyły się skierowaniem aktu oskarżenia. Od marca do czerwca 20
osób podejrzewanych o stosowanie przemocy skorzystało z zajęć specjalisty pracy
socjalnej.- Z programu oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących
przemoc w rodzinie skorzystała 1 osoba z rodziny objętej procedurą „Niebieskiej
Karty”.
W 2019 r. nie zaistniała konieczność udzielenia pomocy osobom doświadczającym
przemocy w rodzinie w formie udzielenia schronienia.

2.
Systematyczna
edukacja
środowiska
lokalnego
w
celu
podniesienia społecznej
świadomości i wrażliwości
na
temat
zjawiska
przemocy domowej
3. Zapewnienie pomocy
osobom doświadczającym
przemocy

4.
Oddziaływanie
na
osoby stosujące przemoc
w rodzinie

5. Zapewnienie pomocy w
specjalistycznych
ośrodkach wsparcia dla
ofiar przemocy domowej
6.
Podnoszenie 7 osób z Zespołu ds. Asysty Rodzinnej OPS w Bielawie oraz 32 członków grup
kompetencji
służb
i roboczych uczestniczyło w szkoleniu Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w
praktyce - najnowsze przepisy, orzecznictwo, wytyczne NIK. Sfinansowano udział 3
przedstawicieli
podmiotów realizujących osób w Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie „NIEBIESKA LINIA” w
działania
z
zakresu Warszawie. Z superwizji skorzystało 3 pracowników socjalnych, 3 asystentów
przeciwdziałania
rodziny oraz psycholog. Zorganizowano szkolenie dla Zespołu Interdyscyplinarnego
przemocy w rodzinie
i członków grup roboczych.
Źródło: Opracowanie własne.
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VI. 15 Gminny program wspierania rodziny na lata 2019-2021
Działania w tym zakresie prowadzone były zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Bielawy numer III/29/2018 z
dnia 27 grudnia 2018 roku, w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2019-2021
pozwoliły na realizację celów Programu.
Tab. 42 Realizacja zadań Gminnego programu wspierania rodziny w 2019roku

Cel szczegółowy

Zakres realizacji

Zapewnienie
podstawowych
potrzeb
bytowych
oraz bezpieczeństwa
dziecku i rodzinie

Ośrodek Pomocy Społecznej udziela wsparcia finansowego i materialnego rodzinom z
Bielawy: z powodu niepełnosprawności z pomocy korzystało 268 rodzin, długotrwałej
choroby - 178, bezrobocia -101, alkoholizmu - 51, bezradności w sprawach opiekuńczowychowawczych - 33, ochrony macierzyństwa – 7. Ponadto 216 uczniów otrzymało
stypendium szkolna, a OPS udzielił 2 zasiłków szkolnych. W ramach PO Pomoc
Żywnościowa ze wsparcia korzystało 430 osób. Rodziny korzystały również z szerokiej
gamy świadczeń rodzinnych:
- zasiłek rodzinny – 1192 rodziny,
- dodatki do zasiłku rodzinnego z tytułu: opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z
urlopu wychowawczego - 52, urodzenia dziecka
- 72, samotnego wychowania
dziecka - 72, wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej - 140, kształcenia i
rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego - 128, rozpoczęcia roku szkolnego
525,
podjęcia nauki poza miejscem zamieszkania - 105,
- zasiłek pielęgnacyjny - 813,
- świadczenie pielęgnacyjne - 113,
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka - 150,
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego - 210,
- specjalny zasiłek opiekuńczy - 37,
- zasiłek dla opiekuna - 15,
- świadczenie rodzicielskie - 105,
- świadczenie wychowawcze 500+ - 2660,
- zasiłek rodzinny i dodatki na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy o świadczeniach rodzinnych
- 110,
- jednorazowe świadczenie „Za życiem” - 3,
- program Dobry Start - 1989.
Przyznano dodatki mieszkaniowe dla 480 rodzin i energetyczne dla 227.
Stowarzyszenie Nowa Nadzieja wraz z Fundacją Sychem, Spółdzielnią Socjalną Arte i
Bielawską Społecznością Chrześcijańską przygotowało Gwiazdkową Niespodziankę z
prezentami dla ok. 500 dzieci.
Pracownicy socjalni nawiązywali kontakt z przychodniami w celu ustalenia stanu
zdrowia dzieci i brali udział w wizytach lekarskich z rodzinami. Pozyskiwali informacje
także od szkół.
OPS we współpracy z Urzędem Miasta i Kuratorium Oświaty we Wrocławiu przygotował
kolonie dla 71 dzieci, zaś UM dofinansował półkolonie zimowe dla 80 dzieci i letnie dla
60.
W OPS zatrudnionych było 3 asystentów rodziny, którzy pracowali z 64 rodzicami. Z
warsztatów umiejętności wychowawczych organizowanych przez OPS skorzystało 40
osób.
Rodziny raz w tygodniu mogły korzystać ze wsparcia psychologicznego (udzielono 466
porad) oraz prawnego.
Zapobieganie – j.w.
W ramach interwencji kryzysowej (specjalistyczna pomoc prawna, psychologiczna,
socjalna) podjęto działania względem 276 osób. Realizowano 67 nadzorów nad
sposobem wykonywania władzy rodzicielskiej przez Kuratorską Służbę Sądową, 27 nad
osobami nieletnimi i 10 nad dorosłymi zobowiązanymi do leczenia odwykowego. U 33

Zapobieganie
powstawaniu
sytuacji kryzysowych
wymagających
interwencji oraz
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rozwiązywanie już
istniejących

Wspieranie rodziny
w wychowywaniu
dziecka oraz w
pełnieniu funkcji
opiekuńczowychowawczej

Poprawa stanu
bezpieczeństwa
rodziny, dzieci i
młodzieży oraz
zapobieganie
uzależnieniom i
zjawiskom przemocy

