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Skróty i pojęcia używane w opracowaniu 

ANALIZA 
MOŻLIWOŚCI 
INWESTYCYJNYCH  

sprawdzenie w oparciu o projekcje finansowe, jakie środki może gmina przeznaczyć 
na inwestycje. Uwzględnia zarówno środki własne (w tym zaoszczędzone) jak i źródła 
zewnętrzne 

ANALIZA 
WIARYGODNOŚCI 
KREDYTOWEJ  

sprawdzenie (w oparciu o procedury przyjęte przez kredytodawcę) zdolności 
podmiotu do spłaty zobowiązań w przyszłości. Tu dodatkowo weryfikowana jest 
zgodność z ustawą o finansach publicznych 

DOTACJA  

w opracowaniu są to kwoty wynikające z paragrafu 201 202, 203, 211, 212, 213, 
221, 222, 223, 631, 641, 651, 633, 643, 653, 632, 642, 652 klasyfikacji paragrafów 
dochodów, przychodów i środków zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z 
dnia 25 marca 2003 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów i wydatków oraz 
przychodów i rozchodów 

DZ. U. Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej 
EUR jednostka walutowa obowiązująca w Unii Europejskiej  
EURIBOR  stopa procentowa kredytów na rynku europejskim.  

EURIBOR 1M. stopa, według której naliczane jest oprocentowanie kredytu w walucie unijnej. Mówi o 
tym, że odsetki naliczane są raz na miesiąc 

GUS Główny Urząd Statystyczny 
JST Jednostka samorządu terytorialnego 
GMINA Miasto i Gmina Jaworzyna Śląska 
NFOŚIGW Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

OBLIGACJE  

wierzycielskie papiery wartościowe emitowane przez osoby prawne w celu pozyskania 
środków pieniężnych dla finansowania określonych celów; obligacje są z reguły 
papierami wartościowymi na okaziciela, co powoduje, że są instrumentem 
finansowym w pełni płynnym i łatwo zbywalnym; obligacje jako papiery wartościowe 
podlegają obrotowi (tzn. mogą być kupowane i sprzedawane) 

PLN  Polski złoty wprowadzony do obiegu 1 stycznia 1995 roku 
PRL PLAN ROZWOJU LOKALNEGO Gminy Jaworzyna Śląska na lata 2004 – 2006 

PROJEKCJA 
FINANSOWA  

przedstawienie na podstawie wiedzy szczególnej (przewidywania służb finansowych  
Gminy) i ogólnej (wskaźniki ekonomiczne) przewidywań dotyczących przyszłych 
zdarzeń finansowych 

RATA  część nominalnej wielkości kredytu przypadająca do spłaty w danym roku 
RATA 
ODSETKOWA 

odsetki od kredytu przypadające do spłaty w danym roku wyliczone w oparciu o 
prognozowane stopy procentowe. 

S.A. Spółka akcyjna 
SP. Z O.O.  Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

SUBWENCJA  

w opracowaniu są to kwoty wynikające z paragrafu 292 klasyfikacji paragrafów 
dochodów, przychodów i środków zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z 
dnia 25 marca 2003 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów i wydatków oraz 
przychodów i rozchodów 

USTAWA O 
FINANSACH 
PUBLICZNYCH 

Ustawa z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych  
(Dz.U. Nr 155, poz. 1014 z późniejszymi zmianami) 

USTAWA O 
DOCHODACH  

Ustawa z dnia 26 listopada 1998 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego 
w latach 1999 - 2003 (Dz. U. Nr 150, poz. 983 z późniejszymi zmianami)  

WFOŚIGW Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

WIBOR  Warsaw Interbank Offered Rate, oprocentowanie, po jakim banki skłonne są udzielić 
pożyczek innym bankom 

WIBOR 3M  stopa, według której naliczane jest oprocentowanie kredytu w polskiej walucie. Mówi 
o tym, że odsetki naliczane są raz na trzy miesiące 

WPI Wieloletni Plan Inwestycyjny - analiza możliwości inwestycyjnych  

WPR Wieloletni Plan Rzeczowy - analiza potrzeb i możliwości inwestycyjnych od strony 
rzeczowej 
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1.1. WPROWADZENIE 

Podstawowym celem działania samorządu jest osiągnięcie zrównoważonego rozwoju regionu, 

który prowadzi do poprawy jakości życia lokalnej społeczności. Szczególna rola samorządu 

terytorialnego została zarysowana przez Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej w artykule 163, 

który stanowi, że samorząd terytorialny wykonuje zadania publiczne nie zastrzeżone przez 

Konstytucję lub ustawy dla organów innych władz publicznych. Zgodnie z artykułem 7 punkt 1 

ustawy o samorządzie gminnym do zadań własnych gminy należy zaspokajanie zbiorowych 

potrzeb wspólnoty. W szczególności zadania własne obejmują sprawy: 

1) ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz 

gospodarki wodnej, 

2) gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego, 

3) wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków 

komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk 

i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz 

gaz, 

4) lokalnego transportu zbiorowego, 

5) ochrony zdrowia, 

6) pomocy społecznej, w tym ośrodków i zakładów opiekuńczych, 

7) gminnego budownictwa mieszkaniowego, 

8) edukacji publicznej, 

9) kultury, w tym bibliotek gminnych i innych placówek upowszechniania kultury, 

10) kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych, 

11) targowisk i hal targowych, 

12) zieleni gminnej i zadrzewień, 

13) cmentarzy gminnych, 

14) porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej  

i przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania gminnego magazynu 

przeciwpowodziowego, 

15) utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów 

administracyjnych, 

16) polityki pro rodzinnej, w tym zapewnienia kobietom w ciąży opieki socjalnej, medycznej 

i prawnej, 

17) wspierania i upowszechniania idei samorządowej, 

18) promocji gminy, 

19) współpracy z organizacjami pozarządowymi,  
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20) współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw. 

Powiązanie tych zadań wymaga starannego planowania. Artykuł 110 (oraz inne) ustawy 

o finansach publicznych oraz artykuł 18 ustawy o samorządzie gminnym tworzą prawne 

podstawy wieloletniego planowania finansowego dla samorządu.  

1.2. PLAN ROZWOJU LOKALNEGO GMINY JAWORZYNA ŚLĄSKA  

Posiadanie Planu Rozwoju Lokalnego ma istotne znaczenie dla szans realizacji zrównoważonego 

rozwoju gminy. Dokument ten jest wynikiem procesu planowania strategicznego w gminie, 

podczas którego formułowane są długofalowe cele, ich struktura oraz współzależności, a także 

jednostki odpowiedzialne za ich wdrożenie. Wymaga zatem przygotowania analizy hierarchii 

potrzeb i planowanych działań zmierzających do ich realizacji z uwzględnieniem sposobów 

finansowania. Planu Rozwoju Lokalnego stanowi istotną przesłankę pozytywnych, pożądanych 

zmian, ułatwiając władzy samorządowej podejmowanie decyzji. W jego przygotowaniu 

uczestniczą tak przedstawiciele władz lokalnych (burmistrz, radni) jak i przedstawiciele 

miejscowego kapitału oraz aktywni mieszkańcy regionu. Oznacza to, że w proces wyznaczania 

celów rozwoju społeczno-gospodarczego lokalnych społeczności włączone jest jak najszersze 

spektrum odbiorców późniejszych działań. Dzięki temu strategia ta pozwala na wyartykułowanie 

interesów lokalnej społeczności, a konsekwentnie realizowana daje mieszkańcom oraz 

podmiotom gospodarczym poczucie stabilizacji i zmniejsza niepewność, co do przyszłości  

w kontekstach zmian lokalnych władz. Współudział partnerów społeczno-gospodarczych stanowi 

istotny wkład w budowę społeczeństwa obywatelskiego. Monitorowanie przez partnerów 

społecznych i czasowe aktualizacje służą dodatkowo zapewnieniu koncentracji środków  

i efektywności ich wykorzystania. 

Plan Rozwoju Lokalnego jako nakreślenie kierunków wieloletniego rozwoju, pozwala wykazać 

zasadność i celowość aplikowania o źródła finansowanie z funduszy Unii Europejskiej, zarówno 

przedakcesyjnych jak i strukturalnych. W praktyce niemożliwe jest bowiem pozyskanie środków 

finansowych z różnorodnych programów pomocowych Unii Europejskiej bez rzetelnego  

i jasnego zaprezentowania wizji rozwoju gminy.  

Dodatkowo dokument ten ułatwia tworzenie studium wykonalności dla inwestycji ujętych w 

programie, a jednocześnie pozwala na łatwiejsze zawiązywanie porozumień międzygminnych 

dla wspólnych przedsięwzięć inwestycyjnych. 

Dla racjonalnego i długofalowego zaplanowania wydatków, zwłaszcza na rzecz projektów 

perspektywicznych Gminy podjęła działania nad stworzeniem Planu Rozwoju Lokalnego. Proces 

przystąpienia Rzeczpospolitej Polskiej do Unii Europejskiej spowodował standaryzację prac nad 

Zintegrowanymi Programami Operacyjnymi Rozwoju Lokalnego.  
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W trakcie prac nad PRL Gminy Jaworzyna Śląska postanowiono uzupełnić prace tak, aby 

tworzony program był zgodny z wytycznymi projektu Ministerstwa Gospodarki, Pracy i Polityki 

Społecznej dotyczącego zasad przygotowywania Planów Rozwoju Lokalnego. Wytyczne te są w 

swej istocie dokładnie zgodne z będącymi w toku pracami.  

Podstawami prawnymi podjętych prac są:  

1) Uchwała Nr XXIII/51/04 Rady Miejskiej Jaworzyna Śląska z dnia 29 czerwca 2004r. w 

sprawie przystąpienia do opracowania, uchwalania i realizacji Wieloletniego Planu 

Inwestycyjnego w ramach Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Jaworzyna Śląska 

2) Zarządzenie Burmistrza Gminy Jaworzyna Śląska z dnia 30.06.2004 r. w sprawie 

powołania Zespołu Zadaniowego. 

3) Strategia Rozwoju Gminy Jaworzyna Śląska oraz gminna strategia wsparcia rozwoju 

małych i średnich przedsiębiorstw. 

4) Strategia Rozwoju Powiatu Świdnickiego. 

Ponadto korzystano z dokumentów: 

1) „Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego”, wersja ostateczna 

zatwierdzona przez Radę Ministrów w dn. 16 marca 2004 r. 

2) „Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego”, uzupełnienie programu, 

Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa, kwiecień 2004 r. 

3) „Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego 2004 - 2006. Ogólny 

podręcznik wdrażania”, dokument roboczy, podstawa do dalszych prac zgodnie  

z przedstawionymi zaleceniami, Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, 

Warszawa, styczeń 2004 r. 

4) „Narodowy Plan Rozwoju”, Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. (Dz. U. Nr 116, poz. 

1206). 

5) „Narodowy Plan Rozwoju na lata 2004-2006”, Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 

czerwca 2004 r. w sprawie przyjęcia Narodowego Planu Rozwoju 2004 - 2006. (Dz. U. 

Nr 149, poz. 1567). 
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1.3. METODYKA PRAC 

Plan Rozwoju Lokalnego został opracowany przy założeniu, że jego sporządzenie przyczyni się 

do planowego zarządzania wymagającego okresowych weryfikacji luki pomiędzy stanem 

faktycznym i stanem pożądanym w Gminie. 

 

Etap I – diagnoza stanu. 

Diagnoza obejmuje przegląd najważniejszych elementów struktury społeczno-gospodarczej 

gminy. Szczególny nacisk położono na omówienie następujących zagadnień: 

o sytuacji demograficznej, 

o stanu infrastruktury technicznej, w szczególności spraw zaopatrzenia w wodę, 

kanalizacji, oczyszczania ścieków, gospodarki odpadami, infrastruktury drogowej, 

o stanu infrastruktury społecznej, w szczególności bazy materialnej oświaty i wychowania, 

zagadnień pomocy społecznej, służby zdrowia, kultury oraz sportu i rekreacji, 

o sytuacji gospodarczej, w tym w sferze rolnictwa oraz działalności pozarolniczej, 

o problematyki przestrzennej i mieszkaniowej, 

o gospodarki finansowej gminy oraz inwestycji publicznych. 

Przy opracowywaniu diagnozy stanu dokonano również przeglądu dokumentów Gminy 

związanych ze sferą przestrzenną. 

Znaczna część szczegółowych informacji oraz zestawień danych została przygotowana przez 

Urząd Miasta Jaworzyna Śląska. 

Poza danymi pozyskanymi w Gminie korzystano również z szeregu opracowań i publikacji 

statystycznych, w tym roczników statystycznych oraz wydawnictwa ze spisu rolnego oraz spisu 

powszechnego z roku 2002. 

Etap I opracowano głównie na podstawie Strategii Rozwoju Gminy Jaworzyna Śląska. 

 

Etap II – dyskusja na temat głównych problemów Gminy oraz sposobów ich 

rozwiązania. 

W ramach etapu II zwrócono się do najważniejszych środowisk społecznych oraz gospodarczych 

z terenu Gminy z prośbą o wyrażenie opinii na temat najważniejszych lokalnych problemów 

rozwojowych. Ponadto poproszono te środowiska o zgłaszanie propozycji sposobów rozwiązania 

przedmiotowych problemów. 

Konsultacje prowadzone zostały w oparciu o specjalnie w tym celu przygotowaną przez Zespół 

Zadaniowy ankietę społeczną. 

Odbyła się również sesja warsztatowa z udziałem radnych, kierowników gminnych jednostek 

organizacyjnych. 
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Podczas spotkań dyskutowane były szeroko główne problemy rozwojowe danego obszaru 

Gminy jak i całej Gminy z uwzględnieniem głównych priorytetów rozwojowych tj. rynek pracy 

(bezrobocie), bezpieczeństwo publiczne itp.  

Na podstawie otrzymanych ankiet Zespół Zadaniowy przygotował syntezę problemów oraz listę 

najważniejszych przedsięwzięć służących ich rozwiązaniu. 

 

Etap III – zarys projektu Planu Rozwoju Lokalnego - robocza wersja dokumentu. 

Zespół Zadaniowy opracowujący Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Jaworzyna Śląska przygotował 

zarysy dokumentów obejmujące diagnozę stanu, obszary strategiczne, cele strategiczne, cele 

operacyjne, działania oraz zadania priorytetowe. 

W kolejnym kroku część zadań priorytetowych została umieszczona w projekcie Planu Rozwoju 

Lokalnego Gminy Jaworzyna Śląska jako przewidziane do realizacji w latach 2004 – 2006, a w 

perspektywie do roku 2013. 

Przewodniczący Zespołu opracowującego dokumenty zreferował przygotowany zarys 

dokumentów. W trakcie dyskusji wprowadzono kilka uwag, głównie odnoszących się do zadań 

priorytetowych. Zespół Zadaniowy opracowujący dokumenty przekazał ich projekty 

Burmistrzowi celem dalszych prac nad nimi.  

W kolejnym kroku część zadań priorytetowych została umieszczona w projekcie Planu Rozwoju 

Lokalnego Gminy Jaworzyna Śląska. 

 

Etap IV – opiniowanie dokumentu oraz uchwalenie Planu Rozwoju Lokalnego przez 

Radę Miejską w Jaworzynie Śląskiej. 

Projekt dokumentu pod nazwą. „Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Jaworzyna Śląska na lata 2004 

– 2006 oraz w perspektywie do roku 2009” będzie przedmiotem opiniowania przez Komisje 

Rady Miejskiej. 

Zadania objęte zakresem interwencji planu są odbiciem preferencji społecznych wyrażonych  

w procesie ankietowania, podobnie jak zadania o znacznym stopniu przygotowania (poniesione 

nakłady na przygotowanie dokumentacji) do objęcia interwencją planu. 

Po akceptacji projektu planu przez Komisje Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej zostanie 

podjęta decyzja o umieszczeniu uchwały w sprawie przyjęcia tego dokumentu w porządku 

obrad Sesji Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej w dniu 30.08.2004 r. 

Podsumowując, przebieg prac był następujący: 

1. Stworzenie Planu Rozwoju Lokalnego (PRL). 

a. Przygotowanie danych przez służby finansowe Urzędu Miasta. 
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I. Dane historyczne. 

II. Prognozy. 

b. Weryfikacja danych. 

c. Stworzenie projekcji możliwości finansowych Gminy na okres obowiązywania 

Planu Rozwoju Lokalnego. 

d. Analiza możliwości finansowych Gminy przez służby finansowe Gminy 

z udziałem konsultantów. 

2. Stworzenie Planu Rozwoju Lokalnego (PRL). 

a. Zebranie wniosków inwestycyjnych.  

b. Opracowanie wniosków przez Urząd Miasta w Jaworzynie Śląskiej. 

c. Powiązanie projektów z celami strategicznymi Gminy. 

d. Ocena wniosków zgodnie z przyjętymi kryteriami. 

3. Harmonizacja możliwości finansowych z potrzebami inwestycyjnymi - stworzenie 

wariantów Planu Rozwoju Lokalnego.  

4. Prezentacja i ocena wariantów Planu Rozwoju Lokalnego. 

5. Wybór wariantu. 

6. Przygotowanie i przedłożenie Radzie Miejskiej projektu Planu Rozwoju Lokalnego. 

1.4. KRYTERIA OCENY WNIOSKÓW INWESTYCYJNYCH 

1. Ocena inwestycji w kategoriach uwarunkowań społecznych: 

1.1 Zasięg oddziaływania: 

0 – mniejszy niż jedno sołectwo, 

1 - jedno sołectwo,  

2 - więcej niż jedno sołectwo, 

3 - miasto, 

4 – cała gmina. 

1.2 Wpływ na rozwój gospodarczy i/ lub nowe miejsca pracy: 

0   - nie wpływa,  

3 - podwyższa atrakcyjność inwestycyjną Gminy, co w przyszłości może 

przyczynić się do utrzymania istniejących lub powstania nowych miejsc pracy, 

6 – w istotny sposób przyczynia się do powstania nowych podmiotów oraz 

nowych miejsc pracy; podwyższa atrakcyjność inwestycyjną Gminy. 
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1.3 Wpływ inwestycji na rozwój dzieci i młodzieży w zakresie edukacyjno-

oświatowym, kulturalnym i sportowym: 

0 – nie wpływa,  

1 – poprawia możliwości rozwoju, 

2 – dodaje nową jakość do możliwości rozwoju edukacyjno-oświatowego. 

1.4 Wpływ inwestycji na bezpieczeństwo mieszkańców (w zakresie 

zagrożenia zdrowia i życia, przestępczość): 

0 – inwestycja nie ma wpływu na bezpieczeństwo mieszkańców, 

1 – inwestycja poprawia bezpieczeństwo mieszkańców 

3 - inwestycja dodaje nową jakość dla bezpieczeństwa mieszkańców. 

1.5 Wpływ inwestycji na możliwości rekreacyjne mieszkańców Gminy i 

gości: 

0 – nie wpływa, 

1 – niewielki, 

2 – istotny. 

1.6 Opinia wyrażona przez Zespół Koordynacyjny (każdy członek Zespołu 

dysponuje głosem o wartości 0,25 punktu. Jest to niepodzielne. 

Sumarycznie cały Zespół Koordynacyjny może przyznać od 0 do 3 

punktów każdemu zadaniu): 

0 – 3 pkt. (po 0,25 punktu na każdego z członków Zespołu Koordynacyjnego) 

2 Ocena inwestycji w kategoriach strukturalnych: 

2.1 Stopień zaawansowania inwestycji: 

0 - nowa inwestycja, 

1 - faza koncepcji i opracowania wstępnego, 

2 – opracowana dokumentacja projektowa lub wybrany projektant, 

3 – pozwolenie na budowę (lub możliwość rozpoczęcia inwestycji),   

5 – podpisana umowa na realizację robót budowlano-montażowych, 
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2.2 Zadanie wynikające z decyzji niezależnych od Gminy: 

0 – brak decyzji wpływających na inwestycję, 

3 – przewiduje się ryzyko zaistnienia takiej decyzji, 

6 – jest wydana decyzja mająca wpływ na inwestycję. 

2.3 Na ile planowana inwestycja poprawi wykorzystanie istniejących 

obiektów użyteczności publicznej: 

0 – nie wpływa, 

1 – częściowo, 

3 – zdecydowanie. 

2.4 Wpływ na środowisko naturalne: 

0 – neutralny wpływ na środowisko, 

1 – niewielki pozytywny wpływ na środowisko, 

3 – inwestycja zawiera się w Gminnym Programie Ochrony Środowiska (bądź ma 

istotny pozytywny wpływ na środowisko nie zawierając się w Programie). 

2.5 Wpływ inwestycji na poprawę wizerunku Gminy: 

0 – neutralny, 

1 – pozytywny, 

3 – istotnie zmienia wizerunek gminy. 

2.6 Wpływ inwestycji na poprawę komfortu życia mieszkańców Gminy 

poprzez zapewnienie niezbędnej infrastruktury technicznej: 

0  – nie wpływa, 

1 – zwiększa komfort życia mieszkańców poprzez modernizację istniejącej 

infrastruktury technicznej, 

3 – zwiększa komfort życia mieszkańców poprzez wyposażenie w nowe elementy 

infrastruktury technicznej. 
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3 Ocena inwestycji w kategoriach finansowych: 

3.1 Wpływ inwestycji na budżet: 

-6 – istotny wpływ ujemny (powyżej 100 000 PLN rocznie), 

-3 – wpływ ujemny (do 100 000 PLN rocznie), 

0   – wpływ neutralny, 

3 – wpływ dodatni (stałe dochody lub zmniejszenie stałych wydatków 

budżetowych, lub uniknięcie wysokich kosztów związanych z wstrzymaniem 

inwestycji – do 100 000 PLN rocznie), 

6  – istotny wpływ dodatni na budżet (powyżej 100 000 PLN rocznie). 

3.2 Korzyści ekonomiczne dla mieszkańców: 

0 – brak, 

1 – niewielkie, 

3 – duże. 

3.3 Możliwość finansowania inwestycji z niekomercyjnych środków 

bezzwrotnych (jeśli jest podpisana umowa lub istnieje inny podobny 

dokument zapewniający finansowanie punktacja ulega podwojeniu): 

0   – nie, 

2   – środki finansujące do 20 % inwestycji, 

5   – powyżej 20% i nie więcej niż 50 % inwestycji, 

10 – powyżej 50% inwestycji. 

3.4 Możliwość finansowania inwestycji z niekomercyjnych źródeł 

zewnętrznych (kredyty i pożyczki preferencyjne): 

0 – brak możliwości, 

2 - środki finansujące do 20 % inwestycji, 

3 – powyżej 20% i nie więcej niż 45 % inwestycji, 

5 - powyżej 45 % inwestycji. 
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3.5 Możliwość współfinansowania inwestycji z udziałem własnym 

mieszkańców lub innych zainteresowanych podmiotów (jeśli jest 

podpisana umowa lub istnieje inny podobny dokument zapewniający 

finansowanie punktacja ulega podwojeniu): 

0 - nie, 

2 - środki finansujące do 10 % inwestycji, 

3 – powyżej 10% i nie więcej niż 30 % inwestycji, 

5 - powyżej 30 % inwestycji. 
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2.1. WSTĘP 

2.1.1. HISTORIA JAWORZYNY ŚLĄSKIEJ 

Jaworzyna Śląska, położona na styku Wzgórz Strzegomskich i Obniżenia Podsudeckiego, na 

wysokości od 220 do 238 m. ponad poziomem morza, powstała i rozwinęła się, jako osada 

kolejowo-przemysłowa, dopiero w drugiej połowie XIX stulecia. Stąd też jej walory historyczne  

i przestrzenne są dość ubogie. Na jej powstanie złożyło się kilka sprzyjających okoliczności, 

przede wszystkim historycznych i przestrzennych: w 1761 roku, w okolicach dzisiejszej 

Jaworzyny, na polach stacjonowały oddziały armii pruskiej, które toczyły wojnę z koalicją 

austro-rosyjską. Namiot Fryderyka II, skąd kierowano armią, miał znajdować się na wzniesieniu, 

w okolicach dzisiejszego dworca kolejowego Jaworzyny Śląskiej; w 1771 roku, staraniem 

hrabiego Wilhelma Burghausa, dla upamiętnienia tamtego wydarzenia, w okolicach Jaworzyny 

postawiono pomnik - monument o charakterze piramidy, 2,5 m. wysokości,  

z szeregiem tablic opisujących to wydarzenie. Pod koniec pierwszej połowy XIX wieku podjęto 

budowę linii kolejowej z Wrocławia w Sudety. Początkowo linia ta miała biec z Wrocławia do 

Świdnicy i dalej do Wałbrzycha. Sprzeciwiło się temu dowództwo twierdzy w Świdnicy.  

W związku z tym linię tę poprowadzono w sposób najprostszy - przez punkt, w którym  

w przyszłości miała się znaleźć Jaworzyna Śląska. W listopadzie 1843 roku, na zbudowanej już 

linii kolejowej, obok stacji Stary Jawornik, zbudowano przystanek kolejowy, któremu nadano 

nazwę „Konigszelt”. Tak rozpoczęły się dzieje Jaworzyny Śląskiej, najpierw osady kolejowo-

przemysłowej, później miasta. W połowie XIX stulecia, na skrzyżowaniu dróg, wiodących  

z Wrocławia do Wałbrzycha, ze Świdnicy do Strzegomia  i dalej do Legnicy, wzdłuż linii 

kolejowej Wrocław - Wałbrzych, zaczęto wznosić, dość chaotycznie, pierwsze osiedle 

robotnicze. W początkowej fazie swojego rozwoju, do 1868 roku, Jaworzyna należała do 

obwodowego urzędu gminnego w Bolesławicach. Później role te odwróciły się i w Jaworzynie 

powołano samodzielny urząd gminy.  

W 1853 roku zbudowano linię kolejową z Wałbrzycha przez Jaworzynę do Legnicy. W 1863 roku 

linię taką zbudowano z Nysy, przez Świdnicę, do Legnicy. Jaworzyna stała się jednym  

z większych węzłów kolejowych na Dolnym Śląsku. Dało to podstawę do jej dalszego rozwoju  

i rozbudowy. W początkach lat sześćdziesiątych, w okolicy Jaworzyny odkryto żwiry budowlane i 

glinki kaolinowe. Dzięki temu, a także dzięki dostatkowi drewna, węgla kamiennego, gazu  

i dobrej komunikacji, w 1863 roku w Jaworzynie Silbermann rozpoczął budowę fabryki 

porcelany. W 1886 roku Jaworzyna liczyła już 1 380 mieszkańców. Miała szkołę ewangelicką dla 

288 dzieci.  
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W 1892 roku powstało towarzystwo społeczne ewangelików, które rozpoczęło dość ożywioną 

działalność oświatową, kulturalną i towarzyską. W tym czasie Jaworzyna liczyła 2 638 

ewangelików i 1 150 katolików.  