Wzmocnienie
potencjału
kadrowego

rodzin zdiagnozowano bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i zostały
one objęte pracą socjalną. Asystenci rodzin wspierali 64 rodziny, w tym 11 rodzin,
których dzieci były umieszczone w pieczy zastępczej. Wypłacono 3 świadczenia „Za
życiem”.
W szkołach realizowano ogólnopolską kampanię „Postaw na rodzinę”. Kupiono
materiały dydaktyczne dla szkół, w celu wykorzystania w trakcie zajęć. W ramach
kampanii organizowane były w szkołach konkursy z nagrodami rzeczowymi. W kampanii
uczestniczyli uczniowie, rodzice i nauczyciele.
Z powodu bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych udzielono pomocy 33
rodzinom. Rodziny były koordynowane przez asystentów rodzin w zakresie opieki
medycznej – tego rodzaju wsparcie przyznano 6 kobietom w ciąży i 7 rodzinom w
związku z leczeniem i rehabilitacją dzieci niepełnosprawnych. Asystenci wspierali także
11 rodzin, których dzieci były umieszczone w pieczy zastępczej (w rodzinach tych było
23 dzieci, z czego 7 powróciło do rodzin biologicznych). Dwie rodziny skorzystały z
treningu kompetencji rodzicielskich. Rozpoczęto organizację comiesięcznych spotkań
Zespołu ds. Asysty Rodzinnej z psychologami i pedagogami szkolnymi w celu
diagnozowania problemów, wymiana informacji i planowania wspólnych działań na
rzecz rodzin.
Z zajęć arteterapii w OPS skorzystało 25 dzieci. Placówki edukacyjne organizowały
warsztaty dla dzieci dot. radzenia sobie ze stresem, cyberprzemocy, skutecznego
uczenia się. Pracownicy OPS wraz z wolontariuszami udzielali bezpłatnych korepetycji, z
których regularnie korzystało 10 dzieci.
Zespół ds. Asysty Rodzinnej zorganizował 2 projekty:
- „Aktywny rodzic – aktywne wakacje”, obejmujący 4 spotkania, ukierunkowane na
kształtowanie relacji w rodzinach, w których uczestniczyło 7 rodzin,
- „Łączymy pokolenia”, aktywizujący osoby starsze i dzieci z rodzicami poprzez
organizację 10 spotkań, jak Warsztaty Wielkanocne.
OPS współorganizował również festyn rodzinny „Bielawa Twój Dom”. W szkołach w
mieście realizowano kampanię „Postaw na rodzinę”.
OPS informował o akcji „Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem” w
dniach od 18 do 24 lutego, prowadzonej w Prokuraturze Rejonowej w Dzierżoniowie.
Prokurator nieodpłatnie udzielał porad prawnych.
Powiatowe centrum Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i Doradztwa
Edukacyjnego w Dzierżoniowie filia w Bielawie prowadziło szkolenia dot. uzależnień
dzieci oraz ich rozwoju emocjonalnego.
Stowarzyszenie „Nowa Nadzieja” w Bielawie w soboty prowadziło zajęcia w świetlicy
misyjnej dla dzieci osób uzależnionych od środków psychoaktywnych, z rodzin
dysfunkcyjnych, dotkniętych ubóstwem i chorobą przewlekłą (w wakacje dzieci było
ponad 50, stała liczba dzieci to ok. 30).
Skierowano 24 wnioski w ramach procedury „Niebieskiej Karty”.
Gmina finansowała program „Trzeźwy umysł”, polegający na działaniach
terapeutycznych względem osób uzależnionych. W ramach punktu konsultacyjnego dla
osób doświadczających przemocy w rodzinie udzielono wsparcia psychologicznego 46
osobom oraz prawnego 94 osobom. Jedna osoba ukończyła program oddziaływań
korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie.
Część przedsięwzięć opisano także w celu 1 w pkt. O.
Zespół ds. Asysty Rodzinnej w OPS w Bielawie powołał 25 Zespołów Problemowych
(rodzina z problemem, przedstawiciele instytucji oświatowych, kuratorzy sądowi itp.).
Ponadto pracownicy OPS w ramach Klubu Wolontariatu współpracowali na bieżąco z 8
wolontariuszami.
Pracownicy Zespołu ds. Asysty Rodzinnej wzięli udział w licznych szkoleniach i
konferencjach dot. pracy z rodzinami:
1. Trening Interpersonalny i Intrapersonalny – 2 osoby,
2. Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w praktyce - najnowsze przepisy, orzecznictwo,
wytyczne NIK – 7 osób,
3. Mediacje w administracji oraz mediacje rówieśnicze - promowanie wśród dzieci i
młodzieży polubownego rozwiązania sporów - 6 osób,
4. Problemy wynikające z opieki nad niepełnosprawnym dzieckiem - 3 osoby,
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5. Tworzenie planu pomocy dziecku jako skuteczne narzędzie pracy - 2 osoby,
6. Autyzm, Zespół Aspergera dzieci z nadpobudliwością psychoruchową, depresja i
zaburzenia odżywiania - 3 osoby,
7. Mediacje - profesjonalny sposób rozwiązywania problemów na drodze dialogu,
wykorzystanie dialogu motywującego w pracy z rodziną - 3 osoby,
8. Opieka wytchnieniowa - usługa społeczna dla rodzin osób z niepełnosprawnościami 2 osoby,
9. Od rozszczepienia do integracji - wokół problematyki borderline- 1 osoba,
10. Przemoc seksualna wobec dzieci i młodzieży – 1 osoba,
11. Zachowania autodestrukcyjne młodzieży - samookaleczenia, zachowania suicydalne,
zaburzenia odżywiania - symptomy i ewentualne rozwiązania – 2 osoby,
12. Problemy wynikające z opieki nad niepełnosprawnym dzieckiem - 2 osoby.
W ramach przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu istniała możliwość skorzystania z
superwizji indywidualnej u psychoterapeuty w wymiarze 2 godz. miesięcznie.
Organizowano spotkania pracowników Zespołu w formie grupy samopomocowej.

VI. 16 Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
oraz Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2019
Gmina Bielawa realizuje także roczne programy w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów
alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii. W 2019 realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii przedstawia tabela poniżej.
Tab. 43 Realizacja zadań Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania
Narkomanii za rok 2019

Cel szczegółowy

Zakres realizacji

Prowadzenie
profilaktycznej
działalności informacyjnej
i edukacyjnej (zarówno w
zakresie
profilaktyki
uniwersalnej,
jak
i
wskazującej
oraz
selektywnej),
w
szczególności dla dzieci i
młodzieży, jak również ich
rodziców.

W maju prowadzono badania, w wyniku których powstała diagnoza problemów
uzależnień i przemocy pt. „Środowiskowa Profilaktyka Uzależnień. Monitorowanie
Problemów Alkoholowych, Narkotycznych i Przemocowych na terenie miasta
Bielawa w 2019 roku”.
Realizowano programu profilaktyczne dla dzieci i młodzieży w 5 klubach
profilaktycznych przy placówkach edukacyjnych, Świetlicy Środowiskowej przy
Parafii pw. W.N.M.O, w oraz przy OHP. Dofinansowano prowadzone przez OSiR
półkolonie zimowe kwotą 10 tys. zł. Gmina wsparła realizację przez Uczniowski
Klub Sportowy „IRON BULLS” zadania „Udział w profilaktycznym obozie
szkoleniowo-wypoczynkowym dla dzieci oraz młodzieży”; zadania „Profilaktyczny
obóz szkoleniowo-wypoczynkowy dla dzieci i młodzieży” realizowanego dla 22
dzieci przez Stowarzyszenie KS „BIELAWIANKA BESTER”; zadania „Obóz sportowowypoczynkowy z profilaktyką uzależnień dla dzieci i młodzieży” dla 20 osób,
organizowanego przez Stowarzyszenie KP „Bielawianka”. OSiR w Bielawie wraz z
Dolnośląską Wojewódzką Komendą OHP, Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w
Wałbrzychu i Klubem Pracy w Bielawie zorganizowało dofinansowany przez Gminę
program profilaktyczny „Aktywne Wakacje - Wakacje bez alkoholu”. W programie
uczestniczyła młodzież po 16 r.ż., w sumie 40 osób. Zlecono Dolnośląskiemu
Stowarzyszeniu Psychoprofilaktycznemu RETURN z Wrocławia realizację zadania
„Safe Fun - działania środowiskowe partyworking na festiwalu w Bielawie” w
trakcie Regałowiska Bielawa REGGAE FESTIWAL.
We współpracy z NZOZ „EURO MEDICA” realizowano program w zakresie ochrony
zdrowia mający na celu pomoc osobom zagrożonym uzależnieniem, uzależnionym i
ich rodzinom poprzez zapewnienie dostępu do informacji, poradnictwa
specjalistycznego oraz programów profilaktyki selektywnej i wskazującej oraz
ograniczenie negatywnych zdrowotnych i społecznych skutków używania

65

Zapewnienie dostępności
pomocy terapeutycznej i
rehabilitacyjnej dla osób
uzależnionych od alkoholu
i środków
psychoaktywnych
Udzielanie rodzinom, w
których występują
problemy alkoholowe
oraz narkotykowe,
pomocy
psychospołecznej,
prawnej i socjalnej
(pomoc przy wychodzeniu
z bezdomności), a w
szczególności ochrony
przed przemocą w
rodzinie
Wspomaganie działalności
instytucji, stowarzyszeń i
osób fizycznych służącej
rozwiązywaniu
problemów alkoholowych,
narkotykowych
i
związanych ze zjawiskiem
przemocy
Prowadzenie działalności
przez Gminną Komisję
Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych
w Bielawie

narkotyków i innych środków psychoaktywnych u osób uzależnionych i
eksperymentujących ze środkami psychoaktywnymi poprzez realizację programów
wczesnej interwencji.
W ramach programu „Aktywne Wakacje - Wakacje bez alkoholu” młodzież mogła
korzystać ze spotkań z terapeutą uzależnień. W budynku przy ul. Wolności 109 w
Bielawie funkcjonował Klub Abstynenta FENIKS, w którym prowadzono dyżury
interwencyjne (we wtorki) oraz odbywały się mitingi (w czwartki). Działał tam też
punkt konsultacyjny dla osób uzależnionych od alkoholu, w ramach którego
dyżurował specjalista od uzależnień.
Kuratorzy z Kuratorskiej Służby Sądowej prowadzili 10 nadzorów nad osobami
dorosłymi zobowiązanymi do leczenia odwykowego. Zespół Interdyscyplinarny
spotkał się 4 razy w pełnym składzie, ponadto na bieżąco spotykały się grupy
robocze. Zorganizowano zajęcia edukacyjno-profilaktyczne dla osób
podejrzewanych o stosowanie przemocy domowej

Jak w celu 1.
Zakupiono testy narkotykowe na potrzeby Policji (kwota 1 780 zł).