Fabryka porcelany, jako „Porzellanfabrik Konigszelt”, w 1904 roku miała już 14 pieców  

i zatrudniała 700 pracowników, w 1925 roku 16 pieców, halę produkcyjną wielkości 1 000 m2  

i zatrudniała 850 pracowników.  

W 1900 zbudowano kościół, wcześniej założono cmentarz, w 1902 roku zbudowano dom 

parafialny. Liczba mieszkańców osady zbliżyła się do 4 000 osób. Obok fabryki porcelany 

pobudowano również inne zakłady: fabrykę melasy, spirytusu i rumu, mleczarnię, założono 

spółkę handlową, na kolei uruchomiono przeładunek towarów. Wokół dworca kolejowego, 

wzdłuż linii kolejowych, na skrzyżowaniach dróg, wiodących z Wrocławia do Wałbrzycha, ze 

Świdnicy do Strzegomia i dalej do Legnicy, zaczęto wznosić mniejsze i większe domy, osiedla 

robotnicze, domy handlowe i warsztaty usługowe. Do końca II Wojny Światowej liczba 

mieszkańców osiedla przekroczyła 4 500 osób. W fabryce porcelany, obok produkcji 

podstawowej, rozpoczęto wykonywanie min i granatów porcelanowych. W lutym 1945 roku 

osiedle zostało zajęte przez wojska Armii Czerwonej, a następnie na mocy układów 

międzynarodowych włączone w granice Polski.  

W wyniku dalszego rozwoju gospodarczego, społecznego i kulturalnego, w 1954 roku 

Jaworzyna Śląska uzyskała prawa miejskie. Liczba mieszkańców przekroczyła 5 500 osób. Układ 

przestrzenny miasta nie posiada klasycznych wartości zabytkowych. Jest natomiast 

dokumentem historii, jako taki zasługującym na uwagę, i co za tym idzie, ochronę 

konserwatorską, zwłaszcza następujące jego strefy: neogotycki kościół parafialny p. w. św. 

Józefa Obl. NMP, wzniesiony w 1897 roku, wraz z jego wyposażeniem z tego samego czasu, 

zespół cmentarza parafialnego wraz z kaplicą i przylegającą do cmentarza aleją, zespół 

przemysłowy ZPS „Karolina” z 1867 roku, wraz z zabudową administracyjno-produkcyjną, zespół 

zabudowań dworca kolejowego wraz z dawną lokomotywownią i muzeum - skansenem 

lokomotyw spalinowo-parowych, a ponadto zespół zabudowań mieszkalnych z końca XIX 

stulecia, bądź też z początków XX wieku.  

Na gruntach Jaworzyny Śląskiej znajdują się dwa stanowiska archeologiczne: osady otwarte 

kultury przeworskiej, dokładnie określone na mapie, znajdującej się w biurze Wojewódzkiego 

Konserwatora Zabytków w Wałbrzychu. 

2.1.2. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA GMINY JAWORZYNA ŚLĄSKA 

Gmina Jaworzyna Śląska, położona na styku Wzgórz Strzegomskich i Obniżenia Podsudeckiego, 

w środkowej części województwa dolnośląskiego, w powiecie świdnickim - historycznie w krainie 

Księstwa Świdnicko-Jaworskiego. Obszar ten, o dobrych warunkach klimatycznych, żyznych 
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glebach oraz dostatku wody, zasiedlony od kilku tysiącleci, administracyjnie - w sensie 

współczesnym - uformowany został dopiero w drugiej połowie XIX stulecia, a następnie  

w połowie XX wieku.  Obejmuje on ziemie o powierzchni 67,3 km2. 

Gmina Jaworzyna Śląska jest położona w powiecie świdnickim, ok. 10 km od Świdnicy, 30 km 

od Wałbrzycha i 50 km od Wrocławia. Gmina obejmuje jedno miasto (Jaworzynę Śląską) oraz 

12 wsi, w których mieszka połowa mieszkańców Gminy. Tereny Gminy mają charakter równinny 

z niewielkimi pagórkowatymi wzniesieniami. Użytki rolne stanowią 80,0% powierzchni Gminy  

i obejmują gleby o wysokiej klasie bonitacji. Na uwagę zasługuje fakt powstania w 1999 r. 

Zrzeszenia Producentów Rolnych „Agro- Jaworzyna Śląska”.  

W Gminie funkcjonuje ok. 500 podmiotów gospodarczych - w większości małych, 

jednoosobowych firm w różnych branżach (ceramiczna, drzewna, kamieniarska, transportowa i 

handlowa).  

Przez omawiany obszar przepływają dwie rzeki Pełcznica i rzeka Strzegomka i potok Milikówka 

W skład Gminy Jaworzyna Śląska wchodzą wsie: 

• Bagieniec,  

• Bolesławice,  

• Czechy,  

• Milikowice,  

• Nowy Jaworów,  

• Pasieczna, 

• Pastuchów, 

• Piotrowice Świdnickie,  

• Stary Jaworów,  

• Tomkowa,  

• Witków, 

• Nowice. 
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Mapa 1 Usytuowanie Gminy Jaworzyna Śląska w Polsce 

 

 

 

 

Mapa 2 Gmina Jaworzyna Śląska 
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2.1.3. POŁOŻENIE GEOGRAFICZNE 

Omawiany obszar położony jest w środkowej części Przedgórza Sudeckiego, pomiędzy 

masywem Ślęży na wschodzie, a krawędzią środkowej części Sudetów - na południowym 

zachodzie.  

Geologicznie rejon Jaworzyny Śląskiej leży w obrębie tak zwanego bloku przedsudeckiego, 

składającego się z trzech elementów strukturalnych: 

1. południowo-wschodniego (fragment gór prekambryjskich)  

2. północnego-imbramowickiego (zbudowanego z zieleńców i amfibolitów)  

3. środkowego (stanowi go granitowy masyw Strzegom - Sobótka, wykształcony  

w hercyńskich czasach górotwórczych)  

Występowanie tak wielu form fizyczno-geograficznych wynika ze struktury i rzeźby terenu, którą 

tworzą pogórza z resztkami zrównań i ilastych osadów pochodzących z okresu zlodowaceń 

(trzeciorzędowych i plejstoceńskich). Na powierzchni tego obszaru znajduje się kaolin oraz 

czerwona zwietrzelina składająca się z magnezu, żelaza i niklu. 

Teren Gminy opada do wysokości 272 m. nad poziomem morza na południowym zachodzie do 

191 m n.p.m. na północnym wschodzie. Przez omawiany obszar przepływają dwa większe cieki 

wodne - na zachodzie rzeka Pełcznica i na północy, na krótkim odcinku będącym granicą 

administracyjną, rzeka Strzegomka. 

2.1.4. KLIMAT 

Klimat obszaru Gminy Jaworzyna Śląska, zaliczany do przedgórskiego, określa się jako 

umiarkowany - wilgotny. Odznacza się chłodniejszymi latami i cieplejszymi zimami, co zbliża go 

do łagodnego klimatu Sudetów.  

Zimy łagodzi wzrost prądów oceanicznych, zaś efekt wiatrów fenowych podnosi temperatury 

jesieni i przedzimia. Okresy ciepłe, przypadające na miesiące letnie, charakteryzują się średnią 

wilgotnością. Opady w tym czasie wahają się w granicach 100-120 mm dla miesiąca lipca. 

Średnia ich suma w półroczu ciepłym wynosi 500-600 mm. Miesiące zimowe odznaczają się 

wysoką wilgotnością. Dla stycznia opady wynoszą: 30-40 mm, a dla półrocza zimnego 200-300 

mm. 

Obfite opady powodują przepełnienie deszczówką zbiorników retencyjnych. Ten stan rzeczy nie 

stanowi zagrożenia powodziowego dla całego obszaru gminy. W 1997 roku  

w czasie powodzi na Dolnym Śląsku zalaniu uległy w Gminie dwie wioski: Milikowice  

i Pastuchów. 
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2.1.5. ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE 

2.1.5.1 Fauna i flora 

Fauna Gminy Jaworzyna Śląska jest uboga z powodu wyniszczenia lasów i łąk. Spotyka się tu  

w większości zespół typowy dla pól uprawnych z przedstawicielami świata zwierzęcego takimi 

jak: zające szaraki, dzikie króliki, nornice, chomiki, krety, lisy, łasice, jeże zachodnie, kląskawki, 

koszatki, mysikróliki, polniki północne, sarny. Z ptaków występują: zięby, sójki, sikorki, 

mysikróliki, bociany białe, bociany czarne, gawrony, kuropatwy, przepiórki, skowronki, 

płochacze i pokrzywnice. Natomiast nie występują tu już wielkie drapieżniki takie jak wilki, żbiki 

czy niedźwiedzie, o których wspominają opracowania z XVII i XVIII wieku. 

Według podziału geobotanicznego Dolnego Śląska Gmina Jaworzyna Śląska wchodzi w skład 

Działu Sudeckiego i leży na pograniczu Wzgórz Strzegomskich i Przedgórza Sudeckiego oraz na 

części Równiny Świdnickiej. Od strony północnej przedmiotowy obszar otaczają: Wzgórza 

Imbramowickie, Równina Kącka i Wzgórza Strzegomskie. Od południowego zachodu jest to 

Obniżenie Podsudeckie i Kotlina Dzierżoniowska. Od wschodu - Ślęża ze Wzgórzami 

Kiełczyńskimi i część Kotliny Dzierżoniowskiej. Walory szaty roślinnej nie są duże. Powodu 

istniejącego stanu rzeczy należy szukać w dalekiej historii.  

Gmina Jaworzyna Śląska, podobnie jak całe Przedgórze Sudeckie, ze względu na urodzajną 

glebę i możliwość szybkiego pozyskania drewna opałowego pozbawiona została pierwotnych 

lasów i roślinności już we wczesnym średniowieczu. Świadczy o tym obecny wtórny charakter  

i skład florystyczny skupisk zieleni z przeważającą liczbą gatunków liściastych. Lasy na obszarze 

gminy stanowią 3,25% powierzchni terenu, to jest 498 ha, z czego na miasto przypada 12 

ha. Większe kompleksy leśne, poza Jaworzyną Śląską, znajdują się w zachodniej części Gminy, 

tuż za wsiami Nowy Jaworów i Pasieczna. Przeważającymi gatunkami leśnymi są: osika, 

wierzba, jesion, lipa, dąb. Pozostałe takie jak brzoza, klon, jawor, robinia akacjowa występują 

rzadziej.  

Skromne skupiska drzew i zarośli zachowały się na stokach wzgórz, nad potokami oraz rzekami. 

Potencjalna roślinność naturalna, która przetrwała, należy do typu określanego jako grądy 

środkowoeuropejskie i grądy subkontynentalne z odmianą śląsko-wielkopolską, formą niżową 

oraz serią żyzną. Na obszarach podmokłych i korytach byłych rzek lub na terenach 

towarzyszących ciekom wodnym, można spotkać drobne skupiska zieleni. Zalicza się do nich 

łęgi jesionowo-wiązowe, zbiorowiska o charakterze przejściowym i łęgowe lasy wiązowe. 

Roślinność niska występująca na terenie Gminy nie odbiega gatunkowo od tej, która porasta 

obszar Dolnego Śląska i zalicza się do następujących typów roślinności: 

• eurosyberyjska np. goździk pyszny (Dianthus superbus),  
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• środkowoeuropejska np. gwiazdnica wielkokwiatowa (Stellaria holoska), turzyca zwisła 

(Carex Pendula),  

• atlantycka np. tojeść gajowa,  

• subpolarna np. ostrożeń siwy (Cirsium carum).   

2.1.5.2 ZASOBY NATURALNE GMINY 

Od lat funkcjonowanie przemysłu na obszarze Gminy Jaworzyna Śląska związane jest z 

występowaniem w strukturze geologicznej omawianego terenu cennych surowców mineralnych. 

Są to przede wszystkim naturalne złoża skalne, pochodzące z okresu czwartorzędu: łupki ilaste, 

mułowce piaszczyste, kwarcyty, lidytyty i wapienie. W chwili obecnej do udokumentowanych i 

zatwierdzonych zasobów kruszywa naturalnego należą złoża:   

• „Stary Jaworów – Piaskownia” (596 tys. ton) - zasoby zatwierdzone decyzją Wojewody 

Wałbrzyskiego nr 220/96, 

• „Stary Jaworów I” (505 tys. ton), 

• „Nowy Jaworów I” (2 164 tys. ton) - zasoby zatwierdzone decyzją Wojewody 

Wałbrzyskiego nr 273/97, 

a także złoże surowca kaolinowego „Stefan” w Bolesławicach (3 043 tys. ton), zatwierdzone 

decyzją Prezesa Centralnego Urzędu Geologii z 1 grudnia 1985 r. Górnicze obszary 

występowania zasobów kruszywa naturalnego znajdują się również w okolicach wiosek Czechy  

i Witków.   

Występujące cenne złoża surowcowe ceramiki szlachetnej i kruszyw nie są jednak 

wykorzystywane przez Zakłady Porcelany Stołowej „Karolina” w Jaworzynie Śląskiej. 

Wymienione zasoby znalazły zastosowanie w procesie produkcyjnym materiałów budowlanych.  

Dzięki dostępności kamienia, w większości miejscowości Gminy funkcjonują zakłady jego 

obróbki  

i punkty sprzedaży gotowych wyrobów kamieniarskich.  

Na omawianym obszarze, poniżej 200 m. głębokości, występują wody mineralne o wysokiej 

jakości i bogatym składzie, które swoje walory zawdzięczają lokalizacji w utworach 

czwartorzędu. Korzystna lokalizacja geograficzna Gminy Jaworzyna Śląska ma znaczący wpływ 

nie tylko na aktywność społeczno-gospodarczą omawianego obszaru, ale również na jego 

atrakcyjność turystyczną. Mimo widocznego braku lasów i wzniesień teren Gminy jest 

malowniczy. Jego walory klimatyczno-topograficzne oraz dobre skomunikowanie przemawia za 

rozbudową obsługi ruchu turystycznego w postaci hoteli, pensjonatów czy gospodarstw 

agroturystycznych.  Obiecujące pod tym względem są wsie posiadające zabytkowe kompleksy 

pałacowo-parkowe, a zwłaszcza zamek w Bagieńcu i w Piotrowicach Świdnickich. Łagodny 

charakter klimatu występującego na obszarze analizowanej Gminy w połączeniu z korzystnymi 
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pod względem bonitacyjnym glebami, sprzyja rodzajom dotychczas stosowanych upraw. 

Wspomniane gleby posiadają wysoką jakość i podlegają ochronie, co należy uwzględnić przy 

ewentualnych procesach inwestycyjnych. Szata roślinna jak i świat zwierzęcy omawianego 

obszaru nie są urozmaicone pod względem jakościowym. Naturalne surowce mineralne, które 

występują na przedmiotowym obszarze i terenach sąsiednich, tworzą bazę surowcową dla 

istniejącego przemysłu. Warunki naturalne predestynują Gminę Jaworzyna Śląska do 

funkcjonowania na jej obszarze takich dziedzin gospodarki jak: rolnictwo, przemysł rolno-

spożywczy, wydobywczy i ceramiczny, komunikacja oraz turystyka.  

2.1.5.3 GLEBY 

Na obszarze Gminy Jaworzyna Śląska, przeważają gleby orne pszenne, głównie III i IV klasy 

bonitacyjnej. Ich podatność na erozję jest słaba, a przeznaczenie przeważnie rolnicze. Skład 

opiera się w głównej mierze na czerwonych zwietrzelinach skalno-krystalicznych i kaolinie. Są to 

przede wszystkim urodzajne gleby żwirowe i gliniaste, dla których skałę macierzystą stanowią 

utwory lessowate. Najbardziej żyzne z nich (iły trzeciorzędowe) występują w okolicach Miasta 

Jaworzyna Śląska.   

2.2. ANALIZA STANU OBECNEGO  

2.2.1. SYTUACJA DEMOGRAFICZNA I SPOŁECZNA GMINY 

Z analizy rozwoju ludności na przestrzeni ostatnich lat wynika, że stan ludności w Gminie był 

ustabilizowany i liczba ludności utrzymuje się niemal na tym samym poziomie z delikatnym 

spadkiem rzędu kilkunastu osób rocznie.  

Według danych Urzędu Statystycznego w Wałbrzychu rozwój ludności kształtował się 

następująco: 

Tabela 1 Liczba ludności wg płci w Gminie Jaworzyna Śląska w latach 1999-2004 

Ludność 
Rok 

Ogółem Mężczyźni Kobiety 
1999 10 388 4 997 5 391 
2000 10 372 4 989 5 383 
2002 10 358 4 946 5 412 
2003 10 411 4 962 5 449 
2004 10 442 4 920 5 462 
Źródło: Urząd Statystyczny w Wałbrzychu i Urząd Miasta w Jaworzynie Śląskiej 

 

Obecnie średnia gęstość zaludnienia Gminy wynosi 154 osoby na 1 km2 i plasuje się poniżej 

średniej gęstości zaludnienia na 1 km2 w Powiecie Świdnickim, która wynosi 217 osób. 
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Szczegółowe informacje dotyczące liczby mieszkańców Powiatu Świdnickiego w układzie 

gminnym przedstawia tabela 2. 

 

Tabela 2 Struktura ludności Powiatu Świdnickiego w układzie gminnym  
(stan na 31.12.2002 r.) 

L.p Gmina Ogółem Mężczyźni Kobiety 
1. Jaworzyna Śl. 10 358 4 946 5 412 
2. Świebodzice 23 512 11 150 12 362 
3. Dobromierz 5 523 2 715 2 808 
4. Marcinowice 6 506 3 195 3 311 
5. Strzegom 27 395 13 321 13 984 
6. Świdnica 15 036 7 395 7 641 
7. Żarów 12 334 5 956 6 378 

Ogółem  100 664 48 678 51 986 
Źródło: Wojewódzki Urząd Statystyczny we Wrocławiu 

Tabela 3 Liczba mieszkańców Gminy stan na czerwiec 2004 roku 

L.P. Miejscowość Liczba 
mieszkańców 

1 Jaworzyna Śląska 5 320 
2 Bagieniec 117 
3 Bolesławice 425 
4 Czechy 449 
5 Milikowice 623 
6 Nowice 339 
7 Nowy Jaworów 115 
8 Pasieczna 310 
9 Pastuchów 1 085 
10 Piotrowice świdnickie 704 
11 Stary jaworów 418 
12 Tomkowa 233 
13 Witków 304 

RAZEM 10 442 
Źródło: Dane Urzędu Miasta w Jaworzynie Śląskiej. 

Z ogólnej liczby 10 442 osób mieszkańców Gminy Jaworzyna Śląska w wieku produkcyjnym jest 

ponad 6 tys. osób.  

W Gminie Jaworzyna Śląska duże znaczenie dla ludności ma praca poza rolnictwem. Z pracy 

poza rolnictwem utrzymuje się około połowy ludności Gminy. Gmina Jaworzyna Śląska posiada 

utrzymujący się niewielki ujemny wskaźnik przyrostu naturalnego. W roku 2002 wynosił  

on –5,3. Dane dotyczące przyrostu naturalnego dla Województwa Dolnośląskiego, Powiatu 

Świdnickiego i Gminy Jaworzyna Śląska w 2002 roku przedstawia tabela 4. 
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Tabela 4 Przyrost naturalny na obszarze Województwa Dolnośląskiego, Powiatu 
Świdnickiego i Gminy Jaworzyna Śląska 

Wskaźnik Województwo Powiat gmina Jaworzyna 
Śląska 

Przyrost naturalny ogółem  -3 017 -138 -5 
Źródło: Bank Danych Regionalnych www.stat.gov.pl 

Ujemny wskaźnik przyrostu naturalnego złagodzić może zmianę tendencji w zakresie migracji 

ludności. Zwiększenie napływu ludzi będzie wymagało podniesienia atrakcyjności Gminy, 

zachęcającej do zamieszkania na tym terenie (stworzenie możliwości w zakresie rozwoju 

budownictwa mieszkaniowego budowa infrastruktury technicznej, dogodne połączenia 

komunikacyjne i tworzenia nowych miejsc pracy). Szansą na zatrzymanie obecnych trendów 

demograficznych jest poprawa warunków życia na terenie Gminy i przyciągnięcie na jej obszar 

mieszkańców okolicznych byłych miast wojewódzkich. 

2.2.2. GOSPODARKA WODNO - ŚCIEKOWA 

2.2.2.1 Zaopatrzenie w wodę 

Na terenie Gminy Jaworzyna Śląska znajduje się 12 wsi i jedno miasto. Cały obszar jest objęty 

zasięgiem rozdzielczej sieci wodociągowej.  

Woda jest pobierana z ujęć wody podziemnej. 

W okolicy wsi Nowice zlokalizowane są ujęcia wody podziemnej i Stacja Uzdatniania Wody dla 

Miasta, z których zasilane są wszystkie miejscowości Gminy oprócz Pasiecznej. Woda z ujęcia 

jest kierowana do nowo wybudowanej Stacji Uzdatniania Wody „Pastuchów” o wydajności  

5 600 m3/dobę. Istniejące ujęcie pokrywa w całości zapotrzebowanie na wodę Gminy Jaworzyna 

Śląska.  

Wielkość zatwierdzonych zasobów eksploatacyjnych wód podziemnych w obrębie Bolesławice 

wynosi 350 m3/h. W 2002 roku pobór wody wyniósł 600,4 tys. m3.  

W pobieranej wodzie przekroczone są dopuszczalne normy zawartości żelaza i manganu. 

Uzdatnianie wody jest przeprowadzane poprzez odmanganianie i odżelazianie na filtrach 

piaskowych pośpiesznych zamkniętych.  

Na terenie Gminy nie występują ujęcia wody powierzchniowej. Nie jest prowadzona ewidencja 

indywidualnych ujęć wody (studnie) i nie można nic powiedzieć o jakości występującej tam 

wody. Jednak z racji 100,0% zwodociągowania Gminy, są to przypadki sporadyczne. Sieć 

wodociągowa gminy Jaworzyna Śląska liczy 51,4 km, z czego 10,2 km przypada na samą 

Jaworzynę Śląską. Do sieci jest podłączonych 1 215 budynków w Gminie, w tym 260 w Mieście. 
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W roku 2002 dostarczono do gospodarstw domowych 327 000 m3 wody, z tego 182 000 m3 do 

gospodarstw miejskich. 

2.2.2.2 Odprowadzenie ścieków 

Sieć kanalizacji istnieje tylko w Jaworzynie Śląskiej. Jest to kanalizacja deszczowa, która  

z powodu braku kanalizacji sanitarnej przyjmuje również ścieki bytowo-gospodarcze. Kanalizacja 

ogólnospławna obejmuje swoim zasięgiem 92,8% ludności Miasta Jaworzyna Śląska. Z 

nieskanalizowanej części Miasta nieczystości są wywożone samochodami asenizacyjnymi do 

stacji zlewnej. W pozostałych miejscowościach Gminy nie istnieją żadne systemowe urządzenia 

służące do odprowadzania ścieków sanitarnych. Na terenach wsi istnieje częściowa kanalizacja 

deszczowa położona zwykle wzdłuż istniejących dróg, odprowadzająca wody opadowe do 

cieków wodnych i rowów. Najczęściej spotykanymi urządzeniami do usuwania ścieków bytowo-

gospodarczych są suche ustępy, bezodpływowe osadniki gnilne, opróżniane okresowo. Ludność 

wiejska w zdecydowanej większości przypadków odprowadza ścieki do zbiorników 

bezodpływowych umieszczonych na terenie posesji lub niestety bezpośrednio do wód 

powierzchniowych lub do ziemi (np. rowami melioracyjnymi lub poprzez zbiorniki przepływowe). 

Na sieć kanalizacyjną składa się 12,8 km rurociągów. Do kanalizacji jest podłączonych 210 

budynków. Siecią kanalizacyjną w Mieście spływa rocznie 204 000 m3 ścieków. 

2.2.3. POŁOŻENE KOMUNIKACYJNE I SIEĆ DRÓG  

Gmina Jaworzyna Śląska posiada korzystne połączenia komunikacyjne. Wpływa na to atrakcyjne 

położenie w regionie, oraz przebieg głównych linii kolejowych i drogowych, o charakterze 

tranzytowym, a także lokalnych. Przez obszar Gminy przebiega droga wojewódzka nr 382 

(odcinek Świdnica Strzegom), będąca w zarządzie DZDW we Wrocławiu. Droga Nowy Jaworów - 

Jaworzyna Śląska - Żarów jest drogą powiatową podlegającą Zarządowi Dróg Powiatowych  

w Świdnicy. Pod tym samym zarządem są ul. 1 Maja i ul. Westerplatte oraz ul. Wolności (na 

odcinku od skrzyżowania z ul. 1 Maja do skrzyżowania z Westerplatte). Pozostałe ulice  

w Mieście podlegają zarządowi Gminy. Sieć dróg umożliwia swobodny dojazd do każdej 

miejscowości Gminy. 

Łączna długość dróg na terenie Gminy wynosi około 103,5 km, z czego: 

o droga wojewódzka - 7 km, 

o drogi powiatowe - 39,7 km, w tym: 

- zamiejskie - 37,8 km, 

- w mieście -1,9 km, 

o drogi gminne 56,8 km. 
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Razem w roku 2003 Urząd Miasta przeznaczył z budżetu Gminy na inwestycje w zakresie dróg 

na terenie Gminy sumę 331 557 PLN, co stanowiło ponad 98,0% planowanych wydatków na ten 

cel. 

2.2.3.1 Komunikacja zbiorowa 

Obsługę pasażerską mieszkańców Gminy zapewnia komunikacja autobusowa i kolejowa. 

Podstawowym środkiem przewozowym w zakresie komunikacji zbiorowej jest autobus: PKS  

i prywatna komunikacja autobusowa. Komunikacja autobusowa umożliwia powiązania ze 

wszystkimi miejscowościami Gminy oprócz Bagieńca. Uzupełniającą rolę w przewozach 

pasażerskich pełni kolej PKP z przystankami w Bolesławicach i Jaworzynie Śląskiej. 

2.2.3.2 Układ kolejowy 

Jaworzyński węzeł kolejowy w minionych dziesięcioleciach należał do najważniejszych w kraju, 

zatrudniając w okresie prosperity około 1 800 osób. Znaczenie tego węzła obecnie maleje. 