Komisja posiadała wyodrębniony zespół - tzw. Małą Komisję, który podejmowała
czynności zmierzające do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od
alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego.
Zespół motywacyjno-interwencyjny odbył 24 posiedzenia, w czasie których
zachęcał do podjęcia leczenia osoby uzależnione oraz informował rodziny o
możliwościach uzyskania pomocy. Do GKRPA wpłynęły 33 wnioski o wszczęcie
postępowania w związku z podejrzeniem o uzależnienie od alkoholu. Wydała ona
22 postanowienia o wydaniu zezwolenia na sprzedać napojów

VI.17 Krótkie omówienie możliwości pozyskania środków oraz wskazanie
gdzie złożono wnioski i skąd pozyskano środki zewnętrzne
Gmina podejmowała próby pozyskania dodatkowych, pozabudżetowych źródeł finansowania.
W 2019 r. pozyskała środki na 13 projektów.
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Tab. 44 Projekty i źródła pozyskania środków w 2019r

L.p.

Projekt, na który złożono wniosek

1.

Umiem Pływać 2019

2.

Utworzenie Dziennego Domu "Senior+” i
Klubu ”Senior +”

3.
4.

MALUCH+
WiFi4EU

5.

Rewitalizacja zdegradowanego
podobszaru Bielawy poprzez modernizację
fragmentu drogi oraz przebudowę
budynku w obrębie OW Sudety
Ograniczenie niskiej emisji polegającej na
zmianie systemu ogrzewania w lokalach
lub budynkach mieszkalnych na terenie
Gminy Bielawa
Ograniczenie niskiej emisji polegającej na
zmianie systemu ogrzewania w lokalach
lub budynkach mieszkalnych na terenie
Gminy Bielawa, Edycja II
Budowa budynku wielorodzinnego wraz z
infrastrukturą towarzyszącą i
zagospodarowaniem terenu w Bielawie"
NOWA Bielawa - droga dojazdowa do
gruntów rolnych

6.

7.

8.
9.

Konkurs/ Grantodawca
Ministerstwo Sportu i
Turystyki, Urząd
Marszałkowski
Województwa
Dolnośląskiego
Ministerstwo Rodziny,
Pracy i Polityki
Społecznej

Wartość
projektu
[PLN]
15 000,00

Komisja Europejska

2 500 000,00
65 000,00

RPO WD 2014-2020

6 158 079,18

Wojewódzki Fundusz
Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej we
Wrocławiu

Kwota
dofinansowania
[PLN]
15 000,00

417 900,00
(229 900,00 +
125 000,00)
2 153 400,00
65 000,00 (15 000
euro)
4 363 595,57

108 750,00

108 750,00

Bank Gospodarstwa
Krajowego
Urząd Marszałkowski
Województwa
Dolnośląskiego

2 400 000,00
642 840,00

245 448,00

10.

Rozbudowa drogi gminnej nr 117884D (ul.
Gen. Grota-Roweckiego) wraz z
przebudową drogi gminnej nr 117881D
(ul. 11-ego Listopada) w Bielawie

4 555 804,00

2 277 902,00

11.

Rozbudowa drogi gminnej nr 117957D (ul.
S. Żeromskiego) wraz ze skrzyżowaniem z
drogą powiatową nr 2877D w Bielawie
Budowa drogi do terenów inwestycyjnych
- Bielawa, obręb Południe, działka 1330/6
Budowa drogi gminnej na działkach nr
792, 794/3 obręb Fabryczna w Bielawie w
ramach I etapu zadania budowa dróg
gminnych prowadzących do
zdegradowanych terenów wokół zbiornika
wody przemysłowej Sudety.

2 368 553,00

1 184 277,00

12.
13.

Fundusz Dróg
Samorządowych

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych UM Bielawa
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1 287 680

643 840,00

560 832,00

280 416,00

VII. Infrastruktura i ład przestrzenny
VII. 1 Studium uwarunkowań i kierunków przestrzennego zagospodarowania
gminy
Dokument Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy
Bielawa przyjęto Uchwałą NR LVI/552/14 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 29 października 2014r.
W roku 2019 nie dokonano żadnych czynności związanych ze zmianą Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bielawa.

VII. 2 Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego
Na koniec 2019 roku pokrycie miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego w granicach
administracyjnych miasta wyniosło 17,8%., natomiast pokrycie w granicach terenów zurbanizowanych (z
pominięciem terenów lasów i gruntów rolnych) wyniosło 41,5% miasta Bielawa
W 2019 roku uchwalone zostały 2 nowe Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego oraz
dokonano zmiany 3 mpzp:
 Uchwała nr XVI/152/2019 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 30 października 2019r. w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ronda Bieltexu oraz ulicy
Wodnej w Bielawie, Dz.U. Woj. Dolnośl. poz. 6344 z dnia 8 listopada 2019r.,
 Uchwała Nr XIV/141/2019 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 25 września 2019r. w sprawie zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zawartego pomiędzy ulicą Witosa a
obwodnicą miejską, zatwierdzinego uchwałą Nr L/370/2006 z dnia 26 kwietnia 2006r., Dz.U. Woj.
Dolnośl. z 2019r., poz. 5719
 Uchwała Nr XII/120/2019 RAdy Miejskiej Bielawy z dnia 28 sierpnia 2019r. w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic Wolności, Parkowej i
1-go Maja w Bielawie, Dz.U. Woj. Dolnośl. z dnia 9.09.2019r., poz. 5228
 Uchwała Nr XII/119/2019 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 28 sierpnia 2019r. w sprawie zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulicy Adama Asnyka w
Bielawie, zatwierdzonego Uchwałą Nr 22/209/16 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 27 kwietnia 2016r.,
Dz.U. Woj. Dolnośl. z dnia 9.09.2019r., poz.5227
 Uchwała Nr VII/68/2019 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 27 marca 2019r. w sprawie zmiany miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w rejonie ulic Wojska Polskiego i Parkowej w
Bielawie zatwierdzonego uchwałą Nr 8/60/15 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 29 kwietnia 2015r., Dz. U.
Woj. Dolnośl. z dnia 2.04.2019r., poz. 2182
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VII. 3 Infrastruktura komunalna (sieci wodno-kanalizacyjne)
W 2019 roku nie nastąpiła zmiana operatora infrastruktury wodno-kanalizacyjnej – jest to
„Wodociągi i Kanalizacja” Spółka z o.o z Dzierżoniowa.
W mieście woda rozprowadzana jest siecią rozdzielczą o łącznej długości 65,5 km. Ogólna liczba połączeń z
siecią do budynków mieszkalnych i zbiorowego zamieszkiwania wynosi 2272 sztuk 4. Z sieci wodociągowej
korzysta 96,9% mieszkańców Gminy Bielawa, która jest zwodociągowana w 100%.
Podstawą systemu kanalizacyjnego w Bielawie jest eksploatowana przez Spółkę oczyszczalnia
ścieków przy ul. Ceglanej w Bielawie. Jest to oczyszczalnia mechaniczno-biologiczna o wielkości 45900 RLM
i przepustowości hydraulicznej Qśr d= 8100 m3/dobę dla dopuszczalnych stężeń zanieczyszczeń w ściekach
odprowadzanych z oczyszczalni.
W Bielawie Spółka eksploatuje sieć kanalizacji rozdzielczej o długości 60,8 km 5. Liczba połączeń do
budynków mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania z siecią eksploatowaną przez spółkę wynosi 1989 sztuk.
Z sieci kanalizacyjnej korzysta 87,7% mieszkańców miasta Bielawa.

VII.4 Infrastruktura transportowa (drogi, transport publiczny)
Podstawowy układ komunikacji drogowej na terenie gminy Bielawa stanowią: droga wojewódzka,
relacji Dzierżoniów – Bielawa – kierunek Kłodzko i droga powiatowa, relacji Pieszyce – Bielawa – Piława
Dolna. Dodatkowo na układ ten wchodzą drogi powiatowe relacji Bielawa – Myśliszów – Kietlice i Bielawa –
Ostroszowice. Układ drogowy uzupełniony drogami w zarządzie gminy. Jest ich łącznie na terenie Bielawy
61,641 km (o 0,202km więcej względem roku 2018), w tym 56,034 km dróg publicznych oraz 5,607 km dróg
niepublicznych (wewnętrznych) o nawierzchni twardej. Na terenie gminy znajduje się 10 publicznych
parkingów. Lokalizację i stan techniczny parkingów prezentuje tabela poniżej.
Tab. 45 Parkingi na terenie gminy Bielawa

L.
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Lokalizacja

Stan techniczny

ul. Wojska Polskiego (w obrębie cmentarza komunalnego)
ul. 1-go Maja (w okolicach marketu Biedronka)
ul. S.Żeromskiego (przy budynku Urzędu)
ul. Wesoła (w okolicach basenu kąpielowego)
ul. J. III Sobieskiego (za przedszkolem)
ul.K. Sikorskiego (w rejonie skrzyżowania z ul. J. IIISobieskiego)
Przy budynku nr 34 Os. 25-lecia
ul. Wł. Grabskiego (zatoki parkingowe)
ul. J. III Sobieskiego (zatoki parkingowe)
ul. S.Żeromskiego (zatoki parkingowe)

dostateczny
bardzo dobry
dostateczny
dostateczny
dobry
bardzo dobry
dobry
bardzo dobry
bardzo dobry
bardzo dobry

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych UM Bielawa

Ponadto w 2019 na terenie miasta realizowane były inwestycje zmierzające do poprawy stanu
infrastruktury komunikacyjnej. Poniżej zamieszczono wykaz kluczowych zadań.
4 Dane GUS dotyczą pełnego zakończonego roku 2018. Pełne dane dla roku 2019 zostaną udostępnione przez GUS
w lipcu oraz wrześniu 2020.
5 Stan na koniec 2018 roku. Dane za 2019 roku nie są dostępne.
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Tab. 46 Działania inwestycyjne w obrębie infrastruktury drogowej w Bielawie w 2019 roku.

L.
P

Rodzaj inwestycji
remont/budowa

1 Budowa drogi
2

Budowa drogi do terenów
inwestycyjnych

3 Przebudowa drogi gminnej
4 Przebudowa skrzyżowania
5 Przebudowa skrzyżowania
Budowa drogi łączącej ul.
Lipową z ul. Mała
7 Budowa drogi
6

Lokalizacja

Etap realizacji

Zarządca drogi
(Gmina/Powiat)

działka nr 792, 794/3 o. Fabryczna ul.
zadanie zakończone
Wysoka

Gmina

działka nr 1330/6 o. Południe

zadanie zakończone

Gmina

ul. Gen. Stefana Grota-Roweckiego i
ul. 11 Listopada
skrzyżowanie ul. Gen. Władysława
Andersa i ul. Gen. Stefana-GrotaRoweckiego
skrzyżowanie ul. Bohaterów Getta i
ul. S. Żeromskiego

zadanie w trakcie
realizacji

Gmina

zadanie zakończone

Gmina

zadanie zakończone

Powiat

działka nr 270 o. Fabryczna
działka nr 1206 o. Fabryczna

zadanie na etapie
projektowania
zadanie zakończone

Gmina
Gmina

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych UM Bielawa

Zbiorowy transport publiczny na terenie miasta organizuje ikoordynuje Referat Komunikacji
Miejskiej w Urzędzie Miasta Bielawa.
W 2019 roku autobusy komunikacji miejskiej na zlecenie Organizatora - Gminy Bielawa przejechały
ogółem 2.508.521,00 km w tym po obszarze gminy Bielawa 700.835,00 wkm. Przewieziono pasażerów
ogółem około 7.000.000 osób (na terenie miasta Bielawa i sąsiednich gmin, zgodnie ze sprawozdaniem GUS
T-06 za 2019 rok). Operator posiada 31 autobusów marki SOR NB 12 wyposażonych w silniki spalinowe
spełniające normę EURO 6 rok produkcji 2017 (100% niskiej podłogi) i 2 autobusy marki SOR BN 12
wyposażone w silniki spalinowe spełniające normę EURO 6 rok produkcji 2017 niskowejściowe (60 % niskiej
podłogi). Wszystkie autobusy przystosowane są do obsługi osób niepełnosprawnych. Na obszarze Gminy
Bielawa w 2019 było 68 przystanków autobusowych.
W 2019 roku reaktywowane zostało połączenie kolejowe z Wrocławiem oraz Legnicą. Możliwe to
było dzięki wyremontowanej linii kolejowej oraz stacji kolejowej Bielawa Zachodnia. Od 15 grudnia 2019
roku realizowane są regularne połączenia pomiędzy wspomnianymi wyżej miejscowościami.

VII.5 Zaopatrzenie w energię (prąd, gaz, ciepłownictwo)
Gminę w energię elektryczną zaopatruje TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Wałbrzychu, Rejon
Dystrybucji Energii w Dzierżoniowie; ul. Kilińskiego 47.
Głównym źródłem energii elektrycznej dla odbiorców na terenie miasta jest GPZ R-Bielawa, zasilany
dwoma liniami 110 kV, poprowadzonymi ze stacji rozdzielczych w Świebodzicach i Ząbkowicach Śląskich.
Główny Punkt Zasilania Miasta Bielawy posiada transformatory 16 MVA i 25 MVA, o przekładni 110/20 kV.
Szczytowe zapotrzebowanie na energię elektryczną Bielawy wynosi w szczycie zimowym 9,8 MW.
Liczba odbiorców NN wg stanu na 31.12.2018 wynosiła: 13 752 osoby. Łączne roczne zużycie energii
za rok 2018 rok wyniosło: 19 859,19 MWh6.
6 Informacje na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS. Dane na koniec 2018r, gdyż na dzień sporządzania raportu
dane za 2019r nie były jeszcze wprowadzone do bazy GUS. www.stat.gov.pl
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System ogrzewania na terenie Bielawy nie uległ zmianie względem 2018 roku. Obiekty przemysłowe
oraz budynki mieszkalne ogrzewane są z różnych źródeł.
Zbiorową energie cieplną obsługują dostarczają na terenie miasta dwa podmioty:
 Dystrybutor ciepła - Bielawska Agencja Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o,
 Producent ciepła - Spółdzielnia Mieszkaniowa w Bielawie (właściciel głównego źródła ciepła i
węzłów ciepłowniczych w obiektach SM Bielawa).
Na koniec 2019 roku BARL zarządzał 12,266 km sieci. BARL posiada 4 kotłownie o łącznej mocy 680
kW i zarządza w sumie 28 węzłami cieplnymi. Spółdzielnia zarządza kotłownią przy ulicy Jana III Sobieskiego
o mocy 16 MW.
Dostawcą gazu na terenie Bielawy jest Zakład Gazowniczy w Wałbrzychu oddział w Dzierżoniowie,
zlokalizowany przy ul. Kilińskiego 18. Na koniec 2018 roku długość sieci gazowej na terenie miasta wynosiła
82,095km. Podłączonych do sieci było 10960 odbiorców, którzy zużywali gazu w ilości 42 631,50 MWh. Na
terenie Bielawy z sieci korzystało 29 058 mieszkańców7.