Restrukturyzacja PKP wymusza zmiany, które nie są korzystne dla Jaworzyny Śląskiej (np. 

zatrudnienie mieszkańców w PKP spadło do około 700 osób). Nadal jednak PKP zapewnia 

mieszkańcom Jaworzyny codzienną komunikację regionalną jak i połączenia z większymi 

miastami tj.: Lublin, Gdynia, Wrocław, Wałbrzych, Jelenia Góra, Kalisz. Infrastruktura 

energetyczna i gazownictwo. 

2.2.4. INFRASTRUKTURA ENERGETYCZNA I GAZOWNICTWO 

2.2.4.1 Elektroenergetyka 

Na terenie Miasta znajdują się linie średniego i niskiego napięcia 20 kV i 0,4 kV. Przez tereny 

wiejskie biegną dodatkowo linie wysokiego napięcia 110 kV. Główny punkt zasilania dla Miasta 

znajduje się przy ul. Ceglanej. W Mieście znajduje się 11 stacji transformatorowych o łącznej 

mocy 3 MW. Z energii elektrycznej w Mieście korzystało 2 086 odbiorców (dane 2002r).  

Na terenie wsi znajdują się stacje transformatorowe o łącznej mocy 8 MW. Ogólna długość linii 

oświetleniowych wynosi 40 km. Na terenie Gminy znajduje się łącznie 653 punkty oświetleniowe 

z czego większość w Jaworzynie Śląskiej. Sieci napowietrzne i kablowe doprowadzają energię 

elektryczną do stacji transformatorowych, a następnie liniami nn bezpośrednio do odbiorców.  

2.2.4.2 Gazownictwo 

Gminna sieć rozdzielcza gazu liczy 26,0 km, w samej Jaworzynie Śląskiej 10,0 km. Istniejąca 

sieć posiada trzy stacje redukcyjno-pomiarowe, zlokalizowane na obszarze Miasta i jedną poza 

jego granicami. Z dostaw gazu w Gminie Jaworzyna Śląska, korzystają jedynie mieszkańcy 

Miasta. W Mieście wykonano już 60,0% sieci gazowej, ale nie do wszystkich potencjalnych 

odbiorców można doprowadzić gaz. Przyczyną jest brak nowych instalacji gazowych  

w obiektach. Przebiegająca przez Gminę sieć wysokiego ciśnienia nie posiada połączeń z innymi 
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miejscowościami. Do sieci gazowej są podłączone w gminie 234 budynki (Miasto Jaworzyna 

Śląska – 233, z którego korzysta 633 odbiorców. 

2.2.5. CIEPŁO 

Zaopatrzenie w ciepło odbywa się ze źródeł ciepła wbudowanych u poszczególnych odbiorców 

oraz z indywidualnych kotłowni opalanych węglem, koksem, bądź olejem opałowym. 

2.2.6. INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA 

Działalność telekomunikacyjna na terenie Gminy prowadzona jest przez TP S.A. Aktualna 

obsługa telekomunikacyjna abonentów w Gminie jest realizowana poprzez centralę cyfrową  

i zmodernizowane sieci łączności. 

2.2.7. ROZWÓJ GOSPODARCZY 

Działalność gospodarcza na terenie Gminy w ostatnich latach stosunkowo dobrze się rozwinęła. 

Według danych uzyskanych w Urzędzie Miasta zatrudniającym najwięcej osób zakładami na 

terenie Gminy Jaworzyna Śląska są: Zakłady Porcelany Stołowej Sp. z o.o. zatrudniające ok. 

900 pracowników, gdzie odbywa się produkcja porcelany stołowej i galanterii porcelanowej; 

Fabryka Mebli „Zebra” specjalizująca się w produkcji m.in. stołów i krzeseł oraz Wytwórnia 

Stolarki Plastykowej „Profiterm”. Następnymi zakładami pod względem ilości zatrudnionych osób 

są Wagonownia i węzeł kolejowy PKP oraz Skarbowe Gospodarstwo Rolne „Stary Jaworów”.  

Do atutów Gminy można zaliczyć istnienie wspólnej dla Gminy Jaworzyna Śląska i Żarów 

nowoczesnej oczyszczalni ścieków w Łazanach pełne zwodociągowanie Gminy oraz ekologiczne 

wysypisko śmieci w Starym Jaworowie.  

W ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Urząd Miasta w 2002 roku 

zarejestrowanych było 559 podmiotów gospodarczych. Ilość podmiotów gospodarczych w 

poszczególnych latach przedstawia tabela 5. 

Tabela 5 Ilość podmiotów gospodarczych w latach 1997-2002 

Rok 
Podmioty 

gospodarcze 

1997 434 
1998 489 
1999 540 
2000 541 
2001 530 
2002 559 

Źródło: Bank Danych Regionalnych www.stat.gov.pl 
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Ilość podmiotów gospodarczych z podziałem na poszczególne branże  w latach 2001-2003 

przedstawia tabela 6. 

Tabela 6 Ilość podmiotów gospodarczych w poszczególnych branżach w latach 2001- 2003 

Podmioty 2001  2002  2003  

Działalność produkcyjna 5 1 2 

Budownictwo 12 3 3 

Handel hurtowy i detaliczny, 52 16 20 

Transport, gospodarka magazynowa i łączność 9 3 4 

Ochrona zdrowia i opieka społeczna 18 - - 

Pozostała działalność usługowa 36 12 5 

Źródło: Dane Urzędu Miasta Jaworzyna Śląska. 

Wyraźnie widoczny jest regres we wszystkich branżach handlu i usług co jest podyktowane 

lokalną koniunkturą i słabą siłą nabywczą mieszkańców. 

2.2.8. BEZROBOCIE 

Problem bezrobocia jest obecnie podstawowym problemem zarówno gospodarczym jak  

i społecznym w Gminie Jaworzyna Śląska jak i całym Powiecie. W czerwcu 2004 roku utrzymały 

się tendencje spadku bezrobocia w województwie dolnośląskim. Liczba zarejestrowanych 

bezrobotnych zmniejszyła się w omawianym okresie o 2 278 osób (w czerwcu 2003 roku o 3 

619 osoby). W okresie pierwszego półrocza bieżącego roku liczba bezrobotnych zmniejszyła się 

o 11 941 osób. Jest to spadek o 5 154 osoby większy niż w takim samym okresie w roku 

poprzednim. Skalę zmian w liczbie zarejestrowanych bezrobotnych w czerwcu oraz w okresie 

narastającym od stycznia do czerwca w latach 1999 - 2004 ilustruje tabela 7.  

Tabela 7 Ilość zarejestrowanych bezrobotnych w Gminie Jaworzyna Śląska i innych 
gminach w Powiecie Świdnickim w latach 1999-2004 

Wzrost, spadek [ - ] bezrobocia /w osobach/ Dynamika w % 
Lata 

czerwiec styczeń - czerwiec czerwiec styczeń - czerwiec 

1999 -1 645 23 035 99,1 114,4 

2000 -2 204 4 827 99,0 102,4 

2001 341 12 033 100,1 105,2 

2002 1 358 -3 089 100,5 98,8 

2003 -3 619 -6 787 98,7 97,6 

2004 -2 278 -11 941 99,2 95,7 

Źródło: Dane Urzędu Miasta Jaworzyna Śląska. 
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Na koniec czerwca 2004 roku w ewidencji powiatowych urzędów pracy pozostawało 266 330 

bezrobotnych, tj. o 6 192 osób mniej niż w końcu czerwca roku poprzedniego.   

Stopa bezrobocia w województwie nieznacznie zmalała (obecnie 23,0%) tym niemniej jest  

o 3,0% wyższa w stosunku do wskaźnika ogólnokrajowego. Gmina Jaworzyna Śląska wypada tu 

korzystnie względem obu wskaźników bowiem nie przekracza 18%. Mimo wszystko taka skala 

bezrobocia rozpatrywana w niedużej społeczności (pow. 10 tys. mieszkańców) silnie 

oddziaływuje na inicjatywy społeczne i perspektywy rozwoju regionu.  

Tabela 8 charakteryzuje dynamikę bezrobocia w Gminie Jaworzyna Śląska. 

Tabela 8 Ilość zarejestrowanych bezrobotnych w Gminie Jaworzyna Śląska i innych 
gminach w Powiecie Świdnickim w latach 1998-2000 

stan na koniec 

miasto/ 

gmina 1998 1999 2000 

Dynamika 

3:2x100 

Dynamika 

4:3x100 

Liczba 

mieszk. w 

wieku 

prod* 

Liczba 

mieszk. w 

wieku 

prod** 

Wzrost 

spadek 

w l. 

bezwz. 

(9-10) 

Wzrost 

spadek 

w l. 

bezwz. 

(11-10) 

M. Świdnica 3106 4392 5722 141,4 130,3 41104 41318 +3,1 +3,2 

M. 

Świebodzice 
1717 2116 2324 123,2 109,8 15486 15648 +2,5 +1,3 

G. 

Dobromierz 
461 537 569 116,5 106,0 3187 2772 +2,0 +1,0 

G. 

Jaworzyna 
597 792 836 132,7 109,0 5963 6010 +3,2 +1,2 

Źródło: Urząd Statystyczny w Wałbrzychu 

Wśród bezrobotnych zarejestrowanych na koniec 2000 roku zdecydowaną większość stanowili 

ludzie w wieku mobilnym tj. 18 - 44 lata.  

Najnowsze dane pochodzą z 2 kwartału 2004 roku. Jak widać w poniższej tabeli proces ten nie 

został zahamowany w żadnej z gmin Powiatu Świdnickiego. 
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Tabela 9 Ilość zarejestrowanych bezrobotnych w Gminie Jaworzyna Śląska i innych 
gminach w Powiecie Świdnickim wraz z osobami pobierającymi świadczenia 

przedemerytalne na dzień 30.06.2004  

Liczba 

bezrobotnych 

Osoby 

z prawem 

do zasiłku 

Osoby 

bez prawa 

do zasiłku 

Osoby 

na zasiłkach 

przedemeryt. 

Osoby 

na świadcz. 

przedemeryt. 
Gmina 

ogółem kobiety ogółem kobiety ogółem kobiety ogółem kobiety ogółem kobiety 

M. Świdnica 6 071 3 219 938 430 5 133 2 789 1 076 576 681 376 

M. 

Świebodzice 
2 371 1 212 443 184 1 928 1 028 623 364 237 129 

Dobromierz 592 301 77 25 515 276 50 20 28 10 

Jaworzyna 1 109 556 176 65 933 491 133 53 93 54 

Marcinowice 640 331 72 26 568 305 40 16 35 21 

Strzegom 3 050 1 737 573 296 2 477 1 441 414 185 241 151 

Świdnica 1 612 861 257 101 1 355 760 183 72 91 58 

Żarów 1 321 723 195 91 1 126 632 289 123 104 65 

RAZEM 16 766 8 940 2 731 1 218 14 035 7 722 2 808 1 409 1 510 864 

Źródło: Urząd Statystyczny w Wałbrzychu 

Bardzo niekorzystną tendencję ukazuje stosunek osób pozbawionych prawa do zasiłku  

w stosunku do bezrobotnych pobierających to świadczenie. Ta pierwsza grupa stanowi 

zdecydowaną większość co powoduje proces ubożenia społeczeństwa i rozwijania się patologii 

społecznych. Poniższy wykres charakteryzuje przebieg zmian ilości osób pozostających bez 

pracy w Powiecie Świdnickim za ostatni rok. Zauważalny jest tu sezonowy skok liczby 

bezrobotnych w miesiącach zimowych, co należy uwzględniać planując przeciwdziałanie fali 

bezrobocia w Gminie. 
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Zdecydowaną większość bezrobotnych stanowią ludzie młodzi (w przedziale wiekowym 18-24 i 

25-34) o niskim wykształceniu, co jest charakterystyczne dla wszystkich regionów kraju. Zmianę 

tej tendencji można osiągnąć przez aktywizację gospodarczą mieszkańców i politykę wspierania 

przedsiębiorczości w Gminie, co powinno owocować powstawaniem nowych miejsc pracy w 

ramach MSP. Tendencję tę charakteryzują dwie poniższe tabele określające ilość osób 

pozostających bez pracy w ostatnich latach w podziale wiekowym i wykształcenia. 

Tabela 10 Bezrobotni według wieku w latach 2001 – 2003 

Grupa wiekowa 2001 2002 2003 

18-24 365 344 327 

25-34 256 293 310 

35-44 253 257 255 

45-54 160 211 239 

55-59 15 12 13 

60 - 64 0 2 3 

Razem 1 049 1 119 1 147 

Źródło: dane Urzędu Miasta w Jaworzynie Śląskiej 

Tabela 11 Bezrobotni według poziomu wykształcenia w 2003 roku 

Wykształcenie Liczba bezrobotnych 

wyższe 31 

policealne i śred. zaw. 286 

średnie ogólnokszt. 75 

Zasadnicze zawodowe 397 

podstawowe i niepełne 358 

Razem 1147 

Źródło: dane Urzędu Miasta w Jaworzynie Śląskiej 

2.2.9. OŚWIATA I EDUKACJA 

Gmina i powiat jako jednostki samorządu terytorialnego odpowiadają za utrzymanie i rozwój 

bazy materialnej szkół i placówek oświatowych. Odpowiedzialność ta dotyczy wymiaru 

ekonomicznego oraz rozciąga się również na sferę zobowiązań wobec społeczności gminy  

w zakresie tworzenia systemu edukacyjnego, który młodzieży stworzy szansę osobistego 

rozwoju, a środowisku zapewni cywilizacyjny awans. Gmina Jaworzyna Śląska dąży do 

tworzenia takich warunków funkcjonowania szkół i placówek oświatowo–wychowawczych, które 

zapewniają powszechność, celowość oraz wysoką jakość systemu edukacyjnego. Aktualnie 

funkcjonująca sieć szkół i przedszkole zapewnia optymalne warunki do realizacji zadań 
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oświatowych w Gminie. Obiekty oświatowe, ich wyposażenie (pracownie komputerowe, sale 

gimnastyczne), a także odpowiednie kwalifikacje nauczycieli są przedmiotem dokładnej analizy 

władz Gminy. Wyraźnie widać także podejmowane działania wychowawcze, ukierunkowane na 

kształtowanie pożądanych społecznie postaw i właściwy rozwój osobowości młodego pokolenia. 

Strategia rozwoju systemu edukacji oparta została na próbie budowania demograficznego ładu 

w środowisku lokalnym poprzez dialog rodziców, nauczycieli i władz Gminy, podejmowanie 

prawidłowych decyzji dotyczących bazy materialnej, służącej kształceniu, opiece i wychowaniu 

oraz racjonalnego wykorzystania środków finansowych przeznaczonych na ten cel. 

Tabela 12 Placówki oświatowo – dydaktyczne w Gminie Jaworzyna Śląska 

Nazwa: Gimnazjum Nr 1 

Adres: ul. Jana Pawła II 16, 58-140 Jaworzyna Śląska 

Nazwa: Szkoła Podstawowa im. M. Konopnickiej 

Adres: ul. Mickiewicza 9, 58-140 Jaworzyna Śląska 

Nazwa: Szkoła Podstawowa w Pastuchowie 

Adres: ul. Wyzwolenia 22, 58-115 Pastuchów 

Nazwa: Szkoła Podstawowa w Starym Jaworowie 

Adres: 58-140 Jaworzyna Śląska, Stary Jaworów 38 

Nazwa: Szkoła Podstawowa w Piotrowicach 

Adres: 58-140 Jaworzyna Śląska, Piotrowice  

Nazwa: Zespół Szkół (Liceum Ogólnokształcące, Liceum Profilowane, Zespół 
Szkół Zawodowych) 

Adres: ul. Powstańców Śląskich 12, 58-140 Jaworzyna Śląska 

Nazwa: Przedszkole Samorządowe z grupą żłobkową 

Adres: ul. Westerplatte 18, 58-140 Jaworzyna Śląska  

Źródło: Dane Urzędu Miasta Jaworzyna Śląska. 

Tabela 13 prezentuje liczbę uczniów na poszczególnych poziomach nauczania w Gminie (według 

stanu roku szkolnego 2001/2002). 

Tabela 13 Liczba uczniów na różnych poziomach nauczania w Gminie Jaworzyna Śląska 

L.p. Nazwa szkoły Liczba uczniów 
ogółem 

1. Przedszkola 85 
2. Szkoły Podstawowe 834 
3. Gimnazja 461 
4.  Szkoły ponadgimnazjalne 239 

Źródło: Baza Danych Regionalnych www.stat.gov.pl. 
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Gmina dysponuje 1 przedszkolem (Miasto) i 4 oddziałami wychowania przedszkolnego przy 

szkołach podstawowych. Wszystkie placówki wychowania przedszkolnego zatrudniają 14 

nauczycieli pełnozatrudnionych (w tym 9 nauczycieli w Jaworzynie Śląskiej).  

W Szkole Podstawowej w Jaworzynie Śląskiej uczy się 518 uczniów w 22 oddziałach, pracuje 32 

nauczycieli. Dzieci uczy się w 18 gabinetach. Sala komputerowa liczy 13 stanowisk Szkoła 

posiada świetlice, gabinet pedagoga szkolnego, gabinet pielęgniarski oraz salę do ćwiczeń 

korekcyjnych jak również bibliotekę której księgozbiór liczy 5 700 wolumenów. Działa 

kilkanaście kółek zainteresowań. 

2.2.10. KULTURA I SPORT 

Gmina Jaworzyna Śląska posiada dość dobrze rozwinięte zaplecze kulturalne, które pozwala 

zaspokoić większość potrzeb mieszkańców. Działalność kulturalna na terenie Gminy prowadzona 

jest przez samorządową instytucję – Samorządowy Ośrodek Kultury w Jaworzynie Śląskiej, 

Bibliotekę Publiczną. Na terenie gminy działa 5 bibliotek, w tym jedna w Mieście, dysponujących 

księgozbiorem wynoszącym 4843,4 wolumina na 1000 osób. Ośrodki te działają bardzo prężnie 

co widoczne jest chociażby w planie imprez kulturalnych i sportowych organizowanych w Gminie 

w tym roku. 

Tabela 14 Plan imprez kulturalnych w Jaworzynie Śląskiej w 2 półroczu 2004 

Miesiąc Rodzaj imprezy 

Lipiec 
• Organizacja kolonii letnich i obozów młodzieżowych.  
• Półkolonia letnia w SOKiBP.  
• Jam Session.  

Wrzesień 

• Dożynki Gminne.  
• „Pociąg Radości” w ramach Polsko-Czeskich Dni Kultury 

Chrześcijańskiej.  
• Jam Session.  

Październik 

• Konkurs plastyczny „RODZINA KULTUR” w ramach Polsko-Czeskich 
Dni Kultury Chrześcijańskiej.  

• Konkurs Recytatorski Poezji i Prozy Religijnej w ramach Polsko-
Czeskich Dni Kultury Chrześcijańskiej.  

Listopad 

• Zaduszkowy Wieczór Muzyczny.  
• Narodowe Święto Niepodległości (spotkanie kombatantów, 

weteranów, emerytów).  
• Ogłoszenie konkursu „Bożonarodzeniowe stroiki i kartki pocztowe”. 
• 50- lecie nadania praw miejskich. 

Grudzień 

• Wystawa „Bożonarodzeniowe stroiki i kartki pocztowe”.  
• Spotkanie Wigilijne (współorganizacja z OPS).  
• Mikołajkowy Turniej Szachowy.  
• Zabawa Sylwestrowa.  

Źródło: Urząd Miasta Jaworzyna Śląska www.jaworzyna.net. 
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2.2.11. ROZWÓJ TURYSTYCZNY GMINY 

Gmina Jaworzyna Śląska położona w środkowej części Przedgórza Sudeckiego jest malowniczym 

miejscem z dużymi szansami na rozwój turystyki. Urozmaicone ukształtowanie terenu doskonale 

nadaje się do uprawiania aktywnej turystyki pieszej i rowerowej. Na terenie Gminy znajdują się 

także niewielkie zbiorniki wodne, które są atrakcyjne zarówno dla wędkarzy jak i amatorów 

pływania. W obrębie Miasta Jaworzyna Śląska znajduje się akwen wodny po byłej żwirowni 

zagospodarowany przez Gminę Jaworzyna Śląska.  

W każdej z dwunastu wsi w Gminie można znaleźć zarówno ciekawe zabytki jak i atrakcyjne 

walory przyrodnicze.  

Pofałdowany i zróżnicowany krajobraz został ukształtowany podczas ostatniego zlodowacenia 

europejskiego. Szczególnie widoczne jest to w malowniczej wsi Bagieniec, położonej w dolinie 

miedzy wzgórzami, wśród licznych stawów i strumieni. Również malownicze widoki pasm Gór 

Wałbrzyskich jak i masywu góry Ślęża wpływają na wyjątkowy charakter Gminy. 

Wieś Bagieniec 

Na szczególną uwagę zasługuje wieś Bagieniec, malowniczo położona na terenie Gminy 

Jaworzyna Śląska. Jest atrakcyjnym miejscem wypoczynku dla mieszkańców okolicznych miast. 

Położona w niewielkiej dolince wśród stawów i okolicznych wzgórz górujących nad okolicą. 

Miejscowość otoczona jest ostępami leśnymi, przez które przechodzą liczne strumienie i ścieżki 

doskonale nadające się do spacerów i jazdy rowerowej. Najwyższe wzgórze jest świadectwem 

najnowszej historii. Zachowały się tam ślady stacjonowania jednostek radzieckich w postaci 

dołów maskujących pojazdy opancerzone. Największą atrakcją wsi jest renesansowy zamek 

wzniesiony w XVI wieku, przebudowywany w wieku XVIII i XIX. W bagienieckim zamku często 

spędzał wakacje światowej sławy niemiecki poeta Johan Wolfgang von Goethe. Dla uczczenia 

tego faktu od dziewięciu lat w czerwcu odbywają się imprezy noszące nazwę „Dni Goethego”  

w ramach, których odbywają się warsztaty poetyckie, teatralne, plastyczne i dziennikarskie oraz 

wyścig rowerów górskich.  

W bezpośredniej okolicy kompleksu pałacowego znajduje się gospodarstwo agroturystyczne,  

w którym goście mogą skosztować smażonej ryby. Bagieniec jest także ulubionym miejscem 

wędkarzy, którzy do swojej dyspozycji mają kilka stawów hodowlanych. Po II wojnie światowej 

pałac uległ stopniowej dewastacji. Obecnie w zamku prowadzone są prace remontowe  

i przywracana jest mu dawna świetność. 

Agroturystyka 

W Milikowicach przy ulicy Parkowej 11 powstało pierwsze gospodarstwo agroturystyczne na 

terenie Gminy.  
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Milikowice to wioska w pobliżu Świdnicy w najbliższym sąsiedztwie Gór Sowich, idealne miejsce 

na bazę wypadową do niezliczonych okolicznych miejsc uznanych za wybitne atrakcje 

turystyczne. W promieniu 5-15 km od wsi znajdują się Zamek w Książu, Szczawno-Zdrój, 

sztolnie Walimia, Kościół Pokoju w Świdnicy, pałac w Kraskowie, zalew w Mietkowie oraz wiele 

innych atrakcji. Teren posesji jest ogrodzony, tyły ogrodu wychodzą na pobliskie pola - stąd 

biorą początek polne dróżki doskonale służące za spacerowe trakty, a także najkrótsze dojście 

do terenów rekreacyjnych pobliskiego zalewu (ok. 800 m). Tereny okalające gospodarstwo 

nadają się wyśmienicie do turystyki rowerowej. We wsi istnieje również możliwość wynajęcia 

koni pod wierzch. Zimą można skorzystać z tras narciarskich położonych w pobliskiej 

Andrzejówce i Rzeczce, a także z sztucznego lodowiska w Świdnicy. Gospodarstwo oferuje 

piętnaście miejsc noclegowych w pięciu pokojach (2,3,4 - osobowych), trzy duże łazienki, salon 

z kominkiem oraz siłownię. Wokół domu miejsce na ognisko, ogród z altaną oraz stały grill. 

Skansen Starych Parowozów 

Dnia 28 października 1843 roku oddano do eksploatacji drugą na Dolnym Śląsku linię kolejową 

łączącą Wrocław ze Świebodzicami. Stacja początkowa nazywała się Wrocław Świebodzki,  

a końcowa Świebodzice. Na 49 km nowo wybudowanej linii leżała mała osada Jaworzyna 

Śląska, która to w niedługim czasie stała się ważniejszym węzłem kolejowym na Dolnym Śląsku. 

Już w 1844 roku oddano do eksploatacji linię do Świdnicy, a w 1856 do Legnicy przez Strzegom. 

Na obu końcach nowo wybudowanej linii wybudowano parowozownię, lecz w Jaworzynie 

wzrosło natężenie ruchu postanowiono wybudować drugą parowozownię, były to lata 20. 

Pierwszą parowozownię wzniesiono w 1895 roku, zlokalizowana jest ona naprzeciwko dworca, 

tak w ówczesnych czasach budowano. Na dzień dzisiejszy jest zachowana ona w całkiem 

dobrym stanie, a to dzięki temu, że PKP ma tu swoje magazyny. Nowa parowozownia miała 

dłuższe stanowiska, mogła przyjmować większe parowozy. W 1991 roku podjęto decyzję o 

likwidacji lokomotywowni, na jej miejscu utworzono Skansen Lokomotyw Parowych. Zaczęto 

ściągać eksponaty ze złomowiska w Chruścinie Nyskiej. Najstarszym eksponatem jest parowóz 

serii Tkh2-12 firmy UNION GIESSEREI z roku 1890, a najstarszym jeżdżącym jest Tr5-65 z roku 

1921. 

2.2.12. OPIEKA ZDROWOTNA 

Gmina Jaworzyna Śląska nie dysponuje szpitalem. Najbliższe placówki są położone w Świdnicy  

i Żarowie. Podstawowa opieka zdrowotna jest dobrze zorganizowana. W skład gminnej służby 

zdrowia wchodzi Samorządowa Przychodnia Zdrowia w Jaworzynie Śląskiej, 1 niepubliczny ZOZ 

„Sanus”, 1 praktyka lekarska i 2 apteki. Wszystkie placówki służby zdrowia są umiejscowione  

w mieście Jaworzyna Śląska pełniącego funkcję ośrodka administracyjno – społecznego w 

Gminie. 
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2.2.13. POMOC SPOŁECZNA 

Ośrodek Pomocy Społecznej, poprzez który Gmina wykonuje zadania z zakresu  pomocy 

społecznej został powołany do funkcjonowania w lipcu 1990 r. jako jednostka organizacyjna 

Gminy. Rocznie dysponuje budżetem ok. 1 200 000 PLN, udzielając pomocy dla ok. 570 rodzin. 

Liczba potrzebujących wzrasta corocznie głównie z powodu bezrobocia i niskich płac.  