VIII. Współpraca z samorządowymi , organizacjami pozarządowymi
VIII.1 Związki komunalne, porozumienia międzygminne, stowarzyszenia jednostka
samorządu terytorialnego
Gmina Bielawa oraz jej jednostki organizacyjne w ramach współpracy z miastami partnerskimi
zrealizowały w 2019 roku kilka przedsięwzięć mających na celu zacieśnienia wzajemnych relacji. W czerwcu
2019 roku została zakończona realizacja rocznego projektu „Porcelanowa Rocznica Współpracy Bielawy i
Hronova”. Projekt miał na celu podsumowanie dotychczasowej współpracy obu miast, zacieśnienie
współpracy oraz wykreowanie nowych pomysłów na projekty partnerskie. Wśród kluczowych
przedsięwzięć realizowanych w ramach przedmiotowego projektu wymienić należy: polsko-czeskie zajęcia
kulturalno-rekreacyjne "Barwy Przyjaźni" czy Polsko-Czeskie Potyczki Rodzinne "Bądźmy rodziną", w
których wzięło udział 6 rodzin z Polski i z miast czeskich w tym z Hronova i Šumperka.
Również w 2019 roku zakończona została realizacja dwóch wspólnych projektów Bielawy oraz
czeskiego miasta Šumperk. W ich wyniku przeprowadzono renowację rynku w Bielawie (etap z 20 18 roku)
oraz stworzono miejsce do wystaw plenerowych, wykonanie plansz i tablic (etap z 2019) opracowano
dokumentację dotyczącą Muzeum Plenerowego w Bielawie oraz nawiązano współpracę z nowym
partnerem – miastem Šumperk.
Z czeskimi Partnerami: miastami Hronov oraz Městys Velké Poříčí miasto Bielawa opracowało
wnioski aplikacyjne na realizację kolejnych wspólnych przedsięwzięć o charakterze kulturalnym oraz
dotyczących aktywizacji seniorów. W przypadku projektu pn. „Kultura bez granic – polsko – czeska
współpraca przy organizacji wydarzeń kulturalnych”, otrzymał on dofinansowanie natomiast drugi z
projektów „Poznajemy sąsiadów- polsko-czeska współpraca na rzecz aktywizacji i integracji seniorów” jest
w trakcie oceny.

7 Informacje na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS. Dane na koniec 2018r, gdyż na dzień sporządzania raportu
dane za 2019r nie były jeszcze wprowadzone do bazy GUS. www.stat.gov.pl
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W 2019 roku zintensyfikowana została współpraca z miastem partnerskim Lingen (Niemcy). W
czerwcu miało miejsce spotkanie władz obu miast podczas regat kajakowych w Lingen. Natomiast w
październiku liczna delegacja niemieckiego partnera gościła w Bielawie. Podczas wizyty miało miejsce wiele
spotkań oraz wspólnych imprez mających na celu integracje obu stron.
Ponadto Gmina należy do trzech stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego: Stowarzyszenia
Ziemi Dzierżoniowskiej, Stowarzyszenia Gmin Euroregionu Glacensis oraz Stowarzyszenia Gmin Polska
Sieć „Energie Cités”. W 2019 roku współpraca w ramach powyższych stowarzyszeń opierała się na
wspólnej realizacji przedsięwzięć oraz na uczestniczeniu w konferencjach, szkoleniach i warsztatach, m.in.
w ramach projektu BEACON (Bridging European and Local Climate Action).

VIII.2 Inne formy współdziałania
Na podstawie Porozumienia o ustanowieniu Dzierżoniowskiego Klastra Energii z 20 czerwca 2017 r.,
w ubiegłym roku prowadzono działania, które doprowadziły do uzyskania Certyfikatu Pilotażowego
Klastra Energii. Dzierżoniowski Klaster uzyskał dzięki temu wyróżnienie za pionierskie przedsięwzięcia w
sektorze energetyki rozproszonej. Dnia 1 lutego 2018 r. gmina zawarła porozumienie i wraz z 106
gminami pracowała nad przygotowaniem strategii rozwoju społeczno-gospodarczego południowej i
zachodniej części Dolnego Śląska pt. „Strategia Rozwoju Sudety 2030”. Na mocy Porozumienia na rzecz
utworzenia klastra „Bielawski Klaster Edukacyjny” z 28 września 2015 r., w ubiegłym roku
przeprowadzono cykl giełd edukacyjnych dla uczniów ostatnich klas gimnazjów i klas 8 szkół
podstawowych.

VIII.3 Współpraca z organizacjami pozarządowymi
W 2019 r. organizacje pozarządowe realizowały zadania publiczne w odpowiedzi konkursy ofert na
realizację zadań publicznych ogłoszone w 2019 r. w zakresie:
1. ochrony i promocji zdrowia oraz pomocy społecznej,
2. upowszechniania kultury fizycznej, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, podtrzymywania i
upowszechniania tradycji narodowej, nauki i edukacji,
3. ochrony zwierząt – zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom (psom) z terenu Gminy Bielawa i
zapewnienie im miejsca w schronisku dla zwierząt w latach 2018-2020.
Tab. 47 Przeznaczenie środków budżetowych na działania społeczne (tryb konkursowy)

L.p.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Kwota przyznana
[PLN]
W ZAKRESIE KULTURY, SZTUKI, OCHRONY DÓBR KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Fundacja Forum Dialogu Między
Cyfrowe Archiwum Bielawy – I etap
7 200,00
Kulturami w Dzierżoniowie
Sudecka Agencja Artystyczna „FART” w
Utrzymanie tradycyjnej orkiestry dętej
12 000,00
Bielawie
Polski Związek Emerytów, Rencistów i
Z seniorami jest wesoło
9 000,00
Inwalidów Zarząd Rejonowy w Bielawie
Stowarzyszenia Spółdzielcza Animacja Wprowadzenie dzieci i młodzieży w świat
29 000,00
Kulturalna w Bielawie
kultury tradycyjnej i współczesnej 2019
Towarzystwa Przyjaciół Bielawy w Towarzystwa
Przyjaciół
Bielawy
z
8 150,00
Bielawie
mieszkańcami
Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Z przeszłości nauka. Bliżej Karkonoszy
3 500,00
Organizacja
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7.
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

„ANANAS” w Bielawie
Stowarzyszenie Edukacji Artystycznej Kalejdoskop kulturalny
„FART” w Bielawie
W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ
Towarzystwo
Krzewienia
Kultury Zawody strzeleckie z wiatrówki
Fizycznej „SOWA”
Uczniowski Ludowy Klub Sportowy Sport w Bielawie przez cały rok „MUFLON”
upowszechnianie
lekkoatletyki,
koszykówki, narciarstwa biegowego i
biathlonu
Klub Sportowy BIELAWIANKA - BESTER Wszyscy gramy w siatkówkę
Stowarzyszenia
Klub
Piłkarski ŁĄCZY NAS PIŁKA
Bielawianka
Stowarzyszenie
Amatorska
Liga Udział młodzieży z Bielawy w rozgrywkach
Koszykówki w Bielawie
ligi koszykówki oraz treningach i turniejach
piłki koszykowej i streetballa”
Zapaśniczy
Klub
Sportowy Upowszechnianie kultury fizycznej - ZKS
„Bielawianka” w Bielawie
Bielawianka Bielawa
LWKS „Złote Piony” w Bielawie
Gry umysłowe naszą pasją
Polski Związek Wędkarski Okręg Wędkowanie dzieci i młodzieży
Wałbrzych Zarząd Koła w Bielawie
Klub Footballu Amerykańskiego
organizacja zajęć futbolu amerykańskiego
„Bielawa OWLS”
na terenie miasta
UKS „Bielawianka” w Bielawie
Upowszechnianie kultury fizycznej - UKS
Bielawianka
LUKS Aquarius Pływanie Synchroniczne Z pasją do wody
w Bielawie
Uczniowski Klub Sportowy DREAMNa rower
BIKE w Bielawie
Klub Sportowy BALTI w Bielawie
Pływaj z BALTI
Klub Sportowy OSiR w Bielawie
Organizacja zajęć sportowo- rekreacyjnych
i współzawodnictwa członków klubu
sportowego „OSiR Bielawa”
UKS SIÓDEMKA w Bielawie
Mistrzowie piłki nożnej
Uczniowski Klub Sportowy „IRON
Udział dzieci i młodzieży z Bielawy w
BULS” w Bielawie
treningach i turniejach zapaśniczych, sumo
i jiu-jitsu
Bielawski Klub Żeglarski „WIELKA Kurs – Junior & Senior
SOWA”
Bebson Gold Team w Bielawie
Zajęcia pozalekcyjne w dyscyplinie
brazylijskie jiu-jitsu
Stowarzyszenie Kultury Fizycznej BWA Zajęcia pozalekcyjne w dyscyplinie taniec
BREAKERS
sportowy
Bielawski Klub Sportowy „SWIM Organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych
TEAM”
i
współzawodnictwa
członków
Bielawskiego Klubu Sportowego SWIM
TEAM Bielawa
Z ZAKRESU EDUKACJI I NAUKI
Stowarzyszenie Bielawski Uniwersytet Młodość przychodzi z wiekiem
Trzeciego Wieku
Stowarzyszenia Przyjaciół Rzemiosła w Zawód od podszewki
Bielawie
Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ
Caritas Diecezji Świdnickiej
Prowadzenie jadłodajni w 2019 roku
Z ZAKRESU OCHRONY ZDROWIA
Stowarzyszenie „NOWA NADZIEJA”
Czas na zmiany
Dolnośląski Oddział Okręgowy Oddział Działania
profilaktyczno-edukacyjne
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9 650,00

3 000,00
15 000,00
240 000,00
243 000,00
5 000,00
34 000,00
8 000,00
1 000,00
56 000,00
90 000,00
80 000,00
13 000,00
15 000,00
15 000,00
14 000,00
13 000,00
3 000,00
18 000,00
9 000,00
15 000,00

50 000,00
2 400,00
57 000,00
30 000,00
990,00

Rejonowy
Polskiego
Czerwonego
Krzyża
Stowarzyszenie Honorowych Dawców
Krwi Rzeczypospolitej Polskiej Miejski
Klub HDK w Bielawie
Stowarzyszenie Kobiet „AMAZONKI”
Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób
z Niepełnosprawnością Intelektualną
Koło w Dzierżoniowie

skierowane do dzieci i młodzieży, jak i
pozostałych mieszkańców Bielawy
Wszyscy krwiodawcy to jedna rodzina
2 000,00
Rehabilitacja sposobem na zdrowie
Koń na receptę - zajęcia z hipoterapii dla
dzieci i młodzieży niepełnosprawnej,
uczniów ośrodka rehabilitacyjno edukacyjno - wychowawczego

4 300,00
1 300,00

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych UM Bielawa

Ponadto do Urzędu Miejskiego wpłynęły w trybie pozakonkursowym (tzw. małe granty)
następujące oferty:
Tab. 48 Małe granty wraz z wysokością środków

L.p.

2.
7.
9.

Kwota
przyznana
[PLN]
W ZAKRESIE KULTURY, SZTUKI, OCHRONY DÓBR KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Fundacja
„Pokolorujmy Śniadanie z Mikołajem
320,00
Szarość” w Dobrocinie
Związek Inwalidów Wojennych Stulecie działalności ZIW RP dla dobra członków.
RP Oddział w Dzierżoniowie
Troska o kulturę i pamięć o inwalidach wojennych w
3 500,00
spotkaniu z okazji 100-lecia 2019
Stowarzyszenie Tolkienowskie XXI Tolk-Folk Ognie nad Śródziemiem
3 000,00
„WIEŻA” w Bielawie
Organizacja

Tytuł zadania

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych UM Bielawa
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IX. Realizacja uchwał Rady Miejskiej Bielawy
Poniższe zestawianie przedstawia wszystkie uchwały RM Bielawa z 2019 roku wraz
z informacją o stanie realizacji. Spośród podjętych 145 uchwał.
L.p.

Numer uchwały

1.

IV/44/2019

2.

IV/45/2019

3.

IV/46/2019

4.
5.

IV/47/2019
IV/48/2019

6.

IV/49/2019

7.

IV/50/2019

8.

IV/51/2019

9.

IV/52/2019

10.

IV/53/2019

11.

IV/54/2019

12.

V/55/2019

13.
14.

V/56/2019
V/57/2019

15.

V/58/2019

16.

V/59/2019

17.

V/60/2019

18.

V/61/2019

19.

V/62/2019

Tytuł uchwały
SESJA Z DN. 23.01.2019 R.
w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania
Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w
Bielawie na 2019 rok
w sprawie wyrażenia woli przystąpienia Gminy Bielawa do
Związku Gmin Powiatu Dzierżoniowskiego "ZGPD-7"
w sprawie wspólnej obsługi placówek oświatowych i żłobka oraz
zmiany statutu Miejskiego Zarządu Placówek Oświaty
w sprawie zmian budżetu gminy na 2019 rok
w sprawie zmiany Uchwały Nr III/27/2018 Rady Miejskiej Bielawy
z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Bielawa
w sprawie wyznaczenia przedstawicieli do reprezentowania
Gminy Bielawa w Stowarzyszeniu Turystycznym Gmin Gór Sowich
w sprawie odwołania radnego ze składu Komisji Oświaty, Spraw
Społecznych i Zdrowia Rady Miejskiej Bielawy
w sprawie powołania radnego w skład Komisji Budżetu i
Finansów Rady Miejskiej Bielawy
w sprawie odwołania radnego ze składu Komisji Promocji Miasta
i Współpracy Europejskiej Rady Miejskiej Bielawy
w sprawie powołania radnego w skład Komisji Planowania i
Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej Bielawy
w sprawie zmiany planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej
Bielawy
SESJA Z DN. 27.02.2019 R.
w sprawie uchwalenia "Regulaminu dostarczenia wody i
odprowadzania ścieków na terenie Gminy Bielawa"
w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
w sprawie regulaminu przyznawania uzdolnionym uczniom
stypendium Burmistrza Miasta "Złota Sowa"
w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia
zawodowego nauczycieli szkół podstawowych i przedszkoli,
prowadzonych przez Gminę na 2019 rok, ustalenia maksymalnej
kwoty dofinansowania ze środków na doskonalenie zawodowe
nauczycieli oraz specjalności, form kształcenia i doskonalenia, na
które dofinansowanie jest przyznawane w 2019 roku
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie
ulicy Adama Asnyka w Bielawie
w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu
w sprawie zmian budżetu gminy na 2019 rok
w sprawie zmiany Uchwały Nr III/27/2018 Rady Miejskiej Bielawy
z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Bielawa
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Stan realizacji
zrealizowana
zrealizowana
zrealizowana
zrealizowana
zrealizowana
zrealizowana
zrealizowana
zrealizowana
zrealizowana
zrealizowana
zrealizowana

zrealizowana
zrealizowana
zrealizowana
zrealizowana

w trakcie
realizacji
zrealizowana
zrealizowana
zrealizowana

20.

V/63/2019

21.

VI/64/2019

22.
23.