Od 1 maja 2004 r. ośrodek oprócz świadczenia pomocy społecznej przyznaje i wypłaca dodatki 

mieszkaniowe oraz świadczenia rodzinne dla ok. 400 rodzin na kwotę ok. 150 000 PLN 

miesięcznie. Ośrodek zatrudnia na stałe 6 osób oraz obecnie 2 osoby na czas określony. 

Prognozy są rozwojowe. Liczba podopiecznych wzrasta, do roku 2006 ośrodek przyjmie 

całkowicie do realizacji świadczenia rodzinne. Obecnie siedziba ośrodka znajduje się w Urzędzie 

Miasta Jaworzyna Śląska. Trwają prace adaptacyjne nowej siedziby. Planowane przeniesienie do 

tej siedziby nastąpi w m-cu październiku 2004 r. Poniższa tabela przedstawia bilans wydatków 

planowanych i zrealizowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w 2003 roku 

Tabela 15 Realizacja wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w roku 2003 (dane w PLN) 

 Zadania własne Zadania zlecone Razem 

Plan 441 580 824 962 1 266 542 

Wykonanie 441 466 824 962 1 266 431 

% 99,9 100 99,9 

Źródło: Urząd Miasta w Jaworzynie Śląskiej 

Ponadto w ramach swojej działalności statutowej Ośrodek Pomocy Społecznej wykonał 

następujące zadania: 

• opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne za niektóre osoby pobierające 

świadczenia z pomocy społecznej, 

• zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne, 

• zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze, 

• pomoc pieniężną rolnikom na obszarach dotkniętych klęską suszy, 

• dożywianie dzieci w szkołach, 

• sfinansowanie części wyprawki szkolnej, 

• dodatki mieszkaniowe. 

2.2.14. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE 

Posterunek Policji w Jaworzynie swoim zasięgiem działania obejmuje teren 13 miejscowości.  

Z uwagi na specyfikę terenu rejon działania Posterunku Policji w Jaworzynie Śląskiej jest  

w szczególności zagrożony przestępczością skierowaną przeciwko mieniu. Dokonując oceny 

zagrożeń występujących na terenie działania Posterunku Policji w Jaworzynie należy stwierdzić, 

że nie odnotowano na tym terenie szczególnego zagrożenia przestępczością zorganizowaną.  
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Na obsługiwanym terenie w zakresie bezpieczeństwa w ruchu drogowym zagrożenie występuje 

na drodze wojewódzkiej nr 382 prowadzącej ze Strzegomia do Świdnicy i dalej w kierunku 

Ząbkowic Śląskich, co powoduje wzmożony ruchu pojazdów ciężarowych.  

Współpraca z władzami samorządowymi w zakresie zadań policji układa się z Urzędem Miasta w 

Jaworzynie Śląskiej dobrze. 

Na terenie Gminy Jaworzyna Śląska działa 8 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, które 

wyposażone są w pojazdy strażackie i sprzęt niezbędny do prowadzenia akcji gaśniczych  

i ratunkowych. Dwie z tych jednostek: OSP Jaworzyna Śląska i OSP Nowice są jednostkami 

działającymi w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym, a co za tym idzie współpracują 

bezpośrednio z jednostkami Państwowej Straży Pożarnej w Świdnicy. 

Tabela 16 Jednostki ochrony przeciwpożarowej 

L.p. Nazwa i lokalizacja 

1 Ochotnicza Straż Pożarna w Jaworzynie Śląskiej 

2 Ochotnicza Straż Pożarna w Nowicach 

3 Ochotnicza Straż Pożarna w Pastuchowie 

4 Ochotnicza Straż Pożarna w Bolesławicach 

5 Ochotnicza Straż Pożarna w Pasiecznej 

6 Ochotnicza Straż Pożarna w Milikowicach 

7 Ochotnicza Straż Pożarna w Piotrowicach 

8 Ochotnicza Straż Pożarna w Czechach 

Źródło: Urząd Miasta w Jaworzynie Śląskiej. 

Jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych na wyposażeniu posiadają: 

1. Samochody strażackie: 

- 3 samochody gaśnicze marki STAR 244; 

- 5 samochodów strażackich marki ŻUK; 

- 1 samochód strażacki marki FORD; 

- 1 samochód operacyjny marki FIAT 125 p.  

2. agregat pompowy - 1 szt.  

3. motopompy - 14 szt.  

4. pompy szlamowe - 6 szt.  

5. piły spalinowe - 5 szt.  

6. agregaty prądotwórcze - 3 szt.  

7. nożyce do otwierania uszkodzonych pojazdów - 1 szt.  

8. radiotelefon MOTOROLA GM-300 - 7 szt.  

9. radiotelefon MOTOROLA GP-300 - 13 szt.  



PLAN ROZWOJU LOKALNEGO GMINA JAWORZYNA ŚLĄSKA  
 
 
 
 

42 

10. aparaty powietrzne AUER BD 96 - 5 szt.  

11. aparaty powietrzne AP-3 - 6 szt.  

12. syrena alarmowa - 8 szt.  

13. system selektywnego alarmowania SSW-1 - 4 szt. 

Rozmieszczenie sprzętu w terenie jest uzależnione od zadań jakie spoczywają na jednostce 

OSP, a także od zaangażowania ludzi w trudną pracę społeczną.  

Jednostki działające w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym, w związku z zadaniami jakie 

na nich spoczywają posiadają sprzęt, który pozwala im na samodzielne prowadzenie działań 

ratowniczo-gaśniczych.  

Jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych uczestniczą w około 80 - 90 działaniach ratowniczych 

rocznie. Znaczna ilość z tych wyjazdów przypada na jednostkę OSP w Jaworzynie Śląskiej. 

Jednostki działające w KSR-G biorą również udział, wraz z jednostkami Państwowej Straży 

Pożarnej, w działaniach ratowniczych na terenie sąsiednich gmin powiatu. Na terenie Gminy 

istnieje również nowo wyposażony magazyn Obrony Cywilnej. 

 

2.2.15. ANALIZA SWOT GMINY JAWORZYNA ŚLĄSKA 

Najważniejszym atutem Gminy Jaworzyna Śląska jest jej położenie geograficzne – w niedalekiej 

odległości od dużych miast regionu. 

Na terenie Gminy występują obszary wolnych terenów inwestycyjnych, co w połączeniu  

z opracowywanym planem zagospodarowania przestrzennego stwarza bardzo szerokie 

możliwości rozwoju. 

Główną słabością Gminy Jaworzyna Śląska są braki w infrastrukturze technicznej szczególnie  

w obszarze kanalizacji, stanu dróg i braku gazu przewodowego poza Miastem Jaworzyna Śląska. 

Znaczącym problemem jest stosunkowo wysokie bezrobocie względem ilości mieszkańców oraz 

niska podaż miejsc pracy na terenie Gminy.  

Rolnictwo jest dobrze zorganizowane poprzez Zrzeszenie Producentów Rolnych „Agro – 

Jaworzyna Śląska” i gospodaruje na glebach wysokich klas bonitacji. Najbardziej istotną szansą 

rozwojową Gminy jest korzystne położenie geograficzne i komunikacyjne (wzdłuż drogi 

wojewódzkiej, ze znacznym węzłem kolejowym) oraz walory przyrodnicze. 

Swoją szansę Jaworzyna Śląska znajduje także w procesie przystąpienia Polski do Unii 

Europejskiej i rozwoju współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej poprzez kilkuletnią już 

współpracę z Teplicami w Republice Czeskiej i Pfeffenhausen w Republice Federalnej Niemiec.  

W regionie, wśród zagrożeń nadzwyczajnych wymienić można zagrożenie powodziami co jest 

charakterystyczne dla większości Województwa Dolnośląskiego. 
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Głównym zagrożeniem zewnętrznym dla społeczności Gminy Jaworzyna Śląska wydają się być: 

słabnąca koniunktura w województwie i w Polsce oraz wyższa atrakcyjność inwestycyjna  

i osadnicza sąsiednich gmin i regionów.  

Problemem jest brak inwestycji przemysłowych w regionie generujących miejsca pracy oraz 

ucieczka wykształconych młodych ludzi z Gminy.  

Mieszkańcy obawiają się zmian prawa, które zagrozi stabilizacji ekonomicznej Gminy. 

Zagrożeniem dla mieszkańców Gminy jest brak czytelnej polityki rolnej państwa i niski poziom 

wiedzy o następstwach integracji Polski z Unią Europejską. 

2.2.15.1 Wewnętrzne uwarunkowania rozwoju Gminy Jaworzyna Śląska 

 

 

SILNE STRONY (ATUTY) 

o Dobra lokalizacja Gminy (położenie 
geograficzne, komunikacja kolejowa) 

o Własne zasoby wody pitnej (możliwe do 
wykorzystania komunalnego i 
przemysłowego), własne zasoby piasku 
dla budownictwa 

o Istnienie nowoczesnej oczyszczalni 
ścieków 

o Istnienie ekologicznego wysypiska śmieci 
o Dobra struktura gleb w Gminie 
o Znaczna grupa rolników o wysokich 

kwalifikacjach 
o Istnienie nowoczesnej centrali 

telekomunikacyjnej 
o Korzystny układ komunikacyjny, węzeł 

kolejowy, duża gęstość dróg lokalnych 
o Stabilna sytuacja ekonomiczna 

istniejących najważniejszych zakładów 
przemysłowych 

o Dobrze zorganizowane szkolnictwo 
podstawowe 

o Dobrze zorganizowana podstawowa 
opieka zdrowotna 

o Stan zwodociągowania Gminy  
o Wolne tereny do zagospodarowania  
o Istnienie Muzeum Techniki i Przemysłu na 

Śląsku 

SŁABE STRONY (SŁABOŚCI) 

o Brak kanalizacji sanitarnej na wsi 
o Sieć kanalizacji ogólnospławnej w mieście 
o Zły stan dróg lokalnych 
o Słaba siła nabywcza ludności 
o Niedostateczna ilość małych i średnich 

przedsiębiorstw 
o Niedostateczna liczba i słaba kondycja 

przedsiębiorstw skupu, przetwórstwa i 
usług dla rolnictwa 

o Zły stan substancji mieszkaniowej w 
gminie 

o Mała aktywność lokalnej społeczności w 
kierunku kreowania inicjatyw 

o Mała liczba przedsiębiorstw o znaczeniu 
ponadlokalnym 

o Historycznie uwarunkowane niekorzystne 
rozwiązania urbanistyczne 
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2.2.15.2 Zewnętrzne uwarunkowania rozwoju Gminy Jaworzyna Śląska 

SZANSE 

o Rozwój produktu turystycznego na bazie 
Skansenu Parowozów i Muzeum 
Kolejnictwa 

o Istnienie dobrych warunków do tworzenia 
i rozwoju małych i średnich 
przedsiębiorstw różnych branż 

o Pełne wykorzystanie użytków rolnych o 
wysokiej klasie bonitacji 

o Wysokie aspiracje mieszkańców 
Jaworzyny Śląskiej 

o Umiejętne wykorzystanie położenia Gminy 
o Dynamiczny rozwój telekomunikacji 
o Postępująca gazyfikacja Miasta 
o Dogodne połączenia komunikacyjne z 

regionalnymi centrami (Wrocław, Jelenia 
Góra, Wałbrzych, Świdnica) 

o Możliwość przetwarzania odpadów 
składowanych na wysypisku śmieci 
(recykling) 

o Możliwości rozbudowy mieszkalnictwa 
o Możliwość wykorzystania istniejącej bazy 

oświatowej dla kształcenia zgodnego z 
potrzebami Gminy 

o Posiadane zasoby surowców mineralnych, 
zwłaszcza piasku budowlanego 

o Brak dogodnie położonych wolnych 
terenów sprzyjających zagospodarowaniu 

ZAGROŻENIA 

o Zmienna koniunktura dla rolnictwa 
o Zbyt małe zróżnicowane struktury 

przemysłu 
o Odpływ wykwalifikowanej kadry do 

Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy 
Ekonomicznej  

o Przejmowanie miejscowej siły nabywczej 
przez większe ośrodki  

o Niedostosowanie kwalifikacji nabywanych 
przez młodzież do potrzeb rynku pracy 

o Niedostatki infrastruktury technicznej na 
terenie Gminy ze szczególnym wskazaniem 
na tereny wiejskie 

o Bezrobocie 
o Postępująca dekapitalizacja zabudowy 

wiejskiej 
o Ograniczenie funkcji Jaworzyny Śląskiej 

jako ważnego węzła przewozów 
towarowych PKP 

o Wysokie koszty infrastrukturalnych 
inwestycji komunalnych wynikające z 
dużego rozproszenia zabudowy 

o Brak sieci gazowej poza Jaworzyną Śląską 
 

 

2.2.16. IDENTYFIKACJA PROBLEMÓW GMINY 

Zaniepokojenie budzi zaobserwowany spadek aktywności gospodarczej na terenie Gminy. Na 

tym terenie działa zbyt mało podmiotów gospodarczych. Istniejące zakłady usługowe  

i handlowe mają skromną ofertę, która nie satysfakcjonuje mieszkańców ani nie jest 

zachęcająca dla odbiorców z zewnątrz.  

Sytuacja finansowa części znaczących zakładów przemysłowych nie jest najlepsza. Stosunkowo 

wysokie bezrobocie szczególnie mocno odczuwają kobiety i ludność na terenach wiejskich. 

Powstaje zbyt mało miejsc pracy, a sektor usług i drobnej produkcji niestety nie wchłania 

bezrobotnych. Firmy, a zwłaszcza gospodarstwa rolne mają niewielkie dochody, nie widać 

wyraźnej alternatywy dla osób pragnących odejść z rolnictwa. Pozycja rynkowa producentów 

rolnych jest słaba i nie wzmacnia jej, a przeciwnie - ogranicza możliwości rozwojowe  

w rolnictwie mizeria zakładów przetwórstwa rolno spożywczego. Kondycja budżetu Gminy jest 

słaba, zatem i aktywność Gminy w dziedzinie ułatwień dla podejmujących działalność 

gospodarczą nikogo nie zadowala.  
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Szczupłość środków jakimi dysponuje Gmina powoduje konieczność dokonywania trudnych 

wyborów. Obowiązujące w Państwie od 01.01.1999 r. reguły administracyjne nakładają na 

Gminę zestaw zadań własnych, ale w ślad za tymi zadaniami nie idzie wystarczająca ilość 

środków w postaci subwencji i dotacji celowych.  

Budżet Gminy jest mocno obciążony skutkami zaniechań inwestycyjnych. Na znacznym obszarze 

Miasta nie ma kanalizacji sanitarnej, a istniejąca sieć kanalizacyjna nie funkcjonuje prawidłowo. 

Budynki komunalne są nienowoczesne i wymagają modernizacji. Gmina boryka się z bardzo 

trudną sytuacją mieszkaniową bowiem mieszkań jest za mało (trudno tworzyć rozsądną 

perspektywę dla młodych rodzin), a istniejąca substancja mieszkaniowa często ma niski 

standard 

Główne problemy rozwojowe Gminy Jaworzyna Śląska koncentrują się w ramach następujących 

obszarów: 

o Infrastruktury ochrony środowiska; 

o Infrastruktury komunikacyjnej; 

o Oświaty i wychowania; 

o Gospodarki i rynku pracy; 

o Sfery społecznej i bezpieczeństwa. 

2.2.16.1 Główne problemy rozwojowe w obszarze infrastruktury ochrony środowiska 

Na terenie Gminy Jaworzyna Śląska istnieją duże niedobory w zakresie infrastruktury 

środowiskowej. Szczególnie dotkliwy jest brak sieci kanalizacyjnej w 12 wsiach Gminy. 

Brak kanalizacji przekłada się na cały szereg negatywnych zjawisk, które zaobserwowano  

w sferze środowiskowej: zanieczyszczenie cieków wodnych, zanieczyszczanie gleb. 

Przebudowy wymaga sieć wodociągowa i rozbudowa sieć kanalizacyjna. Dostarczenie zdrowej 

wody do picia jest nieodzownym wymogiem poprawy stanu zdrowotnego ludności. Stare 

rozwiązania systemowe na obszarach rolniczych znacznie utrudnia rozwój rolnictwa i podnosi 

koszty jego funkcjonowania.  

Budowa sieci kanalizacyjnej jako jednych z podstawowych elementów infrastruktury podniesie 

atrakcyjność inwestycyjną Gminy.  

W szerszym aspekcie występujące problemy środowiskowe mają negatywny wpływ na jakość 

życia całej społeczności lokalnej, zaburzają endogeniczny rozwój Gminy oraz znacznie 

ograniczają atrakcyjność inwestycyjną jej obszaru dla podmiotów zewnętrznych. 
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2.2.16.2 Główne problemy rozwojowe w obszarze infrastruktury komunikacyjnej 

Gmina Jaworzyna Śląska posiada dobrze rozwiniętą sieć dróg gminnych odpowiadającą 

strukturze zagospodarowania przestrzennego. Jednocześnie sieć ta charakteryzuje się złym 

stanem technicznym. Ponadto część ciągów drogowych nie posiada poboczy oraz chodników, 

zaś szerokość wybranych odcinków jezdni nie odpowiada przewidzianym dla nich normom 

szerokości. W złym stanie technicznym znajdują się również niektóre przepusty, mostki oraz 

rowy przydrożne. Złym stanem technicznym charakteryzuje się również część dróg 

wewnętrznych (dróg poza kategoriami). 

Realizacja bieżących potrzeb modernizacyjnych pozwala jedynie na realizację ograniczonych 

zakresów rzeczowych dla wybranych zadań remontowych. Wykonywanie kompleksowych zadań 

obejmujących gruntowne remonty ciągów dróg gminnych połączone z robotami w pasie około 

drogowym nie jest możliwe bez uzyskania zewnętrznego wsparcia, bądź też bez jednoczesnego 

odstąpienia od remontów na innych odcinkach dróg gminnych.  

Przebiegający przez teren Gminy odcinek drogi wojewódzkiej oraz odcinki dróg powiatowych nie 

w pełni spełniają oczekiwania mieszkańców, zarówno z uwagi na stan techniczny 

poszczególnych fragmentów, a także miejscowo ograniczoną funkcjonalność. 

Dostępność komunikacyjną wyraża nie tylko poziom osiągalności Gminy w ruchu kołowym czy 

kolejowym. Miarą dostępności jest również stopień rozwoju oraz jakość świadczonych usług 

telekomunikacyjnych, a także poziom rozwoju społeczeństwa informacyjnego. Na terenie Gminy 

występują lokalne problemy w zakresie dostępu do infrastruktury informatycznej niezbędnej dla 

rozwoju społeczeństwa informacyjnego. Placówki świadczące usługi publiczne nie są 

wyposażone w odpowiednią infrastrukturę informatyczną oraz nie dysponują nowoczesnymi 

zasobami sprzętowymi, by możliwe było świadczenie usług w oparciu o nowoczesne narzędzia. 

2.2.16.3 Główne problemy rozwojowe w sferze oświaty i wychowania 

Podstawowe problemy związane z funkcjonowaniem sfery oświaty i wychowania na terenie 

Gminy dotyczą sieci placówek szkół podstawowych. 

Stały spadek liczby urodzeń w ciągu ostatnich lat zaczyna w sposób istotny przenosić się na 

sferę edukacji. Zmniejszająca się liczba uczniów w szkołach podstawowych oznacza stopniowy 

spadek przychodów budżetu Gminy z tytułu subwencji oświatowej, co przy wzrastających 

kosztach utrzymania tych placówek powoduje coraz większe obciążenia finansowe dla lokalnego 

samorządu. Znaczne środki przeznaczane są na utrzymanie placówek, co ogranicza możliwości 

zakupu wyposażenia w tym pomocy dydaktycznych. Ponadto spadająca liczba urodzeń 

powoduje problemy z kompletowaniem kolejnych klas. Należy podjąć działania o charakterze 

doraźnym związane z łączeniem klas. 
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2.2.16.4 Główne problemy rozwojowe w obszarze gospodarki i rynku pracy 

Nadrzędnym problemem na terenie Gminy jest wysoki poziom bezrobocia oraz związane z tym 

zjawiskiem zubożenie części społeczności lokalnej. 

Bezrobocie jest natomiast pochodną negatywnych zjawisk koncentrujących się głównie 

w sektorze rolnictwa oraz w sferze szeroko rozumianej przedsiębiorczości pozarolniczej. Ponadto 

kłopoty PKP odnoszą się bezpośrednio do Gminy ze względu na węzeł kolejowy zatrudniający 

około 700 osób (jeszcze kilka lat temu 1 800 osób). 

Bezrobocie w sektorze rolnictwa ma głównie charakter ukryty. Oszacowanie jego skali jest 

rzeczą trudną, jednak biorąc pod uwagę znaczącą liczbę osób pozbawionych jakiejkolwiek formy 

zabezpieczenia socjalnego można w sposób zdecydowany stwierdzić, że jego skala jest 

znacząca. 

Zjawisko bezrobocia jest powszechne wśród ludzi młodych wchodzących na rynek pracy. 

Rozpoczynanie życia zawodowego od pozostawania na bezrobociu może wywoływać głębokie 

negatywne skutki w sferze społecznej, stąd też konieczne jest zwrócenie szczególnej uwagi na 

problem bezrobocia wśród tej grupy ludności. 

Główne problemy w sferze rolnictwa koncentrują się wokół następujących zagadnień: 

o rozdrobnienia gospodarstw i wynikającym z tego niewielkim potencjałem produkcyjnym, 

o trudności ze zbytem płodów rolnych, zwłaszcza ze strony małych gospodarstw, 

z którymi niechętnie nawiązują współpracę więksi odbiorcy, 

o brakiem wyraźnej specjalizacji w działalności rolniczej oraz niską skłonnością do 

poszukiwania nowych form produkcji niszowej, 

o niedoinwestowaniem części gospodarstw rolnych. 

W sferze przedsiębiorczości pozarolniczej zwracają uwagę następujące problemy: 

o niewielka liczba podmiotów gospodarczych, 

o słabo rozwinięty sektor usług, 

o niedostateczne wykorzystanie zaplecza rekreacyjnego i turystycznego. 

Aktywizacji gospodarczej służą również inwestycje, w tym realizowane w sferze publicznej. 

Gmina stanowi obszar, na którym procesy inwestycyjne w sferze publicznej charakteryzują się  

w ostatnich latach bardzo wysoką dynamiką.  

2.2.16.5 Główne problemy rozwojowe w sferze społecznej i bezpieczeństwa 

Na terenie Gminy Jaworzyna Śląska występuje szereg problemów w sferze społecznej. 

Zdecydowana większość z nich spowodowana jest trudną sytuacją materialną poszczególnych 

osób lub rodzin. Dotyka ona głównie osób bezrobotnych oraz osób w podeszłym wieku. Wśród 

patologii pojawiają się problemy alkoholizmu i przemocy domowej. Przeprowadzone są działania 

informacyjne i edukacyjne poprzez tworzenie zintegrowanego systemu profilaktyki gminnej na 
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rzecz ograniczania popytu na środki środki psychoaktywne. W tym celu między innymi działa od 

grudnia 1995r. punkt konsultacyjny dla osób uzależnionych i współuzależnionych oraz 

dotkniętych przemocą domową. Lokalna oferta związana ze spędzaniem czasu wolnego dotyczy 

zarówno sfery kultury, jak i sportu oraz rekreacji 

2.3. STRATEGIA ROZWOJU GMINY JAWORZYNA ŚLĄSKA 

Zapewnienie zrównoważonego rozwoju Gminy wymaga planowania strategicznego, które łączy 

problematykę społeczną, gospodarczą i przestrzenną. Dla sprostania tym wymogom  

i oczekiwaniom społeczności lokalnej opracowana została „Strategia Rozwoju Gminy Jaworzyna 

Śląska”. Jaworzyna Śląska jest jedną z wyróżniających się inicjatywą i osiągnięciami gmin  

w regionie. Strategia rozwoju Gminy Jaworzyna Śląska stanowi podstawowy dokument 

decyzyjny kierunkujący działalność organów samorządu terytorialnego w dłuższych okresach 

czasu. W powiązaniu z Planem Rozwoju Lokalnego stanowi podstawę opracowania programów 

operacyjnych, przedsięwzięć rozwojowych i planów inwestycyjnych, w tym corocznych 

budżetów Gminy. 

Strategia rozwoju Gminy Jaworzyna Śląska to koncepcja systemowego działania, polegająca na: 

sformułowaniu długookresowych celów rozwoju i ich modyfikacji w zależności od zmian 

zachodzących w otoczeniu, określaniu zasobów i środków niezbędnych do realizacji tych celów 

oraz sposobów postępowania zapewniających optymalne ich rozmieszczenie i wykorzystanie w 

celu elastycznego reagowania na wyzwania otoczenia i zapewnienia Gminie korzystnych 

warunków egzystencji i rozwoju. 

„Strategia Rozwoju Gminy Jaworzyna Śląska” jest dokumentem otwartym, który 

powinien być uzupełniany o nowe treści, pomysły i sposoby rozwiązywania 

problemów. Uchwalenie strategii nie zamyka dalszych prac, lecz otwiera kolejną 

fazę polegającą na opracowaniu programów operacyjnych oraz weryfikację  

i aktualizację celów i priorytetów rozwoju. 

2.4. CELE STRATEGICZNE ROZWOJU GMINY JAWORZYNA ŚLĄSKA 

W rezultacie przeprowadzonych warsztatów strategicznych z szerokim udziałem pracowników 

Urzędu Miejskiego oraz innych jednostek działających na terenie Gminy, radnych, szefów 

przedsiębiorstw, sformułowano strategiczne cele rozwoju gminy.  

Strategia przygotowana została w pewnej uporządkowanej strukturze hierarchicznej. Poziom 

najwyższy stanowią CELE STRATEGICZNE. Są to najważniejsze pola aktywności Gminy na 

których osiągane będą wszystkie cele zapisane w strategii. 

Celom strategicznym przyporządkowane są CELE GŁÓWNE. Cele te opisują ogólne kierunki 

interwencji w ramach obszaru. Cele główne osiągane będą za pomocą CELÓW 
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SZCZEGÓŁOWYCH. Z kolei cele szczegółowe przekładają się na konkretne CELE CZĄSTKOWE 

stanowiące najniższy poziom w warstwie strategicznej. 

Bazując na zidentyfikowanych uwarunkowaniach rozwojowych (a więc posiadanych atutach oraz 

najistotniejszych brakach i problemach), wytyczają one główne kierunki rozwoju. Ich realizacja 

powinna doprowadzić do osiągnięcia pożądanego stanu rozwoju, określonego w jej misji.  

W ramach strategii określono następujące cele strategiczne, główne i szczegółowe oraz 

działania cząstkowe: 

Cel strategiczny A. Dobre przygotowanie Gminy do życia w zjednoczonej Europie. 

Cel główny A.1. Wzrost gospodarności i aktywności społeczeństwa Gminy. 