VI/65/2019
VI/66/2019

24.

VII/67/2019

25.

VII/68/2019

26.

VII/69/2019

27.
28.

VII/70/2019
VII/71/2019

29.

VII/72/2019

30.

VII/73/2019

31.
32.

VII/74/2019
VII/75/2019

33.

VII/76/2019

34.

VIII/77/2019

35.

VIII/78/2019

36.

VIII/79/2019

37.
38.
39.
40.
41.

VIII/80/2019
VIII/81/2019
VIII/82/2019
VIII/83/2019
VIII/84/2019

42.

VIII/85/2019

43.

VIII/86/2019

w sprawie upoważnienia Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej
Bielawy
SESJA Z DN. 14.03.2019 R.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminy Bielawa dla
Województwa Dolnośląskiego
w sprawie zmian budżetu gminy na 2019 rok
w sprawie zmiany Uchwały Nr III/27/2018 Rady Miejskiej Bielawy
z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Bielawa
SESJA Z DN. 27.03.2019 R.
w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych
prowadzonych przez Gminę Bielawa, a także określenia granic
obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez
Gminę Bielawa
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic Wojska Polskiego i
Parkowej w Bielawie
w sprawie określenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych na terenie miasta Bielawa
w sprawie nadania nazwy ulicy w Bielawie
w sprawie określenia zasad udzielania z budżetu Gminy Bielawa
dotacji celowych dla rodzinnych ogrodów działkowych
w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w roku
2019
w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie przez Gminę Bielawa do
Powiatu Dzierżoniowskiego zadania publicznego związanego z
przebudową i rozbudową skrzyżowania drogi powiatowej nr
2877D - ul. Bohaterów Getta z drogą gminną nr 117957D - ul. S.
Żeromskiego w Bielawie
w sprawie zmian budżetu gminy na 2019 rok
w sprawie zmiany Uchwały Nr III/27/2018Rady Miejskiej Bielawy
z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej
Prognozy finansowej Gminy Bielawa
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
SESJA Z DN. 17.04.2019 R.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego
w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Bielawa na 2019
rok
w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie przez Gminę Bielawa od
Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie zadania
publicznego polegającego na konserwacji potoku Bielawica w
Bielawie, na odcinku od 2+900 km do 9+900 km
w sprawie nadania nazwy ulicy w Bielawie (ul. Łąkowa)
w sprawie nadania nazwy ulicy w Bielawie (ul. Liliowa)
w sprawie nadania nazwy ulicy w Bielawie (ul. Szafirowa)
w sprawie zmian budżetu gminy na 2019 rok
w sprawie zmiany uchwały Nr III/27/2018 Rady Miejskiej Bielawy
z dnia 27 grudnia 2018r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Bielawa
w sprawie zmiany uchwały Nr VII/72/2019 Rady Miejskiej
Bielawy z dnia 27 marca 2019r. w sprawie przyjęcia Programu
opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt w roku 2019
w sprawie określenia zasad udzielania z budżetu Gminy Bielawa
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zrealizowana

zrealizowana
zrealizowana
zrealizowana

zrealizowana

zrealizowana
zrealizowana
zrealizowana
zrealizowana
zrealizowana
zrealizowana

zrealizowana
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45.
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47.
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48.
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49.
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50.

IX/93/2019

51.

IX/94/2019

52.
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IX/95/2019
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54.
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55.

X/98/2019

56.
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57.
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59.
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60.
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61.

X/104/2019

62.
63.

X/105/2019
X/106/2019

64.

X/107/2019

65.
66.

XI/108/2019
XI/109/2019

dotacji celowych dla rodzinnych ogrodów działkowych
w sprawie przyjęcia Stanowiska dotyczącego protestu nauczycieli
SESJA Z DN. 29.05.2019 R.
w sprawie skargi na działania Ośrodka Pomocy Społecznej w
Bielawie
w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku
energetycznego
w sprawie sieci publicznych przedszkoli prowadzonych przez
Gminę Bielawa
w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta i nadania jej
statutu
w sprawie opłat za usługi przewozowe lokalnego transportu
zbiorowego, określenia ulg i wzoru dokumentów potrzebnych
przy korzystaniu z ulg w przejazdach pojazdami lokalnego
transportu zbiorowego oraz sposobu ustalenia wysokości opłaty
dodatkowej i manipulacyjnej
w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru
godzin zajęć nauczycieli przedszkoli pracujących z grupami
obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze zatrudnionych w
przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Bielawa
w sprawie Bielawskiego Budżetu Obywatelskiego
w sprawie zmian budżetu gminy na 2019 rok
w sprawie zmiany Uchwały Nr III/27/2018 Rady Miejskiej Bielawy
z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Bielawa
w sprawie ustalenia stawek zwrotu kosztów podróży służbowej
radnego
SESJA Z DN. 26.06.2019 R.
w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Bielawa wotum
zaufania
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze
sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2018 rok
w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta Bielawa
w sprawie powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na
ławników do sądów powszechnych
w sprawie przystąpienia Gminy Bielawa do związku
międzygminnego zorganizowanego pod nazwą Związek Gmin
Powiatu Dzierżoniowskiego "ZGPD-7" i przyjęcia jego statutu ze
zmianami
w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla
członków ochotniczej straży pożarnej w Bielawie
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminy Bielawa dla
Gminy Dzierżoniów na realizację projektu pn."Zakup i montaż
automatycznej stacji meteorologicznej na potrzeby Systemu
Monitoringu Suszy Rolniczej w Polsce"
w sprawie zmian budżetu gminy na 2019 rok
w sprawie zmiany uchwały Nr III/27/2019 Rady Miejskiej Bielawy
z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Bielawa
w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z
wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych
prowadzonych przez Gminę Bielawa
SESJA Z DN. 24.07.2019 R.
w sprawie zmian budżetu gminy na 2019 rok
w sprawie zmiany uchwały Nr III/27/2018 Rady Miejskiej Bielawy
z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej
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72.

XII/115/2019
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XII/116/2019

74.

XII/117/2019

75.

XII/118/2019

76.

XII/119/2019

77.

XII/120/2019

78.

XII/121/2019

79.
80.

XII/122/2019
XII/123/2019

81.

XII/124/2019

82.
83.

XII/125/2019
XII/126/2019

84.

XII/127/2019

85.

XII/128/2019

86.
87.

XIII/129/2019
XIII/130/2019

88.

XIII/131/2019

Prognozy Finansowej Gminy Bielawa
SESJA Z DN. 28.08.2019 R.
w sprawie wspólnej obsługi placówek oświatowych i żłobka oraz
zmiany statutu Miejskiego Zarządu placówek Oświaty
w sprawie Regulaminu korzystania z wieży widokowej na Górze
Kalenica
w sprawie wyznaczenia dodatkowych przedstawicieli Gminy
Bielawa
w
Zgromadzeniu
Związku
Gmin
Powiatu
Dzierżoniowskiego "ZGPD-7"
uchylająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia
stawki tej opłaty
uchylająca uchwałę w sprawie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie
zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
uchylająca uchwałę w sprawie określenia rodzajów dodatkowych
usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania
tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi
uchylająca uchwałę w sprawie określenia terminu, częstotliwości
i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi przez właścicieli nieruchomości
uchylająca uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o
wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
oraz określenia formatu elektronicznego, warunków i trybu
składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami za pomocą środków komunikacji elektronicznej
uchylająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu
świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych
od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla obszaru w rejonie ulicy Adama Asnyka w
Bielawa
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic Wolności, Parkowej i 1go Maja w Bielawie
w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia prac pielęgnacyjnych
drzew pomników przyrody
w sprawie skargi na działania Burmistrza Miasta Bielawa
w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika, które pozostawia się
bez dalszego biegu
w sprawie zasięgnięcia opinii od Komendanta Wojewódzkiego
Policji o kandydatach na ławników
w sprawie zmian budżetu gminy na 2019 rok
w sprawie zmiany uchwały Nr III/27/2018 Rady Miejskiej Bielawy
z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Bielawa
w sprawie zmiany planu pracy Komisji Planowania i Rozwoju
Gospodarczego Rady Miejskiej Bielawy na 2019 rok
w sprawie zmiany planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej
Bielawy na 2019 rok
SESJA Z DN. 10.09.2019 R.
w sprawie zmian budżetu gminy na 2019 rok
w sprawie zmiany uchwały Nr III/27/2018 Rady Miejskiej Bielawy
z dnia 27.12.2018 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Bielawa
w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz
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94.
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XIV/137/2019
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XIV/139/2019
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XIV/140/2019

98.