W ramach celu głównego A.1. zaplanowano następujące cele szczegółowe: 

A.1.1. Podniesienie atrakcyjności Gminy jako miejsca dogodnego do  życia i sprzyjającego 

rozwojowi młodzieży. 

A.1.2. Rozwój małych i średnich przedsiębiorstw. 

 

Do zadań priorytetowych zaliczono: 

o Wzrost aktywności Gminy w zakresie tworzenia ułatwień dla podejmujących działalność 

gospodarczą. 

o Wzrost liczby podmiotów gospodarczych, w tym małych firm produkcyjnych  

i usługowych 

o Złagodzenie warunków prowadzenia działalności  gospodarczej na terenie Gminy 

Cel główny A.2. Zmniejszenie bezrobocia. 

W ramach celu głównego A.2. zaplanowano następujące cele szczegółowe: 

A.2.1. Tworzenie nowych miejsc pracy (w produkcji, usługach i skupie i przetwórstwie rolnym). 

A.2.2. Podniesienie poziomu wykształcenia i kwalifikacji zawodowych mieszkańców. 

A.2.3. Wykorzystanie metod aktywnego przeciwdziałania bezrobociu we współpracy z systemem 

urzędów pracy. 

Cel główny A.3. Zwiększenie ilości środków przeznaczanych przez Gminę na zaspokojenie 

ważnych potrzeb mieszkańców. 

W ramach celu głównego A.3. zaplanowano następujące cele szczegółowe: 

A.3.1. Lepsza kondycja budżetu Gminy. 

A.3.2. Pozyskanie inwestorów zewnętrznych  

Cel główny A.4. Wykorzystanie istniejących szans rozwojowych. 

W ramach celu głównego A.4. zaplanowano następujące cele szczegółowe: 

A.4.1. Stworzenie i realizacja wieloletniego planu rozwoju. 
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A.4.2. Stworzenie oferty inwestycyjnej dla inwestorów zewnętrznych 

A.4.3. Wypromowanie terenów przeznaczonych pod inwestycje  

A.4.4. Realizacja dużej inwestycji  przemysłowej na terenie Gminy 

A.4.5. Rozwój form i miejsc atrakcyjnego spędzania wolnego czasu 

Do zadań priorytetowych zaliczono: 

o Rozwój produktu turystycznego na bazie Skansenu Parowozów i Muzeum Kolejnictwa. 

A.4.6. Większa akceptacja mieszkańców dla decyzji o przeznaczeniu wydatków budżetowych  

Gminy. 

Cel główny A.5. Poprawa sytuacji mieszkaniowej i infrastruktury komunalnej w Gminie. 

W ramach celu głównego A.5. zaplanowano następujący cele szczegółowy: 

A.5.1. Rozwój budownictwa i infrastruktury technicznej. 

Do zadań priorytetowych zaliczono: 

• Finansowy udział zakładów, przedsiębiorstw i ludności w rozwoju infrastruktury. 

 

Cel główny A.6. Zdecydowane podniesienie poziomu życia na wsi. 

W ramach celu głównego A.6. zaplanowano następujące cele szczegółowe: 

A.6.1. Rozwój rolnictwa w powiązaniu z rozwojem bazy przetwórstwa rolnego. 

A.6.2. Lepsze wykorzystanie użytków rolnych o wysokiej klasie bonitacji. 

A.6.3. Stworzenie warunków do powstawania firm  przetwórstwa rolniczego, skupu i usług. 

A.6.4. Aktywny udział Gminy w sferze informacji i organizacji produkcji rolnej.. 

A.6.5. Ułatwienia finansowe i podatkowe dla rolnictwa. 

A.6.6. Umocnienie pozycji rynkowej indywidualnych producentów rolnych. 

Do zadań priorytetowych zaliczono: 

• Zorganizowanie się producentów rolnych. 

 

Cel strategiczny B. Wsparcie małych i średnich przedsiębiorstw. 

Cel główny B.1. Przyspieszenie rozwoju przedsiębiorczości indywidualnej i zespołowej. 

W ramach celu głównego B.1. zaplanowano następujące cele szczegółowe: 

B.1.1. Wzrost liczby mieszkańców podejmujących własną działalność gospodarczą. 

Do zadań priorytetowych zaliczono: 

o Ułatwienia w dziedzinie finansowania działalności dla osób tworzących nowe firmy. 

o Stworzenie pakietu lokalnych zachęt do podejmowania działalności. 

o Lepsze rozpoznanie rynku zbytu na produkty i usługi. 

o Wsparcie dla organizacji zbytu lokalnych produktów i usług. 
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B.1.2. Lepsze przygotowanie merytoryczne osób rozpoczynających własną działalność 

gospodarczą. 

Do zadań priorytetowych zaliczono: 

o Ułatwiony dostęp osób rozpoczynających działalność gospodarczą do doradztwa 

biznesowego i szkoleń. 

B.1.3. Zwiększenie popytu na lokalne produkty i usługi. 

B.1.4. Wytworzenie klimatu sukcesu wokół podejmowanych przedsięwzięć gospodarczych. 

Do zadań priorytetowych zaliczono: 

o Wzrost świadomości mieszkańców w zakresie korzyści mogących płynąć z tworzenia 

nowych małych przedsiębiorstw. 

Cel główny B.2. Wzrost znaczenia sektora MSP w Gminie. 

W ramach celu głównego B.2. zaplanowano następujące cele szczegółowe: 

B.2.1. Większa różnorodność branżowa lokalnych firm produkcyjnych i usługowych. 

B.2.2. Bogatsza oferta lokalnych producentów, handlu i usług. 

B.2.3. Wyższe dochody lokalnych przedsiębiorców. 

B.2.4. Zwiększenie inwestycji rozwojowych MSP działających na terenie Gminy. 

B.2.5. Wzmocnienie w Gminie pozycji zorganizowanych przedsiębiorców. 

Cel główny B.3. Przyciągnięcie inwestycji zewnętrznych. 

W ramach celu głównego B.3. zaplanowano następujące cele szczegółowe: 

B.3.1. Stworzenie i wypracowanie pakietu ofert dla inwestorów zewnętrznych. 

B.3.2. Lepsze dostosowanie infrastruktury technicznej do potrzeb powstających MSP. 

B.3.3. Zwiększenie aktywności władz w dziedzinie promowania Gminy jako miejsca prowadzenia 

interesów. 

Do zadań priorytetowych zaliczono: 

o Popularyzowanie wśród radnych idei rozwoju przedsiębiorczości jako źródła zwiększania 

dochodów budżetu Gminy. 

Cel główny B.4. Wykreowanie gminnego produktu turystycznego. 

W ramach celu głównego B.4. zaplanowano następujące cele szczegółowe: 

B.4.1. Zaktywizowanie funkcji rekreacyjnej na terenach wiejskich. 

B.4.2. Wypromowanie Skansenu Parowozów (Muzeum Kolejnictwa) jako „okrętu flagowego” 

gminnej turystyki przyjazdowej. 

B.4.3. Zwiększenie aktywności władz w dziedzinie promowania Gminy jako miejsca prowadzenia 

interesów. 
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Celem Planu Rozwoju Lokalnego jest wyznaczenie długofalowych kierunków społeczno-

gospodarczego rozwoju Gminy i sposobów ich realizacji. Strategia ta uwzględnia nie tylko 

horyzont najbliższych lat, ale odnosi się do inicjatyw, które będą aktualne w następnym okresie 

programowania, tj.  co najmniej do roku 2009. 

W procesie formułowania celów Planu Rozwoju Lokalnego uwzględniono uwarunkowania 

otoczenia zarówno zewnętrznego i wewnętrznego.  

W rezultacie przeprowadzonych warsztatów z szerokim udziałem pracowników Urzędu Miasta 

oraz innych jednostek działających na terenie Gminy, radnych, szefów przedsiębiorstw, 

sformułowano dwa cele strategiczne Planu Rozwoju Lokalnego. Bazując na zidentyfikowanych 

uwarunkowaniach rozwojowych (a więc posiadanych atutach oraz najistotniejszych brakach i 

problemach), wytyczają one główne kierunki rozwoju. Ich realizacja powinna doprowadzić do 

osiągnięcia pożądanego stanu rozwoju Gminy Jaworzyna Śląska. 

Główne cele strategiczne w sposób bezpośredni nawiązujące do strategii rozwoju. 

Celem strategicznym Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Jaworzyna Śląska jest więc 

zapewnienie optymalnego rozwoju społeczno-gospodarczego i stworzenie oraz 

zapewnienie możliwie jak najlepszych warunków życia mieszkańcom miasta i wsi. 

 

Cele Planu Rozwoju Lokalnego będą realizowane ze środków własnych Gminy i krajowych. 

Czynione będą starania o pozyskanie środków za pomocą programów i projektów 

współfinansowanych w ramach środków wspólnotowych. Doświadczenia bezpośredniego 

beneficjenta w wykorzystaniu środków pomocowych oraz przestrzeganie zasad obowiązujących 

przy stosowaniu dotacji zewnętrznych, potwierdzają zdolność instytucjonalną gminy Jaworzyna 

Śląska do prowadzenia procesu realizacji inwestycji zgodnie z wymaganiami prawnymi oraz 

celami strategicznymi i operacyjnymi. 

Realizacja celu strategicznego odbywać się będzie poprzez osiąganie następujących celów 

głównych: 

 

1. Wzrost gospodarności i aktywności społeczeństwa Gminy. 

2. Poprawa sytuacji mieszkaniowej oraz infrastruktury komunalnej w 

Gminie. 

3. Zdecydowane podniesienie poziomu życia na wsi. 
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3.1. WZROST GOSPODARNOŚCI I AKTYWNOŚCI SPOŁECZEŃSTWA GMINY 

Realizacja tego celu wymaga działań w kierunku podniesienia atrakcyjności Gminy jako miejsca 

dogodnego do życia i sprzyjającego rozwojowi młodzieży. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez 

koncentrację środków na rozbudowę i modernizację infrastruktury sportowej i kulturalnej 

Gminy. W celu zapewnienia stałego wzrostu jakości rekreacji i rozwoju psycho – motorycznego 

młodzieży oraz dostosowania do standardów UE niezbędne jest zwiększenie poziomu wydatków 

szczególnie na inwestycje infrastrukturalne z zakresu infrastruktury społecznej i rozwoju 

obiektów sportowych. 

Cel będzie realizowany poprzez podjęcie następujących działań: 

• przebudowę obiektów sportowych, 

• budowę muszli koncertowej w Starym Jaworowie, 

• remonty obiektów użyteczności publicznej 

• budowę sali gimnastycznej w Starym Jaworowie, 

• budowę sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Jaworzynie Śląskiej, 

• zakup gotowych dóbr inwestycyjnych. 

 

Oczekiwane efekty. Zwiększona zostanie atrakcyjność turystyczna Gminy. Zachowanie 

dbałości o rozwój kulturalny i propagowanie aktywności fizycznej mieszkańców przyczyni się do 

polepszenia stanu zdrowia i poziomu ich życia. Inwestycje w strukturze społecznej zwiększa 

komfort korzystania z oferty Gminy a także poprawią jej wizerunek. Podwyższeniu powinien ulec 

poziom edukacji sportowej młodzieży oraz zwiększyć się powinna dostępność mieszkańców do 

uprawiania sportu. Poprawi jakość spędzania wolnego czasu. Nowy sprzęt wpłynie na poprawę 

bezpieczeczeństwa i przyczyni się do poprawy świadczonych przez poszczególne jednostki 

usług. 

 

3.2. POPRAWA SYTUACJI MIESZKANIOWEJ I INFRASTRUKTURY 

KOMUNALNEJ W GMINIE 

Realizacja tego celu wymaga działań w kierunku wzrostu konkurencyjności Gminy. Cel ten 

zostanie osiągnięty poprzez koncentrację środków na modernizację i rozbudowę infrastruktury 

komunalnej. W celu zapewnienia stałego wzrostu jakości życia oraz dostosowania do 

standardów unijnych niezbędne jest zwiększenie poziomu wydatków szczególnie na inwestycje 

infrastrukturalne z zakresu budowy i modernizacji dróg, ochrony środowiska i rozwoju 

infrastruktury społecznej. 
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Cel będzie realizowany poprzez podjęcie następujących działań: 

• budowa kanalizacji rozdzielczej wraz z wymianą sieci wodociągowej w Jaworzynie 

Śląskiej, 

• budowę dróg gminnych, 

• budowa i remonty dróg wewnętrznych, 

• budowa sieci wodociągowej z SUW do Witkowa, 

• modernizacja Stacji Uzdatniania Wody, 

• budowa kanalizacji rozdzielczej wraz z wymianą sieci wodociągowej z przyłączami od 

skrzyżowania ul. Wolności Powstańców, Westerplatte poprzez wiadukt kolejowy do 

skrzyżowania ul. 1 Maja, Świdnickiej, Kościuszki – opracowanie dokumentacji, 

• budowa i remonty chodników w Mieście, 

• remonty dachów budynków komunalnych, 

• modernizacja stacji zlewnej, 

• budowa oświetlenia ulicznego, 

• adaptacja budynku Szkoły Podstawowej w Starym Jaworowie na mieszkania socjalne, 

• zakup gotowych dóbr inwestycyjnych 

• budowa remizy w Jaworzynie Śląskiej, 

• budowa sanitariatów, 

• budowa osadników gnilnych Piotrowice 64. 

 

Oczekiwane efekty. Wynikiem tego działania będzie stworzenie warunków do rozwoju 

gospodarczego i osadnictwa indywidualnego w Gminie oraz wzrost konkurencyjności Gminy. 

Polepszony będzie dostęp mieszkańców i przedsiębiorców do infrastruktury technicznej. 

Zwiększona zostanie atrakcyjność inwestycyjna i turystyczna Gminy. Podniesiony zostanie 

standard życia mieszkańców. 

 

3.3. ZDECYDOWANE PODNIESIENIE POZIOMU ŻYCIA NA WSI 

Celem jest kształtowanie warunków życia ludności zamieszkałej na obszarach wiejskich, które 

odpowiadają standardom cywilizacyjnym i motywują mieszkańców wsi do podejmowania 

przedsięwzięć ekonomicznych na rzecz poprawy warunków i jakości życia na wsi. 

Cel będzie realizowany poprzez podjęcie następujących działań: 

• opracowanie studium wykonalności kanalizacji wsi Gminy, 

• budowa sieci wodociągowej od SUW do Witkowa, 

• budowa mostu i dróg dojazdowych do mostu w Milikowicach, 
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• budowa chodników na wsiach. 

 

Oczekiwane efekty. Przewiduje się, że efektem realizacji zadań w ramach powyższego celu 

będzie podniesienie komfortu życia na wsi i zrównanie poziomu z Miastem Jaworzyną Śląską. 

Zwiększy się dostępność wsi do infrastruktury komunikacyjnej, co jest podstawą właściwego 

rozwoju gospodarczego. Działania w tym zakresie powinny doprowadzić do zwiększenia 

konkurencyjności małych miejscowości Gminy pod względem oferty osadniczej. Powstanie 

szansa na stworzenie systemu kanalizacji obejmującego wszystkie wsie Gminy. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROZDZIAŁ 4. WIELOLETNI PLAN FINANSOWY - 

ZAŁOŻENIA PROGNOSTYCZNE 
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4.1. CEL OPRACOWANIA PROGNOZ FINANSOWYCH 

Proces długoterminowego planowania finansowego w jednostkach samorządowych pomaga 

określić ich możliwości inwestycyjne oraz zdolności do zaciągania i obsługi zobowiązań 

finansowych. Na proces planowania składa się analiza opcji finansowania i dostępnych opcji 

inwestycyjnych. Dzięki planowaniu finansowemu jednostka jest w stanie przewidzieć przyszłe 

konsekwencje obecnie podejmowanych decyzji, co pozwala na uniknięcie ewentualnych 

niespodzianek w przyszłości. 

4.2. METODYKA OPRACOWANIA PROGNOZ FINANSOWYCH 

Wieloletni Plan Finansowy, jako średnioterminowa prognoza wolnych środków na inwestycje, 

ma stanowić pomoc przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych.  

Należy zwrócić uwagę, że konstruowanie prognoz jest dodatkowo utrudnione przez to, że nie 

można w sposób dokładny przewidzieć w praktyce wszystkich skutków wywołanych 

wprowadzeniem nowej ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. 

Pojęcie prognozy nie jest jednoznacznie zdefiniowane. Przyjęto, że prognoza powinna być 

sądem o następujących właściwościach: 

� sformułowany z wykorzystaniem dorobku nauki, 

� odnoszący się do określonego momentu czasu w przyszłości, 

� podlegający empirycznej weryfikacji, 

� niepewny, ale akceptowalny. 

Budowa prognozy składa się z kilku etapów, przy czym w literaturze brak jest jednolitej 

konwencji. Można jedna wyodrębnić następujące etapy postępowania, które powinny być 

wykonywane w odpowiedniej kolejności: 

1. Jednoznaczne zdefiniowanie problemu prognostycznego, 

2. Zebranie danych historycznych, 

3. Analiza danych historycznych, 

4. Wybranie metody prognozowania, 

5. Postawienie prognozy, 

6. Ocena trafności prognozy. 
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4.3. DANE HISTORYCZNE 

W pracy wykorzystano dane dotyczące kształtowania się poszczególnych kategorii dochodów  

i wydatków budżetowych w latach 2001 - 20041. 

 

Analiza danych historycznych 

„Podstawą budowy prognoz jest poprawnie przeprowadzona diagnoza badanej rzeczywistości, 

czyli stwierdzenie przeszłego oraz faktycznego (teraźniejszego) stanu prognozowanych zjawisk” 

2, dlatego też, każda z kategorii dochodów i wydatków została przeanalizowana oddzielnie.  

Pierwszym etapem analizy było przedstawienie historycznych danych. W kolejnym etapie 

porównywano dynamikę danych ze wskaźnikiem wzrostu ogólnego poziomu cen.  

Starano się także znaleźć czynniki mogące mieć wpływ na kształtowanie się poszczególnych 

kategorii. 

4.4. METODYKA PROGNOZOWANIA 

Niestety, z uwagi na niewielki materiał statystyczny, ograniczony małą liczbą obserwacji, nie 

można zastosować żadnych metod ekonometrycznych. Z tej samej przyczyny w analizie nie 

używa się żadnych średnich i innych miar statystycznych. 

Do prognozowania użyto rozbudowanej metody Naive forecast (metoda naiwna). Naive forecast 

stosuje się w sytuacjach, gdy brak jest możliwości użycia innych metod lub użycie tych metod 

skazane jest na niepowodzenie, choćby z powodu dużej losowości obserwacji. Metody naiwne 

są proste, przez to łatwe i szybkie w użyciu3. Najprostsza metoda naiwna zakłada, że 

prognozowana wielkość zjawiska w okresie lub momencie t będzie taka sama jak ostatnio 

zaobserwowana wartość. Formalnie można to zapisać następująco: 

 

1

*

−= tt yy  

 

gdzie: 

*

ty   - prognoza zmiennej Y na moment t, 

1−ty   - wartość zmiennej prognozowanej w momencie t-1. 

                                                 

1
 Dane finansowe na rok 2004 według planu na dzień 30 czerwca 2004 r. 
2
 Prognozowanie gospodarcze. Metody, modele, zastosowania, przykłady, red. nauk. E. Nowak, 

Warszawa 1998, s. 32. 
3
 Prognozowanie gospodarcze. Metody i zastosowania, red. nauk. M. Cieślak, Wydawnictwo Naukowe 

PWN, Warszawa 1999, s. 67-70. 
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Jeżeli prognozowana zmienna charakteryzuje się istnieniem tendencji do wzrostu (spadku), to 

do prognozowania można użyć metody, która zakłada, że wartość prognozowanej zmiennej 

wzrośnie (spadnie) w momencie lub okresie prognozy o określony procent w momencie lub 

okresie poprzednim. Formalnie można to zapisać następująco: 

 

1

* )1( −⋅+= tt ycy  

 

gdzie: 

c  - wskaźnik wzrostu (spadku). 

W niniejszej pracy do prognozowania, wykorzystano program GFAM. Zawarta w programie 

GFAM metoda prognozowania jest rozszerzoną wersją przytoczonych wyżej metod naiwnych. 

Program GFAM umożliwia budowanie prognozy w oparciu o stały wskaźnik wzrostu (spadku) lub 

jako funkcję inflacji i PKB. Jeśli wybierzemy stały wskaźnik wzrostu (spadku), to formalny zapis 

wygląda identycznie jak równanie wyżej.  

Jeżeli nie zdecydujemy się na prognozowanie w oparciu o stały wskaźnik wzrostu (spadku), to 

prognozę możemy uzależnić od wag stojących przy inflacji i wskaźniku wzrostu PKB. Formalnie 

można to zapisać następująco: 

 

[ ] [ ])(1)(1 11

* pkbWPKBcpiWCPIyy tttt ⋅+⋅⋅+⋅= −−  

 

gdzie: 

1−tCPI  - wskaźnik inflacji w momencie t-1, 

)(cpiW - waga inflacji, 

tPKB  - wzrost PKB w momencie t, 

)(pkbW - waga PKB. 

Wielkość wag została wyznaczona na podstawie historycznego kształtowania się danych w 

cenach stałych i bieżących, zaobserwowanej dynamiki w cenach bieżących i dynamiki cen, a 

także opinii opartych na intuicji i doświadczeniu. 
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4.5. TRAFNOŚĆ PROGNOZY 

Oceny trafności prognozy dokonać można dopiero po upływie okresu, na który prognoza była 

stawiana, w sytuacji, gdy znane będą faktyczne realizacje prognozowanych wielkości. 

4.6. ZASADY GOSPODARKI FINANSOWEJ JEDNOSTEK SAMORZĄDU 

TERYTORIALNEGO W LATACH 2001 – 2003 

Podstawę prawną gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego stanowiły w 

latach 1999 – 2003: 

• ustawa z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014 z 

późn. zm.), 

• ustawa z dnia 26 listopada 1998 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w 

latach 1999 - 2003 (Dz. U. Nr 150, poz. 983 z późn. zm.). 

Przepisy ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego określają w odniesieniu do 

tych jednostek: 

- źródła dochodów, 

- zasady ustalania subwencji ogólnej, 

- zasady i tryb przekazywania subwencji ogólnej, 

- zasady i tryb udzielania dotacji. 

Zgodnie z przepisami tej ustawy, jednostki samorządu terytorialnego otrzymują - ustaloną 

zgodnie ze zobiektywizowanymi kryteriami - subwencję ogólną z budżetu państwa.  

Subwencja ogólna dla gmin składa się z części: 

- podstawowej, 

- oświatowej, 

- rekompensującej. 

Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gminy wprowadzona została zamiast dotacji 

celowych, które w poprzednich latach rekompensowały tym jednostkom dochody utracone z 

tytułu niektórych ulg i zwolnień ustawowych w podatku rolnym i leśnym. Od 1999 r. przyznano 

gminom subwencję z tytułu ubytku dochodów z trzech nowych tytułów, określonych w 

ustawach: o jednostkach badawczo-rozwojowych, o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 

zatrudnieniu osób niepełnosprawnych oraz ustawie prawo geologiczne i górnicze. 

W rezultacie więc część rekompensująca subwencji ogólnej dla gminy może składać się z kwoty 

rekompensującej dochody utracone przez te jednostki w związku z: 

- częściową likwidacją podatku od środków transportowych, 

- ustawowymi ulgami i zwolnieniami w niektórych podatkach, 

- obniżeniem opłaty eksploatacyjnej. 
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Ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w latach 1999 - 2003 wprowadziła 

zasadę łącznego określenia wielkości części oświatowej subwencji ogólnej dla wszystkich 

jednostek samorządu terytorialnego.  

Ponadto w odniesieniu do gmin rozszerzyła katalog dochodów - służących do wyliczenia 

wskaźnika podstawowych dochodów podatkowych na jednego mieszkańca, zarówno w gminie 

jak i w kraju – o dochody uzyskane z tytułu części rekompensującej subwencji ogólnej. 

Stosownie do zapisów zawartych w tej ustawie z dniem 1 stycznia 1999 r. podwyższony został - 

z 17,0% do 27,6% - udział gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, 

stanowiących dochód budżetu państwa. 

Podwyższenie udziału związane było z regulacjami przyjętymi w ustawie o powszechnym 

ubezpieczeniu zdrowotnym i ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych 

przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.  

Ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego określa również, w odniesieniu do 

każdego rodzaju samorządu terytorialnego, inne źródła dochodów, między innymi: dotacje na 

zadania własne, dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej, wpłaty jednostek 

organizacyjnych, opłaty za czynności administracyjne wykonywane przez te jednostki. 

Powyższe zmiany legislacyjne znalazły swe odbicie w wielkości, a tym samym w strukturze, 

poszczególnych składników dochodów budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz  

w rozkładzie tych dochodów w zależności od zakresu przyznanych tym jednostkom ustawowo 

kompetencji i zadań. 

Na sytuację finansową jednostek samorządu terytorialnego istotny wpływ miało wprowadzenie 

nowego systemu wynagradzania nauczycieli wynikającego ze znowelizowanej ustawy „Karta 

Nauczyciela”. Zaplanowane bowiem, w części oświatowej subwencji ogólnej, środki na 

wdrożenie nowego systemu wynagradzania nauczycieli okazały się niewystarczające w stosunku 

do faktycznych potrzeb wynikających ze znowelizowanej w 2000 roku ustawy „Karta 

Nauczyciela”. 

Nowelizacja ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego na 2002 rok przedłużyła 

obowiązywanie dotychczasowych przepisów ustawy o dochodach jednostek samorządu 

terytorialnego w latach 1999 – 2001. Dodatkowo nowelizacja wprowadziła następujące zmiany: 

- dostosowała obowiązującą ustawę o dochodach jednostek samorządu terytorialnego do 

nowych regulacji prawnych, które obowiązywały w roku 2002,  

- doprecyzowała zapisy dotychczasowej ustawy o dochodach jednostek samorządu 

terytorialnego, 

- wprowadziła zapis, iż jednostki mogą otrzymywać dotacje celowe z budżetu państwa na 

dofinansowanie zadań własnych związanych z:  

1) dofinansowaniem kosztów wdrożenia reformy oświaty,  
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2) inicjatywami wspierania edukacji na obszarach wiejskich, w tym na stypendia i 

pomoc materialną dla młodzieży,  

3) programem działań osłonowych i restrukturyzacji w ochronie zdrowia, 

-  wprowadziła zapisy likwidujące luki w przepisach umożliwiających osobie zarządzającej 

(wójt/burmistrz/prezydent) daną jednostką samorządu terytorialnego dokonania zmiany 

przeznaczenia planowanej kwoty dotacji z budżetu państwa na zadania własne w granicy 15,0% 

planowanej kwoty dotacji. 

4.7. ZASADY GOSPODARKI FINANSOWEJ JEDNOSTEK SAMORZĄDU 

TERYTORIALNEGO OD 2004 ROKU 

Ustawa z dnia 26 listopada 1998 roku o dochodach Jednostek Samorządu Terytorialnego  

w latach 1999 – 2003 straciła moc z dniem 31 grudnia 2003 roku na rzecz ustawy, którą Sejm 

RP uchwalił w dniu 13 listopada 2003 roku. 

Rozwiązania przyjęte w tej ustawie zmierzają między innymi do: 

- zwiększenia udziału samorządów w dysponowaniu środkami publicznymi, 

- zwiększenia ekonomicznej odpowiedzialności JST poprzez zwiększenie udziału dochodów 

własnych w ogólnych środkach finansowych, 

- mocniejszego związania sytuacji finansowej JST z koniunkturą gospodarki państwa. 

Nowa ustawa ponownie określiła: 

� źródła dochodów oraz zasady ustalania i gromadzenia tych dochodów, 

� zasady ustalania i przekazywania subwencji ogólnej oraz dotacji celowych z budżetu 

państwa. 

Źródła dochodów zostały sklasyfikowane zgodnie z Konstytucją RP: 

• dochody własne, 

• subwencja ogólna, 

• dotacje celowe z budżetu państwa. 

Dochodami JST mogą być także środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające 

zwrotowi, środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz inne środki określone w 

odrębnych przepisach. 

Zasadnicze zmiany w systemie finansowania gmin zawarte w ustawie dotyczą: 

a) zwiększenia udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i 

podatku dochodowego od osób prawnych: 
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- PIT – z 27,60% w roku 2003 do 35,72% w roku 20044, 

- CIT – z 5,00% w roku 2003 do 6,71% w roku 2004, 

b) gminy otrzymują dodatkowy dochód w postaci 5,00% dochodów uzyskiwanych na rzecz 

budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz z 

innymi zadań zleconych ustawami, 

c) gminy otrzymują subwencję ogólną składającą się z części: 

- wyrównawczej, 

- równoważącej, 

- oświatowej, 

d) wprowadzono system wpłat do budżetu państwa na wszystkich poziomach JST 

(mechanizm solidarnościowy wpłat gmin najbogatszych na rzecz gmin najuboższych 

rozciągnięty został na powiaty i województwa), 

e) wprowadzono mechanizm zachęcający do łączenia się jednostek samorządu 

terytorialnego (dla gmin powstałych w wyniku połączenia dwóch lub więcej gmin, wskaźnik 

udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, w okresie 5 lat, 

począwszy od dnia 1 stycznia roku następującego po roku, w którym podjęto decyzję o 

połączeniu, jest zwiększony o 5 punktów procentowych, a uzyskane w ten sposób dochody 

nie wliczane będą do systemu wpłat), 

f) dotacje celowe z budżetu państwa: 

- zadania z zakresu administracji rządowej oraz na inne zadania zlecone ustawami, zadania 

realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego na mocy porozumień zawartych  

z organami administracji rządowej, 

- usuwanie bezpośrednich zagrożeń dla bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz 

usuwanie skutków powodzi i osuwisk ziemnych oraz usuwanie skutków innych klęsk 

żywiołowych, 

- finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych objętych kontraktem wojewódzkim oraz 

zadań własnych wymienionych w art. 42 ust. 2 Ustawy o dochodach jednostek samorządu 

terytorialnego, 

- realizację zadań wynikających z umów międzynarodowych. 

Gminy mogą otrzymywać dotacje na zadania objęte mecenatem państwa w dziedzinie kultury.5 

                                                 

4
 Udział gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na rok 2004 został ustalony  

zgodnie z art. 89 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Wskaźnik udziału gmin w 

podatku PIT będzie co roku zwiększany aż do wielkości docelowej, tj. 39,34%. 
5
 Art. 43 Ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z dnia 13 listopada 2003 roku. 
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4.8. ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO PROGNOZY CZĘŚCI FINANSOWEJ PLANU 

ROZWOJU LOKALNEGO 

4.8.1. CZYNNIKI MAJĄCE WPŁYW NA GOSPODARKĘ BUDŻETOWĄ I FINANSE 

Dochody jednostek samorządu terytorialnego w okresie analizy będą zależały od wielu 

czynników, które można podzielić na dwie kategorie: 

• czynniki wewnętrzne, na które jednostka ma wpływ, 

• czynniki zewnętrzne, na które jednostka nie ma wpływu. 

Do czynników wewnętrznych należy przede wszystkim baza podatkowa JST.  

Czynniki zewnętrzne to przede wszystkim regulacje prawne obowiązujące samorządy. Są to np.: 

- ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, 

- ustawa o finansach publicznych (w szczególności limity zadłużenia oraz wydatków na 

obsługę długu), 

Inne zewnętrzne czynniki mogące wpłynąć na sytuację finansową i gospodarczą to lokalne 

potrzeby społeczne i uwarunkowania gospodarcze regionu. 

Istotnym czynnikiem o charakterze zewnętrznym o ogromnym wpływie na finanse Gminy jest 

ogólna sytuacja gospodarcza kraju. 

4.8.2. BAZA PODATKOWA JST 

Dochody z podatków i opłat lokalnych zaliczane są do dochodów własnych i stanowią jedno  

z najważniejszych źródeł dochodów budżetów gmin, wprowadzonych ustawowo i w sposób 

jednolity na obszarze całego państwa.  

W tej grupie dochodów można wyróżnić podatki i opłaty lokalne wymierzane na podstawie 

ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz pozostałe podatki i opłaty wymierzane na 

podstawie innych uchwał.  

Obecnie możemy mówić o ukształtowaniu się pewnego systemu podatków i opłat lokalnych, w 

skład którego wchodzą:  

1) podatki bezpośrednie: od nieruchomości, od środków transportowych, od spadków i 

darowizn, rolny, leśny, od posiadania psów, 

2) pośrednie: podatek od czynności cywilnoprawnych, karta podatkowa, opłaty lokalne  

o charakterze podatkowym: skarbowa, targowa, miejscowa, administracyjna oraz 

pozostałe opłaty lokalne, wymierzane na podstawie odrębnych ustaw.  

W przypadku podatków bezpośrednich gminy posiadają dość szerokie władztwo podatkowe, 

dopuszczające kształtowanie elementów konstrukcji tych źródeł dochodów, pozwalające na 

obniżanie ciężarów obciążeń podatkowych.  
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W ramach posiadanych uprawnień gminy nie mają wpływu na zakres zwolnień i ulg 

ustawowych.  

Charakterystyczną cechą systemu zasilania budżetów gminnych w środki finansowe pochodzące  

z podatków i opłat lokalnych jest jego dwoistość. W pierwszym przypadku to właśnie gminy 

oraz ich organy podatkowe, którym jest burmistrz jest upoważniony do wymiaru i poboru 

należności publicznoprawnych. Do organów gminy należy wówczas wydawanie decyzji w 

sprawach ulg, odroczeń i umorzeń podatków.  

Drugim źródłem zasilania są urzędy skarbowe, które pośredniczą jako poborcy określonej 

daniny, przekazując ją następnie na konto budżetu konkretnego samorządu.  

Urząd skarbowy może udzielać ulg, odroczeń, umarzać i rozkładać na raty podatki: od czynności 

cywilnoprawnych, od spadków i darowizn oraz karty podatkowej, wyłącznie na wniosek lub za 

zgodą gminy. Jednak zgoda tego organu na udzielenie szeroko rozumianej ulgi podatkowej nie 

jest wiążąca dla urzędu skarbowego. 

Do najważniejszych podatków i opłat lokalnych, z punktu widzenia finansów gminy należą 

dochody z podatku od nieruchomości oraz z podatku od środków transportowych. 

Z podatków i opłat lokalnych największe znaczenie dla budżetu gmin ma podatek od 

nieruchomości. Podmiotami podatku są osoby fizyczne, prawne oraz jednostki organizacyjne nie 

mające osobowości prawnej, które są właścicielami lub samoistnymi posiadaczami 

nieruchomości albo obiektów budowlanych, nie złączonych trwale z gruntem, lub wieczystymi 

użytkownikami nieruchomości albo ich części. 

Przedmiot podatku stanowią budynki, budowle lub ich części, związane z prowadzeniem 

działalności gospodarczej (poza rolniczą), grunty nie objęte przepisami o podatku rolnym lub 

leśnym, grunty objęte tymi przepisami, ale przeznaczone na inną działalność oraz grunty 

występujące pod jeziorami. 

Podatek od nieruchomości ma charakter podatku majątkowego, a podstawę opodatkowania 

gruntów i budynków stanowi ich powierzchnia bez uwzględnienia ich wartości. Stawki podatku 

od nieruchomości określa Rada Miejska. Nie mogą one jednakże przekroczyć maksymalnych 

stawek określonych przez ustawodawcę. 
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Tabela 17 Maksymalne stawki podatku od nieruchomości w latach 2001 - 2003  
(dane w PLN) 

Podstawa opodatkowania 2001 r. 2002 r. 2003 r. 

budynki mieszkalne lub ich części - od 1 m2 powierzchni 
użytkowej 0,46 0,49 0,51 

budynki lub ich części związane z działalnością gospodarczą 
inną niż rolnicza lub leśna, z wyjątkiem budynków lub ich 
części przydzielonych na potrzeby bytowe osób zajmujących 
lokale mieszkalne, oraz od części budynków mieszkalnych 
zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - od 1 m2 
powierzchni użytkowej 

15,86 16,83 17,31 

budynki lub ich części zajęte na prowadzenie działalności 
gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem 
siewnym - od 1 m2 powierzchni użytkowej 

7,38 7,84 8,06 

zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie 
udzielania świadczeń zdrowotnych - od 1 m2 powierzchni 
użytkowej 

- - 3,46 

pozostałe budynki lub ich części - od 1 m2 powierzchni 
użytkowej 5,29 5,62 5,78 

od wartości budowli 2,0% 2,0% 2,0% 

grunty związane z działalnością gospodarczą inną niż 
działalność rolnicza lub leśna, z wyjątkiem związanych z 
budynkami mieszkalnymi - od 1 m2 powierzchni 

0,56 0,60 - 

grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, 
bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji 
gruntów i budynków - od 1 m2 powierzchni 

- - 0,62 

grunty będące użytkami rolnymi nie wchodzącymi w skład 
gospodarstw rolnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 
15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 1993 r. Nr 
94, poz. 431, z 1994 r. Nr 1, poz. 3 i z 1996 r. Nr 91, poz. 
409), wykorzystywanych na cele rolnicze - od 1 m2 
powierzchni 

0,05 0,06 - 

grunty pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne 
lub elektrowni wodnych - od 1 ha powierzchni 3,09 3,28 3,38 

grunty pozostałych - od 1 m2 powierzchni 0,08 0,09 0,30 

Źródło: Opracowanie Inwest Consulting S.A. 

W tabeli 18 przedstawiono porównanie stawek podatku od nieruchomości na rok 2004 

określonymi przez Ustawę o podatkach i opłatach lokalnych a stawkami przyjętymi na ten rok 

przez Gminę Jaworzyna Śląska. 
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Tabela 18 Porównanie stawek podatku od nieruchomości Gminy Jaworzyna Śląska a 
maksymalnymi stawkami tego podatku w 2004 roku (dane w PLN) 

Podstawa opodatkowania Stawki wg. 
Ustawy 

Gmina Gmina/ 
Ustawa 

budynki mieszkalne lub ich części - od 1 m2 powierzchni 
użytkowej 0,52 0,50 96,1% 

budynki lub ich części związane z działalnością gospodarczą 
oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na 
prowadzenie działalności gospodarczej - od 1 m2 
powierzchni użytkowej 

17,42 17,17 98,6% 

budynki lub ich części zajęte na prowadzenie działalności 
gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym 
materiałem siewnym - od 1 m2 powierzchni użytkowej 

8,11 8,00 98,6% 

budynki lub ich części zajęte na prowadzenie działalności 
gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych 
- od 1 m2 powierzchni użytkowej 

3,49 3,49 100% 

od 1 m2 powierzchni użytkowej pozostałych budynków lub 
ich części w tym zajętych na prowadzenie statutowej 
odpłatnej działalności pożytku publicznego przez 
organizacje pożytku publicznego 

5,82 5,73 98,4% 

Od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków pozostałych lub 
ich części stanowiących własność wszystkich emerytów i 
rencistów prowadzących samodzielnie gospodarstwo 
domowe, nie związanych z prowadzeniem działalności 
gospodarczej 

5,82 2,87 49,3% 

od wartości budowli 2,0% 2,0% 100,0% 
grunty związane z działalnością gospodarczą bez względu 
na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i 
budynków - od 1 m2 powierzchni 

0,63 0,61 96,8% 

grunty pod jeziorami, zajęto na zbiorniki wodne retencyjne 
lub elektrowni wodnych - od 1 ha powierzchni 3,41 3,35 98,2% 

grunty pozostałe - od 1 m2 powierzchni 0,31 0,10 32,2% 
Źródło: Opracowanie Inwest Consulting S.A. 

Drugim co do wielkości i znaczenia źródłem dochodów z podatków i opłat lokalnych są środki 

pochodzące z podatku od środków transportowych. 

Opodatkowaniu podatkiem od środków transportowych podlegają: 

1) samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 tony i poniżej 12 ton, 

2) samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton, 

3) ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą  

o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton, 

4) ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą  

o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton, 

5) przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę 

całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością 

rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, 
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6) przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę 

całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością 

rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego,  

7) autobusy. 

Obowiązek podatkowy w podatku od środków transportowych ciąży na osobach fizycznych i 

osobach prawnych będących właścicielami środków transportowych. Jako właścicieli traktuje się 

również jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej, na które środek transportowy 

jest zarejestrowany.  

Rada Miejska określa, w drodze uchwały, wysokość stawek podatku od środków 

transportowych, z tym że roczna stawka podatku od jednego środka transportu nie może 

przekroczyć limitów określonych w Ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach 

lokalnych (Dz. U. Nr 9, poz. 31 z późniejszymi zmianami). W przypadku nie uchwalenia przez 

Radę Miejską stawek podatku, stosuje się stawki obowiązujące w roku poprzedzającym rok 

podatkowy. 

4.8.3. INFLACJA 

Z analizy głównych źródeł dochodów i wydatków wynika, iż w dużej mierze wielkości te 

zmieniają się pod wpływem inflacji.  

Proces dezinflacji zapoczątkowany w gospodarce polskiej w 1991 r. i kontynuowany, dzięki 

prowadzonej polityce fiskalnej i monetarnej, przez kolejne lata doprowadził do ograniczenia 

dynamiki cen z poziomu 585,8% w 1990 r. do 0,8% w 2003 r.  

Na wykresie 1 zamieszczono dane obrazujące zmiany wskaźnika cen i usług konsumpcyjnych w 

latach 1991 - 2003. 
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Wykres 1 Średnioroczny wskaźnik wzrostu cen i usług w latach 1991 - 2003 
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Źródło: Główny Urząd Statystyczny. 

W latach 2004 – 2006 poziom inflacji będzie kształtował się pod wpływem stopniowej 

odbudowy popytu krajowego oraz nadal niskich oczekiwań inflacyjnych determinowanych m.in. 

poprzez wysoką stopę bezrobocia i niską realną dynamikę przeciętnego wynagrodzenia w 

gospodarce narodowej. Celem polityki pieniężnej po 2003 roku jest ustabilizowanie dynamiki 

cen towarów i usług konsumpcyjnych na poziomie 2,5% z dopuszczalnym przedziałem wahań 

+/- 1 punkt procentowy. 

Celem inflacyjnym w latach 2004 – 2013 będzie dążenie do spełnienia inflacyjnego kryterium 

konwergencji umożliwiającego przystąpienie Polski do Europejskiej Unii Gospodarczej i 

Walutowej. 

Z tego punktu widzenia szacuje się, że prognozowany na ten okres wzrost cen w Polsce nie 

powinien istotnie przekraczać 3,9%. Przyspieszenie dynamiki cen w latach 2004 - 2005 będzie 

wynikać z przewidywanego wzrostu dynamiki popytu (w tym m.in. wysokiego przyrostu 

nakładów brutto na środki trwałe), ze skutków poluźnienia polityki pieniężnej oraz z procesu 

wyrównywania się poziomu cen artykułów rolnych pomiędzy Polską a krajami Unii Europejskiej. 

Budując prognozę inflacji w głównej mierze oparto się na następujących dokumentach: 

• „Strategia polityki pieniężnej po 2003 roku”, Rada Polityki Pieniężnej, Warszawa, luty 

2003, 

• „Strategia zarządzania długiem sektora finansów publicznych w latach 2004 - 2006”, 

gdzie przyjęto następujące wskaźniki inflacji: 
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Tabela 19 Średnioroczna inflacja na lata 2004 - 2006 zgodnie ze ”Strategią zarządzania 
długiem sektora finansów publicznych w latach 2004 - 2006” 

Ceny 2004 r. 
prognoza 

2005 r. 
prognoza 

2006 r. 
prognoza 

Inflacja średnioroczna 2,2% 2,8% 2,9% 
Źródło: Inwest Consulting S.A. 

Budowę prognozy rozpoczęto od przyjęcia założenia o konsekwentnej realizacji polityki 

pieniężnej nakierowanej na stabilizację inflacji i spadek oczekiwań inflacyjnych. Przyjęto, że 

Narodowy Bank Polski będzie kontynuował politykę zgodnie ze strategią bezpośredniego celu 

inflacyjnego, która oznacza, że ustabilizowanie inflacji jest priorytetowym celem NBP,  

a stosowane instrumenty polityki pieniężnej nakierowane są na realizację celu inflacyjnego 

wyznaczonego przez Radę Polityki Pieniężnej. Główny cel Rady Polityki Pieniężnej zapisany  

w „Strategii polityki pieniężnej po 2003 roku” zakłada utrzymanie inflacji na poziomie 2,5% +/- 

1 punkt procentowy po 2003 roku. 

Wykorzystując przytoczone publikacje przyjęto, że inflacja w latach 2005 - 2013 będzie wynosiła 

jak w tabeli 20.  

Tabela 20 Prognozowana średnioroczna inflacja na lata 2005 - 2013 

2005 r. 2006 r. 2007 r. 2008 r. 2009 r. 2010 r. 2011 r. 2012 r. 2013 r. 

2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 

Źródło: Inwest Consulting S.A. 

4.8.4. PRODUKT KRAJOWY BRUTTO 

Analiza kształtowania się dochodów pochodzących z tytułu udziałów gminy w podatkach 

dochodowych od osób fizycznych i prawnych stanowiących dochód budżetu państwa wykazała, 

że jednym z czynników mogącym mieć wpływ na dochody z tego tytułu jest wzrost Produktu 

Krajowego Brutto.  

Kumulacja negatywnych konsekwencji restrykcyjnej polityki gospodarczej realizowanej w latach 

1999 - 2000 nastąpiła w 2001 r. Na tę sytuację nałożył się również niekorzystny wpływ 

czynników zewnętrznych, wskutek czego tempo wzrostu PKB w 2001 r. wyniosło 1,0%, przy 

czym w IV kwartale 2001 r. wzrost PKB wyniósł zaledwie 0,2%. 

Mimo pewnego rozluźnienia restrykcyjności polityki gospodarczej należy oczekiwać, że 

odwrócenie negatywnych tendencji w zakresie popytu krajowego będzie miało ograniczony 

rozmiar.  

W okresie czterech kwartałów 2003 roku PKB wzrósł o 3,7% (odpowiednio w czterech 

kwartałach 2002 roku PKB wzrósł o 1,4%). Determinantem wzrostu PKB będzie głównie popyt 

krajowy, gdyż wkład eksportu netto we wzroście będzie neutralny.  
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„Strategia zarządzania długiem sektora finansów publicznych w latach 2004 - 2006” zawiera 

prognozę, iż tempo wzrostu gospodarczego w latach 2004 - 2006 wyniesie od 5,0% do 5,6%. 

Na wykresie 2 zamieszczone zostały informacje na temat dynamiki zmian PKB w Polsce w latach 

1991 - 2003. 

Wykres 2 Zmiany PKB w Polsce w latach 1991 - 2003 
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Źródło: Główny Urząd Statystyczny. 

Dynamika wzrostu gospodarczego w krótkim okresie może odchylać się od długofalowej ścieżki 

wzrostu gospodarczego, zarówno poniżej, jak też powyżej jej poziomu. Oczekiwania 

konsumentów i inwestorów oraz sytuacja gospodarcza u naszych głównych partnerów 

handlowych decyduje o kierunku i sile odchylania się wzrostu gospodarczego od długofalowej 

tendencji. 

Na podstawie przytoczonych informacji przyjęto ostrożną prognozę PKB na lata 2004 – 2013 na 

poziomie 4,0%. 

4.9. RODZAJE RYZYKA TOWARZYSZĄCEGO FUNKCJONOWANIU JEDNOSTEK 

SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 

W trakcie realizacji długoterminowego planu finansowego na lata 2004 - 2013 należy 

uwzględnić możliwe wystąpienie zagrożeń utrudniających osiągnięcie zamierzonych celów. 

Zagrożenia te generują ryzyka towarzyszące funkcjonowaniu jednostek samorządu 

terytorialnego. 
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Ryzyko istotnej zmiany politycznej w organach gminy 

Radni - członkowie podstawowego organu stanowiącego gminy - wybierani są w wyborach 

powszechnych przez wszystkich mieszkańców gminy. Dlatego też na decyzje ekonomiczne oraz 

finansowe podejmowane przez jednostkę mogą wpływać czynniki polityczne i społeczne. 

Ryzyko pogorszenia sytuacji samorządów na skutek zwiększenia ich zadań 

Realizacja nowych zadań wiąże się ze zwiększonymi nakładami środków finansowych na bieżące 

funkcjonowanie. W ślad za nowymi zadaniami powinny być przekazywane środki na ich 

finansowanie. Jak pokazuje praktyka bardzo często wydatki na przekazywane zadania są 

niedoszacowane przez państwo. Przykładem jest wprowadzenie nowego systemu 

wynagradzania nauczycieli wynikającego ze znowelizowanej ustawy „Karta Nauczyciela”, które 

miało szczególny wpływ na sytuację finansową jednostek samorządu terytorialnego w 2000 

roku. Okazało się, iż zaplanowane w części oświatowej subwencji ogólnej środki na wdrożenie 

nowego systemu wynagradzania nauczycieli były niewystarczające w stosunku do faktycznych 

potrzeb wynikających ze znowelizowanej w 2000 roku ustawy „Karta Nauczyciela”. W efekcie 

jednostki podejmują się dofinansowania nowych zadań kosztem ograniczenia wydatków na inne 

dziedziny działalności lub też zaciągając dodatkowe zobowiązania. 

Ryzyko instytucjonalne 

Związane jest z możliwością wprowadzenia zmian regulacji prawnych i podatkowych mających 

bezpośredni wpływ na kształtowanie się poziomu dochodów jednostek samorządu 

terytorialnego. 

Ryzyko niestabilności gospodarczej i politycznej 

Wiąże się z pogorszeniem ogólnej sytuacji gospodarczej kraju lub regionu, wzrostu inflacji oraz 

bezrobocia. W rezultacie zjawiska te wpływają na dochody czerpane z podatków i opłat. 

Ryzyko braku zakładanych źródeł finansowania 

Występuje w przypadku finansowania długookresowych inwestycji środkami obcymi np. z 

funduszy pomocowych. 

Ryzyko przeszacowania dochodów budżetu 

Dochody gminy w znacznej części pochodzą z udziału w podatkach państwowych, ściąganych 

przez państwową administrację podatkową oraz z podatków lokalnych, których górne limity 

ustalane są przez Ministra Finansów. Zmiany stawek podatkowych podatku dochodowego od 

osób prawnych oraz podatku dochodowego od osób fizycznych lub nieodpowiadające zmianie 

inflacji waloryzacje limitów w podatku od nieruchomości, stosowanie ulg bądź zwolnień w 

podatkach państwowych, prowadzić mogą do obniżenia realnego poziomu dochodów gminy. 
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Przygotowywanie budżetu od strony dochodów może opierać się na zbyt optymistycznych 

założeniach (np. co do wpływów z tytułu sprzedaży mienia). W rezultacie niższe wpływy przy 

ustalonych wyższych wydatkach skutkują powstaniem deficytu budżetowego, co może 

doprowadzić do zaburzeń płynności. 

W dniu 13 listopada 2003 roku została uchwalona nowa Ustawa o dochodach jednostek 

samorządu terytorialnego, która zaczęła obowiązywać od 1 stycznia 2004. Ustawa ta zmieniła w 

sposób znaczący system dochodów jednostek samorządu terytorialnego. Nie można jednak w 

sposób dokładny przewidzieć w praktyce wszystkich skutków wywołanych tymi zmianami. 

Ryzyko nadzwyczajnego zwiększenia wydatków budżetu 

Jednostki tworzą rezerwy na nieprzewidziane w budżecie wydatki. Może się okazać, że wystąpi 

nieplanowany wzrost wydatków przekraczający poziom utworzonej rezerwy (np. związanych z 

klęską żywiołową). Wówczas pokrycie tych wydatków może nastąpić poprzez zmniejszenie 

innych wydatków lub też zwiększenie zadłużenia. 

Ryzyko kursowe  

Występuje w przypadku jednostek, które zaciągnęły zobowiązania indeksowane do walut 

obcych. 

Ryzyko stóp procentowych 

Obligacje i kredyty oprocentowane są według zmiennej stawki związanej z rentownością  

52-tygodniowych bonów skarbowych lub według zmiennej stawki WIBOR, które zmieniają się 

zarówno w ciągu każdego roku, jak i w poszczególnych latach.  

Na ustalenie rentowności bonów skarbowych i wielkości stawek WIBOR pośredni wpływ ma 

poziom inflacji, dlatego też samorząd powinien wziąć pod uwagę ryzyko związane ze zmianami 

inflacyjnymi. Zmniejszenie poziomu inflacji powodować może zmniejszenie poziomu rentowności 

bonów skarbowych i WIBOR-u, i tym samym będzie wywierać wpływ na poziom obsługi 

zadłużenia. 

Inne ryzyka związane ze specyfiką konkretnej jednostki. 
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5.1. WYKONANIE BUDŻETÓW GMINY JAWORZYNA ŚLĄSKA W LATACH 2001 

- 2003 

Z danych przedstawionych przez jednostkę w rocznych sprawozdaniach z wykonania budżetów 

wynika, że w 2001 roku jednostka pierwotnie planowała dochody w wysokości 10 438 969 PLN, 

natomiast wydatki w wysokości 10 768 969 PLN oraz wynikający z tych wielkości wynik  

w wysokości -330 000 PLN. W trakcie zmian dokonywanych w ciągu roku planowane dochody 

ukształtowały się na poziomie 10 606 324 PLN, wydatki w wysokości 10 936 324 PLN,  

a planowany wynik wyniósł -330 000 PLN. 