XIV/141/2019

99.
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XIV/142/2019
XIV/143/2019

101.
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XV/144/2019
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103.

XVI/146/2019

104.

XVI/147/2019

105.

XVI/148/2019

106.

XVI/149/2019

107.

XVI/150/2019

108.

XVI/151/2019

109.

XVI/152/2019

110.

XVI/153/2019

111.

XVI/154/2019

szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania nauczycielom
dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego za
warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia
SESJA Z DN. 25.09.2019 R.
w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach
ławników do sądów powszechnych
w sprawie zmiany uchwał w sprawie ustalenia przebiegu
istniejących dróg gminnych
w sprawie nadania nazwy rondu w Bielawie
w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa
Dolnośląskiego
w sprawie zmiany Uchwały Nr 61/553/18 Rady Miejskiej Bielawy
w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i
wykupu przez Burmistrza Miasta
w sprawie zmian budżetu gminy na 2019 rok
w sprawie zmiany uchwały Nr III/27/2018 Rady Miejskiej Bielawy
z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Bielawa
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego
w sprawie zmiany planu pracy Rady Miejskiej Bielawy na 2019 r.
w sprawie wyboru ławników do Sadu Rejonowego w
Dzierżoniowie na kadencję w latach 2020-2023
SESJA Z DN. 14.10.2019 R.
w sprawie zmian budżetu gminy na 2019 rok
w sprawie zmiany uchwały Nr III/27/2018 Rady Miejskiej Bielawy
z dnia 27.12.2018 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Bielawa
SESJA Z DN. 30.10.2019 R.
w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na
terenie Gminy Bielawa
w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład
mieszkaniowego zasobu Gminy Bielawa
w
sprawie
Wieloletniego
programu
gospodarowania
mieszkaniowym zasobem Gminy Bielawa na lata 2019-2024
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji w wysokości
wyższej niż określona w art.26 ust.1 ustawy o finansowaniu
zadań oświatowych dla niepublicznych szkół podstawowych
prowadzonych na terenie Gminy Bielawa
w sprawie trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od
podatku rolnego gruntów gospodarstw rolnych, na których
zaprzestano produkcji rolnej
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od
nieruchomości
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla obszaru w rejonie ronda Bieltexu oraz ulicy Wodnej w
Bielawie
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego
zmieniająca uchwałę Nr 58/536/18 Rady Miejskiej Bielawy z dnia
26 września 2018 r. w sprawie wskazania jednostek oświatowych
prowadzonych przez Gminę Bielawa, które tworzą wydzielony
rachunek dochodów oraz ustalenia źródeł dochodów i ich
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112.
113.

XVI/155/2019
XVI/156/2019

114.

XVII/157/2019

115.

XVII/158/2019

116.

XVII/159/2019

117.

XVII/160/2019

118.

XVII/161/2019

119.

XVII/162/2019

120.

XVII/163/2019
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XVII/164/2019

122.
123.

XVII/165/2019
XVII/166/2019

124.

XVII/167/2019

125.

XVIII/168/2019

126.
127.

XVIII/169/2019
XVIII/170/2019

128.

XIX/171/2019

129.
130.

XIX/172/2019
XIX/173/2019

131.

XIX/174/2019

przeznaczenia
w sprawie zmian budżetu gminy na 2019 rok
w sprawie zmiany uchwały Nr III/27/2018 Rady Miejskiej Bielawy
z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Bielawa
SESJA Z DN. 27.11.2019 R.
w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia
odpłatności za pobyt w schroniskach dla osób bezdomnych oraz
w schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi
w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności
za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z
wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z
zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków
częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również
trybu ich pobierania
w sprawie Bielawskiego Budżetu Obywatelskiego
w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Bielawa z
Organizacjami Pozarządowymi w 2020 roku
w sprawie "Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji
Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych dla Gminy
Bielawa na lata 2019-2023"
w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa
drogowego dróg gminnych na terenie Gminy Bielawa
w sprawie zmiany statutu jednostki budżetowej pod nazwą
Zespół Ośrodków Wsparcia w Bielawie stanowiącego załącznik
do uchwały Nr XLIV/428/13 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 27
listopada 2013 r. w sprawie reorganizacji jednostki budżetowej
działającej pod nazwą Środowiskowy Dom Samopomocy w
Bielawie
w sprawie określenia szczegółowych zasad ponoszenia
odpłatności za pobyt w Dziennym Domu "Senior+" - ośrodku
wsparcia prowadzonym przez Gminę Bielawa
w sprawie zmian budżetu gminy na 2019 rok
w sprawie zmiany Uchwały nr III/27/2018 Rady Miejskiej Bielawy
z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Bielawa
w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej Bielawy na 2020
rok
SESJA Z DN. 18.12.2019 R.
w sprawie zmiany Uchwały Nr 61/553/18 Rady Miejskiej Bielawy
w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i
wykupu przez Burmistrza Miasta
w sprawie zmian budżetu gminy na 2019 rok
w sprawie zmiany uchwały nr III/27/2018 RM Bielawa z dnia 27
grudnia 2018 w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Bielawa
SESJA Z DN. 30.12.2019 R.
w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Bielawa
w sprawie Uchwały Budżetowej na 2020 rok
w sprawie określenia stawki dotacji przedmiotowej dla zakładu
budżetowego Ośrodka Sportu i rekreacji w Bielawie oraz
określenia szczegółowych zasad i trybu udzielania, i rozliczania tej
dotacji
w sprawie zwolnienia dyrektora Szkoły Podstawowej nr 10 z
Oddziałami Sportowymi w Bielawie od obowiązku realizacji
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XIX/175/2019
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134.
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138.
139.
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142.
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144.

XIX/187/2019
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tygodniowego
wymiaru
godzin
zajęć
dydaktycznych,
wychowawczych i opiekuńczych
w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności
za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych
mieszkańców Gminy Bielawa
zmieniająca uchwałę Nr XVII/158/2019 Rady Miejskiej Bielawy z
dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków
przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, z wyłączeniem
specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami
psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub
całkowitego zwolnienia od opłat. jak również trybu ich pobierania
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania
Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na rok
2020
w sprawie utworzenia w strukturze Zespołu Ośrodków Wsparcia w
Bielawie Dziennego Domu Senior+ oraz Klubu Senior+
w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt
w Dziennym Domu "Senior+" - ośrodku wsparcia prowadzonym
przez Gminę Bielawa
w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania i
pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych
oraz nagród i wyróżnień
w sprawie zmian budżetu gminy na 2019 rok
w sprawie zmiany uchwały Nr III/27/2019 Rady Miejskiej Bielawy z
dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Bielawa
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady
Miejskiej Bielawy na 2020 rok
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu i Finansów
Rady Miejskiej Bielawy na 2020 rok
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Planowania i
Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej Bielawy na 2020 rok
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświaty, Spraw
Społecznych i Zdrowia Rady Miejskiej Bielawy na 2020 rok
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Promocji Miasta i
Współpracy Europejskiej Rady Miejskiej Bielawy na 2020 rok
w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem
roku budżetowego 2019

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych UM Bielawa
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