W trakcie realizacji swoich zadań w 2001 r., jednostka faktycznie osiągnęła dochody ogółem  

w kwocie 10 829 933 PLN, co stanowiło 103,7% pierwotnego planu oraz 102,1% kwot 

zaplanowanych ostatecznie na ten rok. Wydatki zostały w tym okresie zrealizowane 

w wysokości 10 525 322 PLN, tj. 97,7% planu pierwotnego i 96,2% ostatecznego planu 

rocznego. W rezultacie Gmina Jaworzyna Śląska osiągnęła wynik w postaci nadwyżki  

w wysokości 304 611 PLN. 

Tabela 21 Zbiorcze dane dotyczące wykonania budżetu w 2001 r. (dane w PLN) 

Plan na 2001 r. 

Wyszczególnienie 
Plan na 1.01. Plan na 31.12. 

Wykonanie 

na 31.12 

% 

Wykonania 

(4:2) 

% 

Wykonania 

(4:3) 

1 2 3 4 5 6 

DOCHODY OGÓŁEM 10 438 969 10 606 324 10 829 933 103,7% 102,1% 

WYDATKI OGÓŁEM 10 768 969 10 936 324 10 525 322 97,7% 96,2% 

WYNIK -330 000 -330 000 304 611     

Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budżetu za 2001 r. 

Z danych dotyczących rocznego sprawozdania z wykonania budżetu za 2002 rok wynika, że 

jednostka pierwotnie planowała dochody w wysokości 11 342 566 PLN, natomiast wydatki 

w wysokości 11 972 566 PLN oraz wynikający z tych wielkości wynik w postaci deficytu  

w wysokości –630 000 PLN. W trakcie zmian dokonywanych w ciągu roku ostateczny plan 

dochodów wyniósł 11 506 455 PLN, plan wydatków 12 136 455 PLN, a wynikający z tych 

wielkości wynik w postaci deficytu w wysokości –630 000 PLN. 

W trakcie realizacji swoich zadań w 2002 r., jednostka faktycznie osiągnęła dochody ogółem w 

kwocie 11 422 334 PLN, co stanowiło 100,7% pierwotnego planu oraz 99,3% kwot 

zaplanowanych ostatecznie na ten rok. Wydatki zostały w tym okresie zrealizowane 

w wysokości 11 462 136 PLN, tj. 95,7% planu pierwotnego i 94,4% ostatecznego planu 

rocznego. W rezultacie Gmina Jaworzyna Śląska osiągnęła wynik w postaci deficytu w wysokości 

–39 802 PLN. 



PLAN ROZWOJU LOKALNEGO GMINA JAWORZYNA ŚLĄSKA  
 
 
 
 

77 

Tabela 22 Zbiorcze dane dotyczące wykonania budżetu w 2002 r. (dane w PLN) 

Plan na 2002 r. 

Wyszczególnienie 
Plan na 1.01. Plan na 31.12. 

Wykonanie 

na 31.12 

% 

Wykonania 

(4:2) 

% 

Wykonania 

(4:3) 

1 2 3 4 5 6 

DOCHODY OGÓŁEM 11 342 566 11 506 455 11 422 334 100,7% 99,3% 

WYDATKI OGÓŁEM 11 972 566 12 136 455 11 462 136 95,7% 94,4% 

WYNIK -630 000 -630 000 -39 802     

Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budżetu za 2002 r. 

 

Zgodnie z danymi dotyczącymi budżetu na 2003 rok wynika, że jednostka pierwotnie planowała 

dochody w wysokości 11 885 009 PLN, a wydatki w wysokości 12 484 009 PLN oraz wynikający 

z tych wielkości wynik w postaci deficytu w wysokości –599 000 PLN. Po zmianach dokonanych 

w ciągu roku ostateczny plan dochodów wyniósł 12 274 752 PLN, wydatki zaplanowano  

w kwocie 12 873 752 PLN, a wynikający z tych wielkości wynik w postaci deficytu w wysokości  

–599 000 PLN. 

W trakcie realizacji swoich zadań w 2003 r., jednostka faktycznie osiągnęła dochody ogółem  

w kwocie 13 027 859 PLN, co stanowiło 109,6% pierwotnego planu oraz 106,1% kwot 

zaplanowanych ostatecznie na ten rok. Wydatki zostały w tym okresie zrealizowane 

w wysokości 12 360 282 PLN, tj. 99,0% planu pierwotnego i 96,0% ostatecznego planu 

rocznego. W rezultacie Gmina Jaworzyna Śląska osiągnęła wynik w postaci nadwyżki  

w wysokości 667 577 PLN. 

Tabela 23 Zbiorcze dane dotyczące wykonania budżetu w 2003 r. (dane w PLN) 

Plan na 2003 r. 

Wyszczególnienie 
Plan na 1.01. Plan na 31.12. 

Wykonanie 

na 31.12 

% 

Wykonania 

(4:2) 

% 

Wykonania 

(4:3) 

1 2 3 4 5 6 

DOCHODY OGÓŁEM 11 885 009 12 274 752 13 027 859 109,6% 106,1% 

WYDATKI OGÓŁEM 12 484 009 12 873 752 12 360 282 99,0% 96,0% 

WYNIK -599 000 -599 000 667 577     

Źródło: Sprawozdania roczne z wykonania budżetu za 2003 r. 
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5.2. DOCHODY GMINY JAWORZYNA ŚLĄSKA W LATACH 2001 – 2003 

Tabela 24 Dochody Gminy Jaworzyna Śląska według źródeł ich pochodzenia (dane w PLN) 
 

Wyszczególnienie 2001 Struktura 2002 Struktura 2003 Struktura 
Wskaźn. 
2002/2001 

Wskaźn. 
2003/2002 

DOCHODY OGÓŁEM 10 829 933  100,0% 11 422 334  100,0% 13 027 859  100,0% 105,5% 114,1% 

 RAZEM DOCHODY WŁASNE 5 326 115  49,2% 4 936 785  43,2% 6 077 762  46,7% 92,7% 123,1% 

 podatek dochod. od osób prawnych 19 963  0,2% 39 634  0,3% 102 191  0,8% 198,5% 257,8% 

 podatek dochod. od osób fizycznych 1 414 862  13,1% 1 331 420  11,7% 1 399 663  10,7% 94,1% 105,1% 

 dochody z majątku 355 783  3,3% 339 612  3,0% 409 396  3,1% 95,5% 120,5% 

   w tym:   sprzedaż majątku 299 027  2,8% 277 288  2,4% 337 019  2,6% 92,7% 121,5% 

 podatek od nieruchomości 2 256 151  20,8% 2 167 567  19,0% 3 065 507  23,5% 96,1% 141,4% 

 opłata skarbowa 64 363  0,6% 32 244  0,3% 21 685  0,2% 50,1% 67,3% 

 podatek od środków transportowych 43 695  0,4% 40 083  0,4% 57 947  0,4% 91,7% 144,6% 

 pozostałe dochody 1 171 298  10,8% 986 225  8,6% 1 021 373  7,8% 84,2% 103,6% 

 DOTACJE CELOWE I ŚR. POZABUDŻET. 1 199 699  11,1% 1 433 904  12,6% 1 288 844  9,9% 119,5% 89,9% 

  na zadania z zakr. administr. rządow. 962 232  8,9% 1 089 906 9,5% 1 043 743  8,0% 113,3% 95,8% 

   w tym:   inwestycyjne 0  0,0% 0  0,0% 23 290  0,2% 0,0% - 

  na zadania własne 221 182  2,0% 225 695  2,0% 196 101  1,5% 102,0% 86,9% 

   w tym:   inwestycyjne 80 000  0,7% 0  0,0% 0  0,0% 0,0% 0,0% 

  na zad. real. na podst. porozum. z org. admin. rządowej 0  0,0% 0  0,0% 0  0,0% 0,0% 0,0% 

   w tym:   inwestycyjne 0  0,0% 0  0,0% 0  0,0% 0,0% 0,0% 

  na zadania realiz. na podst. porozum. między jst 0  0,0% 0  0,0% 0  0,0% 0,0% 0,0% 

   w tym:   inwestycyjne 0  0,0% 0  0,0% 0  0,0% 0,0% 0,0% 

  otrzymane ze źródeł pozabudżetowych 16 285  0,2% 118 303  1,0% 49 000  0,4% 726,5% 41,4% 
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   w tym:   inwestycyjne 10 000  0,1% 118 303  1,0% 49 000  0,4% 1183,0% 41,4% 

 SUBWENCJA OGÓLNA 4 304 119  39,7% 5 051 645  44,2% 5 661 253  43,5% 117,4% 112,1% 

  część oświatowa 3 424 498  31,6% 3 700 674  32,4% 4 045 2316 31,1% 108,1% 109,3% 

  część podstawowa 521 931  4,8% 952 397  8,3% 1 263 863  9,7% 182,5% 132,7% 

  część rekompensująca 357 690  3,3% 398 574  3,5% 352 159  2,7% 111,4% 88,4% 

 Źródło: Sprawozdania z wykonania budżetów Gminy Jaworzyna Śląska za lata 2001 - 2003 r. 

                                                 

6
 W kwocie dochodów z tego tytułu znajduje się suma 122 500 PLN środków pochodzących z rezerwy oświatowej na zakupy sprzętu szkolnego i dofinansowanie remontów 

w placówkach oświatowych. 
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W 2001 roku dochody Gminy Jaworzyna Śląska wykonane zostały w wysokości 10 829 933 PLN. 

Największy udział w dochodach stanowiły dochody własne – 49,2%. Kolejną pozycję stanowiły 

subwencje z udziałem 39,7% i dotacje celowe i środki pozabudżetowe 11,1%. 

W 2002 roku, w porównaniu z 2001 rokiem wykonane dochody były wyższe o około 5,5%. 

Przede wszystkim odnotowano wzrost dochodów z dotacji celowych i środków pozabudżetowych 

o 19,5%. Subwencje wzrosły o 17,4% a dochody własne spadły o 7,3%.  

Wykres 3 Dochody budżetowe w latach 2001 – 2003 (dane w PLN) 
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Źródło: Sprawozdania z wykonania budżetów Gminy Jaworzyna Śląska za lata 2001 - 2003 r. 

Struktura dochodów w 2002 roku uległa radykalnej zmianie. Wzrósł udział dotacji i środków 

pozabudżetowych do poziomu 12,6% dochodów Gminy. Udział subwencji wzrósł do 44,2% 

dochodów ogółem, a udział dochodów własnych spadł do 43,2%. 

Osiągnięte dochody w 2003 roku są wyższe niż osiągnięte w roku poprzednim o 14,1%. Wzrost 

dochodów wynikał ze wzrostu dochodów własnych o 23,1% oraz subwencji o 12,1%. Dochody 

z dotacji celowych i środków pozabudżetowych zmalały w stosunku do 2002 roku o 10,1% 

W strukturze dochodów w 2003 roku największy udział stanowią dochody własne – 46,7%. 

Kolejnym źródłem co do wielkości są dochody z subwencji na poziomie 43,5%. 

Struktura dochodów w latach 2001 - 2003 wskazuje, że zadania jednostki finansowane były 

średnio w ponad 53,6% poprzez transfery z budżetu państwa. 
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5.3. WYDATKI GMINY JAWORZYNA ŚLĄSKA W LATACH 2001 – 2003 

Tabela 25 Dane o wydatkach Gminy Jaworzyna Śląska w latach 2001 – 2003  
(dane w PLN) 

Wyszczególnienie 2001 Struktura 2002 Struktura 2003 Struktura 
Wskaźn. 
2002/2001 

Wskaźn. 
2003/2002 

WYDATKI OGÓŁEM 10 525 322  100,0% 11 462 136  100,0% 12 360 282  100,0% 108,9% 107,8% 

WYDATKI MAJĄTKOWE 642 661 6,1% 798 614  7,0% 1 033 801  8,4% 124,3% 129,4% 

WYDATKI BIEŻĄCE 9 882 661 93,9% 10 663 522  93,0% 11 326 481  91,6% 107,9% 106,2% 

   wydatki na wynagrodzenia 4 925 452  46,8% 5 223 347  45,6% 5 727 961  46,3% 106,0% 109,7% 

  dotacje 1 747 414  16,6% 1 727 672  15,1% 1 453 309  11,8% 98,9% 84,1% 

  wydatki na obsługę długu 728  0,0% 0  0,0% 0  0,0% 0,0% 0,0% 

  wyd. z tyt. udziel. poręcz. i gwaran. 0  0,0% 0  0,0% 173 552  1,4% 0,0% - 

  pozostałe wydatki 3 209 067  30,5% 3 712 503  32,4% 3 971 659  32,1% 115,7% 107,0% 

Źródło: Sprawozdania z wykonania budżetów Gminy Jaworzyna Śląska za lata 2001 - 2003 r. 

W łącznej kwocie wykonanych przez jednostkę wydatków w 2001 roku, wydatki bieżące zostały 

wykonane w wysokości 9 882 661 PLN (93,9% wydatków ogółem), zaś wydatki majątkowe  

w wysokości 642 661 PLN tj. 6,1% wydatków ogółem. 

W strukturze wydatków bieżących największy udział miały wydatki na wynagrodzenia – 49,8%, 

następnie pozostałe wydatki – 32,5%. 

W stosunku do roku 2001 wydatki ogółem w 2002 roku wzrosły o 8,9%. Wydatki majątkowe 

jednostki wzrosły o 24,3%, zaś na wydatki bieżące jednostka przeznaczyła o 7,9% środków 

więcej. 

Uwzględniając strukturę poniesionych wydatków, na wydatki bieżące przeznaczono 93,0%, 

a na wydatki majątkowe 7,0% środków finansowych.  

W grupie wydatków bieżących, największy udział miały wydatki na wynagrodzenia – 49,0%, 

następnie pozostałe wydatki – 34,8%. Wydatki na dotacje stanowiły 16,2% wydatków 

bieżących. Wydatki na wynagrodzenia zwiększyły się o 6,0%, poziom dotacji zmalał o 1,1%, zaś 

pozostałe wydatki wzrosły o 15,7%. 

Zrealizowane wydatki w 2003 roku w stosunku do wykonania w 2002 roku wzrosły o 7,8%. Na 

wydatki majątkowe jednostka przeznaczyła o 29,4% środków więcej, natomiast na wydatki 

bieżące 6,2%. Struktura poniesionych wydatków uległa nieznacznej zmianie, i tak na wydatki 

bieżące przeznaczono 91,6% wszystkich środków, a na wydatki majątkowe 8,4%. 

W strukturze wydatków bieżących, największy udział mają wydatki na wynagrodzenia – 50,6%, 

następnie pozostałe wydatki – 35,1% oraz dotacje – 12,8%. 

Wydatki na wynagrodzenia (zgodnie z kartą nauczyciela) wzrosły o 9,7%, kwota dotacji zmalała 

o 15,9%, zaś pozostałe wydatki wzrosły o 7,0%. 
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5.4. WYNIK BUDŻETÓW GMINY JAWORZYNA ŚLĄSKA 

W roku 2001 i 2003 jednostka wypracowała nadwyżkę budżetową w wysokości odpowiednio 

304 611 PLN i 667 577 PLN.  

W roku 2002 Gmina osiągnęła deficyt budżetowy w wysokości 39 802 PLN. 

W 2001 roku nadwyżka stanowiła 2,8% zrealizowanych dochodów, a w roku 2003 5,1%.  

W 2002 roku wielkość deficytu stanowiła 0,3% dochodów.  

Tabela 26 Dane dotyczące wyników Gminy Jaworzyna Śląska w latach 2001 – 2003 (dane 
w PLN) 

Wyszczególnienie 2001 2002 2003 

DOCHODY OGÓŁEM 
10 829 933  11 422 334  13 027 859  

WYDATKI OGÓŁEM 
10 525 322  11 462 136  12 360 282  

WYNIK 
304 611  -39 802  667 577  

FINANSOWANIE 
334 983  639 594  599 795  

 Przychody ogółem 
351 783  639 594  599 795  

  kredyty bankowe i pożyczki 
0  0  0  

  spłaty pożyczek udzielonych 
0  0  0  

  nadwyżka z lat ubiegłych 
334 983  639 594  599 795  

  papiery wartościowe 
0  0  0  

  obligacje j.s.t. oraz związków komunal. 
0  0  0  

  prywatyzacja majątku j.s.t. 
0  0  0  

  inne źródła 
16 800  0  0  

 Rozchody ogółem 
16 800  0  0  

  spłaty kredytów i pożyczek 
16 800  0  0  

  pożyczki (udzielone) 
0  0  0  

  lokaty w bankach 
0  0  0  

  wykup papierów wartościowych 
0  0  0  

  wykup obligacji samorządowych 
0  0  0  

  inne cele 
0  0  0  

Źródło: Sprawozdania z wykonania budżetów Gminy Jaworzyna Śląska za lata 2001 - 2003 r. 

5.5. WOLNE ŚRODKI GMINY JAWORZYNA ŚLĄSKA 

Dla potrzeb oceny siły finansowej JST stosuje się kategorię „wolnych środków”, która obejmuje 

dochody ogółem pomniejszone o dotacje na inwestycje oraz o wydatki bieżące (bez wydatków 

na obsługę długu i wydatków z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji). 

Wysokość wolnych środków wskazuje na zdolność JST do regulowania zobowiązań 

wynikających z zaciągniętych kredytów i pożyczek, a więc do spłaty rat kapitałowych i odsetek, 

a także na zdolność do samodzielnego finansowania inwestycji. 
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Tabela 27 Wolne środki Gminy Jaworzyna Śląska w latach 2001 – 2003 (dane w PLN) 
 

Lp. Wyszczególnienie 2001 2002 2003 

1. DOCHODY OGÓŁEM 10 829 933  11 422 334  13 027 859  

2. DOTACJE NA INWESTYCJE 90 000  118 303  72 290  

3. WYDATKI BIEŻĄCE 9 882 661  10 663 522  11 326 481  

4. WYDATKI NA OBSŁUGĘ DŁUGU 728  0  173 552  

5. WOLNE ŚRODKI [1-2-3+4] 858 000  640 509  1 802 640  

Źródło: Sprawozdania z wykonania budżetów Gminy Jaworzyna Śląska za lata 2001 - 2003 r. 

W latach 2001 – 2003 poziom wolnych środków kształtował się na poziomie od około 0,6 mln 

PLN do 1,8 mln PLN.  

Wykres 4 Kształtowanie się wolnych środków w Gminie Jaworzyna Śląska w latach 2001 – 
2003 (dane w PLN) 
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Źródło: Sprawozdania z wykonania budżetów Gminy Jaworzyna Śląska za lata 2001 - 2003 r . 
 

Kwota, którą Gmina Jaworzyna Śląska mogła w 2001 roku przeznaczyć na pokrycie wydatków 

na spłatę zadłużenia (odsetki + kapitał od zaciągniętych kredytów, pożyczek czy 

wyemitowanych obligacji), a następnie na realizację inwestycji wyniosła 858 000 PLN, co 

stanowiło 8,0% dochodów (bez uwzględnienia dotacji i środków pozabudżetowych na 

inwestycje) jakie Gmina Jaworzyna Śląska otrzymała w tym okresie. 

W 2002 roku wielkość wolnych środków wyniosła 640 509 PLN, co stanowiło 5,7% dochodów 

(bez uwzględnienia dotacji i środków pozabudżetowych na inwestycje) otrzymanych przez 

Gminę.  

Kwota wolnych środków wygospodarowanych w 2002 roku była niższa o 25,3% w porównaniu 

ze środkami wygospodarowanymi w 2001 roku. Do takiego stanu rzeczy przyczyniła się 

mniejsza dynamika wzrostu dochodów (5,5%) w porównaniu z dynamiką wydatków bieżących, 

które w tym samym okresie wzrosły o 7,9%. 
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W 2003 roku wielkość wolnych środków wyniosła 1 802 640 PLN, co stanowiło 13,9% 

dochodów uzyskanych (bez uwzględnienia dotacji i środków pozabudżetowych na inwestycje) 

przez Gminę.  

Kwota wolnych środków wygospodarowanych w 2003 roku była wyższa o 181,4%  

w porównaniu ze środkami wygospodarowanymi z tego tytułu w 2002 roku. Do takiego stanu 

rzeczy przyczyniła się większa dynamiki wzrostu dochodów (14,1%) w porównaniu z dynamiką 

wydatków bieżących (6,2%).Na taki stan miała wpływ spłata zadłużenia przez 1 podmiot 

gospodarczy. Wpłata została dokonana 29 grudnia 2003r. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROZDZIAŁ 6. WIELOLETNI PLAN FINANSOWY – PROGNOZY 
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6.1. DOCHODY 

Według Ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego na rok 2004 z dnia 13 

listopada 2003 r. (zgodnie z art. 4 i art. 7) źródłami dochodów gminy są: 

1) wpływy z podatków: 

a) od nieruchomości,  

b) rolnego, 

c) leśnego, 

d) od środków transportowych, 

e) dochodowego od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej, 

f) od posiadania psów, 

g) od spadków i darowizn, 

h) od czynności cywilnoprawnych, 

2) wpływy z opłat: 

a) skarbowej, 

b) targowej, 

c) miejscowej, 

d) administracyjnej, 

e) eksploatacyjnej - w części określonej w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. - Prawo geologiczne  

i górnicze (Dz.U. Nr 27, poz. 96, z późn. zm.), 

f) innych stanowiących dochody gminy, uiszczanych na podstawie odrębnych przepisów, 

3) dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe gminy oraz wpłaty od gminnych 

zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych gminnych jednostek budżetowych, 

4) dochody z majątku gminy, 

5) spadki, zapisy i darowizny na rzecz gminy, 

6) dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych w odrębnych przepisach, 

7) 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, 

8) odsetki od pożyczek udzielanych przez gminę, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej, 

9) odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy, 

10) odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy, o ile 

odrębne przepisy nie stanowią inaczej, 

11) dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego, 

12) inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów, 

13) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w wysokości: 
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- 35,72%7 wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych, zamieszkałych na terenie 

gminy, 

- 6,71% wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie 

mających osobowości prawnej, posiadających siedzibę na terenie gminy, 

14) subwencja ogólna składająca się z części: 

- wyrównawczej, 

- równoważącej, 

15) subwencja oświatowa. 

Prognoza dochodów na lata 2004 - 2013 została oparta o Ustawę o dochodach jednostek 

samorządu terytorialnego z dnia 13 listopada 2003 r. 

W tabeli 28 przedstawiono przyjęte założenia odnośnie kształtowania się poszczególnych pozycji 

dochodów. Pojawienie się „0%” w poszczególnych miejscach oznacza, że dana kwota nie 

wzrasta ani nie spada o ten wskaźnik. Pojawienie się wielkości większej lub mniejszej od „0%” 

oznacza, że o tyle procent wskaźnika PKB (podanego na str. 73), wskaźnika inflacji (podanego 

na str. 72) lub wartości stałej wzrośnie lub spadnie kwota w kolejnym roku w porównaniu  

z rokiem poprzednim. 

Ze względu na swój charakter i znaczenie dla budżetu Gminy dochody z majątku zostały 

wyłączone z poniższej tabeli i scharakteryzowane osobno. 

Tabela 28 Założenia kształtowania się poszczególnych pozycji dochodów Gminy 
Jaworzyna Śląska 

Założenia wzrostu  

2005 - 2013  DOCHODY 

stały % PKB % inflacji 

Podatek rolny oraz leśny     

 wzrost 0% 0% 100% 

Podatek od nieruchomości8     

  wzrost 0% 0% 100% 

Podatek od środków transportowych     

  wzrost 0% 0% 0% 

Podatek od posiadania psów        

    wzrost 0% 0% 0% 

      

                                                 

7
 Udział gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na rok 2004 został ustalony  

zgodnie z art. 89 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Wskaźnik udziału gmin w 

podatku PIT będzie co roku zwiększany aż do wielkości docelowej, tj. 39,34%. 
8
 W roku 2004 wielkość dochodów przyjęta w opracowaniu jest wyższa o 785 000 PLN w stosunku do 

planu wynikającego ze sprawozdań na dzień 30 czerwca 2004 r. Wynika to z szacunków Gminy co do 

realnej kwoty dochodów z podatku od nieruchomości jakie osiągnąć może Gmina w roku bieżącym. Bazą 

do prognoz na dalsze lata jest jednak rok 2005, na który założono dochody w wysokości 2 967 684 PLN 

(w tym około 400 000 PLN od Cukrowni). 
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cd. - DOCHODY stały % PKB % inflacji 

Opłata administracyjna        

    wzrost 0% 0% 0% 

Podatek od spadków i darowizn       

    wzrost 0% 0% 0% 

Wpływy z karty podatkowej       

    wzrost -5% 0% 0% 

Opłata skarbowa         

    wzrost 0% 0% 0% 

Odsetki karne (należności)       

    wzrost 0% 0% 0% 

Opłata eksploatacyjna       

    wzrost 0% 0% 0% 

Podatek od czynności cywilnoprawnych       

    wzrost 0% 0% 0% 

Wpływy z opłat za zarząd i wieczyste użytkowanie nieruchomości       

    wzrost 0% 0% 0% 

Wpływy z opłaty targowej       

    wzrost 0% 0% 0% 

Udział w podatkach budżetu państwa       

  pod. doch. os. fizycznych       

    wzrost 0% 0% 0% 

  pod. doch. os. prawnych       

    wzrost 0% 0% 0% 

Pozostałe odsetki (odsetki od środków na rachunkach bankowych)       

    wzrost 0% 0% 0% 

Pozostałe dochody       

  Zezwolenia na sprzedaż alkoholu       

    wzrost 0% 0% 0% 

  Wpływy z usług       

    wzrost 0% 0% 0% 

  Różne opłaty       

    wzrost 0% 0% 0% 

  Inne dochody       

    wzrost 0% 0% 0% 

Subwencje z budżetu państwa       

  Subwencja wyrównawcza       

    wzrost 0% 0% 0% 

  Subwencja oświatowa9       

  (subwencja jako procent wydatków osob. w oświacie)  wzrost - - - 

    

Dotacje celowe z budżetu państwa       

  Zadania zlecone i powierzone       

    wzrost 0% 0% 0% 

                                                 

9
 Wielkość części oświatowej subwencji ogólnej w roku 2005 stanowić będzie 93% sumy wydatków 

osobowych z działu 801 i 854 planowanych do poniesienia w danym roku. W kolejnych latach procent 

udziału tej części subwencji zwiększy się do 95%. Związane będzie to z faktem przemian jakie mają 

nastąpić w strukturze szkół na teranie Gminy, a ściślej z całkowitą likwidacją jednej z placówek. 
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cd. - DOCHODY stały % PKB % inflacji 

  Zadania własne       

    wzrost 0% 0% 0% 

Środki na dofinansowanie zadań gminy ze źródeł pozabudżetowych       

    wzrost 0% 0% 0% 

Źródło: Opracowanie Urzędu Miasta w Jaworzynie Śląskiej oraz Inwest Consulting S.A. 

Dochody z majątku gminy 

Dochody te mogą pochodzić ze sprzedaży majątku gminy, najmu, dzierżawy oraz eksploatacji 

(działalności gospodarczej - co zostało uregulowane między innymi w ustawie 20 grudnia 1996 

r. o gospodarce komunalnej (Dz.U. z 1997 r. nr 9, poz. 43 ze zmianami) i w ustawie  

z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2000 r. nr 46, poz. 543 ze 

zmianami)). 

Dochody z tego tytułu uzależnione są głównie od trzech czynników: 

- od charakteru polityki sprzedaży prowadzonej przez władze gminy, 

- od atrakcyjności majątku przeznaczonego na sprzedaż (dzierżawę czy eksploatację)  

w przyszłości, 

- od zainteresowania potencjalnych nabywców i dzierżawców sprzedawanym (dzierżawionym) 

majątkiem i związanym z tym popytem oraz możliwymi do uzyskania cenami. 

 

Zakładane w 2004 roku dochody z najmu, dzierżawy oraz eksploatacji (w wysokości 57 912 

PLN) przyjęto za bazę do prognozowania dochodów z tego tytułu na kolejne lata. W oparciu  

o kształtowanie się dochodów w latach 2001 – 2003 w cenach stałych założono, że wielkość 

planowanych dochodów z tych źródeł w okresie prognozy będzie stała w każdym roku i wynosić 

będzie 57 912 PLN. 

Do prognozowania dochodów ze sprzedaży majątku przyjęto następujący stan posiadania 

nieruchomości i gruntów możliwych do sprzedaży przez Gminę w ciągu najbliższych dziewięciu 

lat: 

rok 2005 – 450 000 PLN10, rok 2006 – 200 000 PLN, rok 2007 – 200 000 PLN, rok 2008 – 200 

000 PLN, rok 2009 – 200 000 PLN, rok 2010 – 200 000 PLN, rok 2011 – 200 000 PLN, rok 2012 

– 200 000 PLN, rok 2013 – 200 000 PLN. 

 

                                                 

10
 W tej pozycji w roku 2005 ujęto dodatkowe dochody ze sprzedaży budynków likwidowanej placówki 

oświatowej. 
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Tabela 29 Dochody budżetowe w latach 2001 - 2003 oraz ich projekcje na lata 2004 - 2013 (dane w PLN) 

DOCHODY 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

PODATKI I OPŁATY LOKALNE 3 240 197 2 986 659 3 984 815 4 097 311 3 787 714 3 875 096 3 964 752 4 056 733 4 151 095 4 247 892 4 347 181 4 449 022 4 553 474

Podatek rolny oraz leśny 500 924 476 239 578 055 561 068 575 095 589 472 604 209 619 314 634 797 650 667 666 934 683 607 700 697

                                

Podatek od nieruchomości 2 256 151 2 167 5673 065 50711 3 290 058 2 967 684 3 041 877 3 117 923 3 195 872 3 275 768 3 357 663 3 441 604 3 527 644 3 615 835

                                

Podatek od środków transportowych 43 695 40 083 57 947 48 185 48 185 48 185 48 185 48 185 48 185 48 185 48 185 48 185 48 185

                                

Podatek od posiadania psów 67 26 2 544 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500

                                

Wpływy z opłaty administracyjnej 5 109 6 835 7 115 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000

                                

Podatek od spadków i darowizn 11 851 15 674 6 564 6 500 6 500 6 500 6 500 6 500 6 500 6 500 6 500 6 500 6 500

                                

Wpływy z karty podatkowej 31 524 27 587 27 723 25 000 23 750 22 563 21 434 20 363 19 345 18 377 17 458 16 586 15 756

                                

Oplata skarbowa 64 363 32 244 21 685 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000

                                

Odsetki karne (należności) (091) 206 584 94 952 67 225 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000

                                

Opłaty eksploatacyjne 26 300 24 131 19 960 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000

                                

Podatek od czynności cywilnoprawnych 49 140 52 012 68 515 56 000 56 000 56 000 56 000 56 000 56 000 56 000 56 000 56 000 56 000

                                

Wpływy z opłat za zarząd i wieczyste użytkowanie nieruchomości 27 548 27 931 35 694 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000

                                

Wpływy z opłaty targowej 16 941 21 378 26 281 23 000 23 000 23 000 23 000 23 000 23 000 23 000 23 000 23 000 23 000

                                

                                

                                                 

11
 W roku 2004 wielkość dochodów przyjęty w opracowaniu jest wyższa o 785 000 PLN w stosunku do planu wynikającego ze sprawozdań na dzień 30 czerwca 2004 r. 

Wynika to z szacunków Gminy co do realnej kwoty dochodów z podatku od nieruchomości jakie osiągnąć może Gmina w roku bieżącym. 
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cd. - DOCHODY 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

UDZIAŁ W PODATKACH BUDŻETU PAŃSTWA 1 434 825 1 371 054 1 501 854 1 798 000 1 798 000 1 798 000 1 798 000 1 798 000 1 798 000 1 798 000 1 798 000 1 798 000 1 798 000

  Pod. doch. od osób fizycznych 1 414 862 1 331 420 1 399 663 1 748 000 1 748 000 1 748 000 1 748 000 1 748 000 1 748 000 1 748 000 1 748 000 1 748 000 1 748 000

  Pod. doch. od osób prawnych 19 963 39 634 102 191 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000

                                

DOCHODY JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH 0 41 257 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

                                

DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY 328 235 311 681 373 702 457 912 507 912 257 912 257 912 257 912 257 912 257 912 257 912 257 912 257 912

  Dzierżawa, najem, czynsz, leasing 29 208 34 393 36 683 57 912 57 912 57 912 57 912 57 912 57 912 57 912 57 912 57 912 57 912

  Dywidendy, sprzedaż 299 027 277 288 337 019 400 000 450 000 200 000 200 000 200 000 200 000 200 000 200 000 200 000 200 000

                           

ODSETKI OD ŚRODKÓW NA RACHUNKACH BANKOWYCH 32 637 11 555 16 132 15 300 15 300 15 300 15 300 15 300 15 300 15 300 15 300 15 300 15 300

                                

POZOSTAŁE DOCHODY 290 221 214 579 201 259 157 220 157 220 157 220 157 220 157 220 157 220 157 220 157 220 157 220 157 220

  Grzywny i kary pieniężne 188 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

  Zezwolenia na sprzedaż alkoholu 112 774 121 031 101 220 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000

  Wpływy z usług 15 522 17 515 41 545 26 000 26 000 26 000 26 000 26 000 26 000 26 000 26 000 26 000 26 000

  Różne opłaty 2 104 1 926 4 001 2 138 2 138 2 138 2 138 2 138 2 138 2 138 2 138 2 138 2 138

  Inne dochody 159 633 74 107 54 493 29 082 29 082 29 082 29 082 29 082 29 082 29 082 29 082 29 082 29 082

                                

SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA 4 304 119 5 051 645 5 661 253 5 342 051 5 253 513 5 223 898 5 261 987 5 300 457 5 339 312 5 378 555 5 418 191 5 458 223 5 498 655

  Subwencja podstawowa 521 931 952 397 1 263 863 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

  Subwencja oświatowa 3 424 498 3 700 674 4 045 231 4 007 069 3 918 531 3 888 916 3 927 005 3 965 475 4 004 330 4 043 573 4 083 209 4 123 241 4 163 673

  Subwencja rekompensująca 357 690 398 574 352 159 32 836 32 836 32 836 32 836 32 836 32 836 32 836 32 836 32 836 32 836

  Subwencja wyrównawcza 0 0 0 1 302 146 1 302 146 1 302 146 1 302 146 1 302 146 1 302 146 1 302 146 1 302 146 1 302 146 1 302 146

                                

DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA 1 103 414 1 315 601 1 216 554 1 877 244 1 877 244 1 877 244 1 877 244 1 877 244 1 877 244 1 877 244 1 877 244 1 877 244 1 877 244

  Zadania zlecone i powierzone 962 232 1 089 906 1 020 453 1 841 819 1 841 819 1 841 819 1 841 819 1 841 819 1 841 819 1 841 819 1 841 819 1 841 819 1 841 819

  Zadania własne gminy 141 182 225 695 196 101 35 425 35 425 35 425 35 425 35 425 35 425 35 425 35 425 35 425 35 425

                           

ŚRODKI NA DOFINANS.ZAD.ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻET.*) 6 285 0 0 30 531 30 531 30 531 30 531 30 531 30 531 30 531 30 531 30 531 30 531
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DOCHODY 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

ŚRODKI NA INWESTYCJE 90 000 118 303 72 290 177 375 3 880 000 3 780 000 3 780 000 3 780 000 3 780 000 0 0 0 0

  z budżetu państwa (dotacje) 80 000 0 23 290 11 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

  ze źródeł pozabudżetowych (w tym środki z GFOŚ) 10 000 118 303 49 000 166 375 3 880 000 3 780 000 3 780 000 3 780 000 3 780 000 0 0 0 0

                                

DOCHODY RAZEM 10 829 933 11 422 334 13 027 859 13 952 944 17 307 434 17 015 201 17 142 946 17 273 397 17 406 614 13 762 654 13 901 579 14 043 452 14 188 336

Źródło: Opracowanie Urzędu Miasta w Jaworzynie Śląskiej oraz Inwest Consulting S.A. 

*) Dotacje z funduszy celowych na zadania bieżące, dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu 

terytorialnego, otrzymane ze źródeł pozabudżetowych na zadania bieżące. 
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6.2. WYDATKI 

Wydatki Gminy Jaworzyna Śląska związane są z realizacją zadań, do których należą zgodnie z 

art. 6 ustawy o samorządzie gminnym wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, 

niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów oraz z realizacją zadań, do których należą 

zgodnie z art. 7 ustawy o samorządzie gminnym zadania własne zaspakajające zbiorowe 

potrzeby wspólnoty. W szczególności zadania własne obejmują sprawy:  

• ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz 

gospodarki wodnej,  

• gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego,  

• wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków 

komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i 

unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną 

oraz gaz,  

• lokalnego transportu zbiorowego,  

• ochrony zdrowia,  

• pomocy społecznej, w tym ośrodków i zakładów opiekuńczych,  

• gminnego budownictwa mieszkaniowego,  

• edukacji publicznej, 

• kultury, w tym bibliotek gminnych i innych placówek upowszechniania kultury,  

• kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych,  

• targowisk i hal targowych,  

• zieleni gminnej i zadrzewień,  

• cmentarzy gminnych,  

• porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej  

i przeciwpowodziowej,  

• utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów 

administracyjnych,  

• polityki prorodzinnej, w tym zapewnienia kobietom w ciąży opieki socjalnej, medycznej  

i prawnej, 

• wspierania i upowszechniania idei samorządowej, 

• promocji gminy, 

• współpracy z organizacjami pozarządowymi, 

• współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw.  

Ustawy mogą nakładać na gminę obowiązek wykonywania zadań zleconych z zakresu 

administracji rządowej, a także z zakresu organizacji przygotowań i przeprowadzenia wyborów 
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powszechnych oraz referendów. Zadania z zakresu administracji rządowej gmina może 

wykonywać również na podstawie porozumienia z organami tej administracji. Gmina na 

wykonanie tych zadań otrzymuje środki finansowe. 

Pojawienie się „0%” w poszczególnych miejscach oznacza, że dana kwota nie wzrasta ani nie 

spada o ten wskaźnik. Pojawienie się wielkości większej lub mniejszej od „0%” oznacza, że  

o tyle procent wskaźnika PKB (podanego na str. 73), wskaźnika inflacji (podanego na str. 72) 

lub o wartości stałej wzrośnie lub spadnie kwota w kolejnym roku w porównaniu z rokiem 

poprzednim. 

W tabeli 30 przedstawiono przyjęte założenia odnośnie kształtowania się poszczególnych pozycji 

wydatków. 

Tabela 30 Założenia kształtowania się poszczególnych pozycji wydatków Gminy 
Jaworzyna Śląska 

 Założenia wzrostu  

2005 - 2013 WYDATKI 

stały % PKB % inflacji 

010 Rolnictwo i łowiectwo       

  rzeczowe wzrost 0% 0% 0% 

  osobowe wzrost 0% 0% 0% 

400 Wytwarzanie i zaop. w ener. elekt. gaz i wodę       

  rzeczowe12 wzrost 0% 0% 0% 

  osobowe wzrost 0% 0% 0% 

600 Transport i łączność       

  rzeczowe wzrost 0% 0% 0% 

  osobowe wzrost 0% 0% 0% 

700 Gospodarka mieszkaniowa       

  rzeczowe wzrost 0% 0% 0% 

  osobowe wzrost 0% 0% 0% 

710 Działalność usługowa       

  rzeczowe13 wzrost 0% 0% 100% 

  osobowe wzrost 0% 0% 0% 

750 Administracja publiczna       

  rzeczowe wzrost 0% 0% 100% 

  osobowe wzrost 0% 0% 100% 

751 Urzędy naczelnych org. władzy państw., kontroli i sądownictwa       

  rzeczowe wzrost 0% 0% 0% 

  osobowe wzrost 0% 0% 0% 

                                                 

12
 Na lata kolejne nie przewiduje się ponoszenia wydatków na dopłaty do wody, przez co budżet 

zaoszczędzi rokrocznie około 329 268 PLN. 
13
 Zakłada się, że wydatki tego rodzaju w latach 2005 - 2006 wynosić będą około 146 000 PLN. W roku 

2007 mają zmniejszyć się do poziomu 49 000 PLN, a w kolejnych latach wzrastać już zgodnie ze 

wskaźnikiem inflacji. 
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cd. - WYDATKI stały % PKB % inflacji 

752 Obrona narodowa    

  rzeczowe wzrost 0% 0% 0% 

  osobowe wzrost 0% 0% 0% 

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa       

  rzeczowe wzrost 0% 0% 100% 

  osobowe wzrost 0% 0% 100% 

756 Doch. od osób prawnych, fizycznych oraz wydatki związ. z ich poborem       

  rzeczowe wzrost 0% 0% 100% 

  osobowe wzrost 0% 0% 100% 

758 Różne rozliczenia         

  rzeczowe14 wzrost 0% 0% 0% 

  osobowe wzrost 0% 0% 0% 

801 Oświata i wychowanie       

  rzeczowe15 wzrost 0% 0% 100% 

  osobowe16 wzrost 1% 0% 0% 

851 Ochrona zdrowia         

  rzeczowe wzrost 0% 0% 0% 

  osobowe wzrost 0% 0% 0% 

852 Pomoc społeczna         

  rzeczowe wzrost 0% 0% 0% 

  osobowe wzrost 0% 0% 100% 

853 Pozostałe zadania w zakr. polit. społ.         

  rzeczowe wzrost 0% 0% 100% 

  osobowe wzrost 0% 0% 0% 

854 Edukacyjna opieka wychowawcza       

  rzeczowe wzrost 0% 0% 0% 

  osobowe wzrost 1% 0% 0% 

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska       

  rzeczowe wzrost 0% 0% 100% 

  osobowe wzrost 0% 0% 0% 

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego       

  rzeczowe wzrost 0% 0% 100% 

  osobowe wzrost 0% 0% 0% 

                                                 

14
 W latach 2005 – 2006 zakład się utrzymanie wielkości wydatków w tym dziale na poziomie wydatków 

z roku bieżącego (144 296 PLN). Związane jest to z przeznaczeniem środków na odprawy dla 

nauczycieli. Od roku 2007 do końca prognozy wielkość zakładanych wydatków w tym dziale wynosić ma 

rokrocznie 50 000 PLN. 
15
 Bazą do prognoz wydatków rzeczowych na rok 2005 i 2006 jest rok 2004. Zaznaczyć jednak należy, że 

w związku z likwidacją jednej placówki oświatowej w roku 2006 zredukowano wielkość wydatków tego 

rodzaju o 40 000 PLN, przez co bazą do prognoz na kolejne lata stanie się kwota przewidywana do 

wydatkowania w roku 2006. 
16
 Rokrocznie wydatki osobowe w dziale 801 mają wzrastać o 1% rocznie, jednak w roku 2005 przyjęto 

oszczędności na poziomie 200 000 PLN co skutkować będzie niższą bazą prognostyczną na koleje lata.  

Z kolei w roku 2006, w związku z całkowitą likwidacją jednej ze szkół zakłada się kolejny spadek 

wydatków osobowych, tym razem o 160 000 PLN. 
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cd. - WYDATKI stały % PKB % inflacji 

926 Kultura fizyczna i sport       

  rzeczowe17 wzrost 0% 0% 0% 

  osobowe wzrost 0% 0% 0% 

Źródło: Opracowanie Urzędu Miasta Jaworzyna Śląska oraz Inwest Consulting S.A. 

 

Prognozy zostały przygotowane przez pracowników Urzędu Miasta w Jaworzynie Śląskiej przy 

współpracy konsultantów Inwest Consulting S.A. z uwzględnienieniem dostępnych prognoz. 

                                                 

17
 Zakłada się, że wydatki tego rodzaju w latach prognozy wynosić będą rok rocznie 182 000 PLN. 
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Tabela 31 Wydatki budżetowe w latach 2001 - 2003 oraz ich projekcje na lata 2004 - 2013 (dane w PLN) 

WYDATKI 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

010 Rolnictwo i łowiectwo 24 194 29 469 38 845 32 800 32 800 32 800 32 800 32 800 32 800 32 800 32 800 32 800 32 800

  Rzeczowe   18 568 17 779 14 849 32 800 32 800 32 800 32 800 32 800 32 800 32 800 32 800 32 800 32 800

  Osobowe   5 626 11 690 23 996 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

  Inwestycje 0 0 0 0                   

                                

400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię 0 0 0 329 268 0 0 0 0 0 0 0 0 0

  elektryczną, gaz i wodę 0 0 0 329 268 0 0 0 0 0 0 0 0 0

  Osobowe   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

  Inwestycje 0 0 0 0                   

                                

600 Transport i łączność 212 099 492 234 397 430 452 311 72 000 72 000 72 000 72 000 72 000 72 000 72 000 72 000 72 000

  Rzeczowe   58 428 144 040 59 804 72 000 72 000 72 000 72 000 72 000 72 000 72 000 72 000 72 000 72 000

  Osobowe   0 0 6 069 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

  Inwestycje 153 671 348 194 331 557 380 311                   

                                

700 Gospodarka mieszkaniowa 595 285 548 148 529 068 349 657 304 657 304 657 304 657 304 657 304 657 304 657 304 657 304 657 304 657

  Rzeczowe   595 285 491 660 450 611 304 657 304 657 304 657 304 657 304 657 304 657 304 657 304 657 304 657 304 657

  Osobowe   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

  Inwestycje 0 56 488 78 457 45 000                   

                                

710 Działalność usługowa 28 359 34 007 46 695 174 500 146 000 146 000 49 000 50 225 51 481 52 768 54 087 55 439 56 825

  Rzeczowe   28 359 34 007 46 695 174 500 146 000 146 000 49 000 50 225 51 481 52 768 54 087 55 439 56 825

  Osobowe   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

  Inwestycje 0 0 0 0                   

                                

750 Administracja publiczna  1 808 520 1 825 601 1 778 252 1 863 664 1 897 648 1 945 089 1 993 717 2 043 559 2 094 648 2 147 015 2 200 690 2 255 707 2 312 100

  Rzeczowe   568 140 574 849 534 772 595 870 610 767 626 036 641 687 657 729 674 172 691 027 708 302 726 010 744 160

  Osobowe   1 215 380 1 213 980 1 219 752 1 255 494 1 286 881 1 319 053 1 352 030 1 385 830 1 420 476 1 455 988 1 492 388 1 529 698 1 567 940

  Inwestycje 25 000 36 772 23 728 12 300                   
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cd. - WYDATKI 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

751 Urzędy naczelnych organów władzy państ. kontroli isądow. 11 647 25 434 27 219 13 831 13 831 13 831 13 831 13 831 13 831 13 831 13 831 13 831 13 831

  Rzeczowe   11 600 25 434 27 219 13 831 13 831 13 831 13 831 13 831 13 831 13 831 13 831 13 831 13 831

  Osobowe   47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

  Inwestycje 0 0 0 0                   

                                

752 Obrona narodowa 375 375 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500

  Rzeczowe   375 375 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500

  Osobowe   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

  Inwestycje 0 0 0 0                   

                                

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 113 596 105 560 112 382 114 937 112 685 115 503 118 390 121 350 124 384 127 493 130 681 133 948 137 296

  Rzeczowe   89 993 83 823 94 528 109 337 112 070 114 872 117 744 120 688 123 705 126 797 129 967 133 217 136 547

  Osobowe   1 603 941 104 600 615 630 646 662 679 696 713 731 749

  Inwestycje 22 000 20 796 17 750 5 000                   

                                

756 Doch. od osób praw., fizycz. oraz wydatki związ. z ich poborem 0 0 0 81 550 83 589 85 678 87 820 90 016 92 266 94 573 96 937 99 361 101 845

  Rzeczowe 0 0 0 41 750 42 794 43 864 44 960 46 084 47 236 48 417 49 628 50 868 52 140

  Osobowe 0 0 0 39 800 40 795 41 815 42 860 43 932 45 030 46 156 47 310 48 492 49 705

  Inwestycje 0 0 0 0                   

                                

757 Obsługa długu publicznego  728 0 173 552 410 816 568 000 612 000 622 000 614 000 605 000 597 000 589 000 502 000 619 000

  Odsetki od kredytówi pożyczek oraz spłaty poręczeń 728 0 173 552 410 816 568 000 612 000 622 000 614 000 605 000 597 000 589 000 502 000 619 000

  Koszty finansowe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

                                

758 Różne rozliczenia 25 000 51 855 20 959 233 046 144 296 144 296 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000

  Rzeczowe   0 26 855 16 919 144 296 144 296 144 296 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000

  Osobowe   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

  Inwestycje 25 000 25 000 4 040 88 750                   

                                

801 Oświata i wychowanie 4 494 985 4 881 441 5 595 758 7 075 151 5 799 492 5 683 306 5 766 003 5 850 175 5 935 850 6 023 062 6 111 842 6 202 224 6 294 241

  Rzeczowe   820 017 946 412 1 040 877 1 679 289 1 721 271 1 724 303 1 767 411 1 811 596 1 856 886 1 903 308 1 950 891 1 999 663 2 049 654

  Osobowe   3 373 068 3 689 507 4 104 715 4 235 862 4 078 221 3 959 003 3 998 593 4 038 579 4 078 965 4 119 754 4 160 952 4 202 561 4 244 587

  Inwestycje 301 900 245 522 450 166 1 160 000                   
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cd. - WYDATKI 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

851 Ochrona zdrowia 105 451 107 024 96 515 158 529 158 529 158 529 158 529 158 529 158 529 158 529 158 529 158 529 158 529

  Rzeczowe   102 692 103 854 89 170 154 869 154 869 154 869 154 869 154 869 154 869 154 869 154 869 154 869 154 869

  Osobowe   2 759 3 170 2 595 3 660 3 660 3 660 3 660 3 660 3 660 3 660 3 660 3 660 3 660

  Inwestycje 0 0 4 750 0                   

                                

852 Pomoc społeczna 0 0 0 2 460 879 2 456 795 2 463 883 2 471 149 2 478 597 2 486 230 2 494 055 2 502 075 2 510 296 2 518 722

  Rzeczowe   0 0 0 2 173 250 2 173 250 2 173 250 2 173 250 2 173 250 2 173 250 2 173 250 2 173 250 2 173 250 2 173 250

  Osobowe   0 0 0 276 629 283 545 290 633 297 899 305 347 312 980 320 805 328 825 337 046 345 472

  Inwestycje 0 0 0 11 000                   

                                

853 Poz. zadania w zakr. polit. społecznej 1 419 361 1 587 029 1 682 913 5 000 5 125 5 253 5 384 5 519 5 657 5 798 5 943 6 092 6 244

  Rzeczowe   1 146 017 1 349 468 1 424 195 5 000 5 125 5 253 5 384 5 519 5 657 5 798 5 943 6 092 6 244

  Osobowe   273 344 233 380 258 718 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

  Inwestycje 0 4 181 0 0                   

                                

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 790 759 810 714 828 203 148 583 149 922 151 275 152 641 154 020 155 414 156 821 158 243 159 679 161 129

  Rzeczowe   682 506 693 905 692 081 14 669 14 669 14 669 14 669 14 669 14 669 14 669 14 669 14 669 14 669

  Osobowe   104 063 116 809 136 122 133 914 135 253 136 606 137 972 139 351 140 745 142 152 143 574 145 010 146 460

  Inwestycje 4 190 0 0 0                   

                                

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 310 649 310 796 385 484 554 631 305 584 313 224 321 054 329 081 337 308 345 741 354 384 363 244 372 325

  Rzeczowe   214 428 273 939 272 068 298 131 305 584 313 224 321 054 329 081 337 308 345 741 354 384 363 244 372 325

  Osobowe   0 1 268 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

  Inwestycje 96 221 35 589 113 416 256 500                   

                                

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 433 579 478 811 447 344 438 791 434 272 445 129 456 257 467 663 479 355 491 339 503 622 516 213 529 118

  Rzeczowe   418 900 452 739 437 407 423 680 434 272 445 129 456 257 467 663 479 355 491 339 503 622 516 213 529 118

  Osobowe   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

  Inwestycje 14 679 26 072 9 937 15 111                   

                                

926 Kultura fizyczna i sport 150 735 173 638 199 163 212 500 182 000 182 000 182 000 182 000 182 000 182 000 182 000 182 000 182 000

  Rzeczowe   150 735 173 638 199 163 202 500 182 000 182 000 182 000 182 000 182 000 182 000 182 000 182 000 182 000

  Osobowe   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

  Inwestycje 0 0 0 10 000                   
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cd. - WYDATKI 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

                                

Wydatki na inwestycje (razem) -*) -*) -*) -*) 4 300 000 4 200 000 4 200 000 4 200 000 4 200 000 0 0 0 0

                                

WYDATKI RAZEM 10 525 32211 462 13612 360 28215 110 944 17 167 72517 074 95317 057 73317 218 522 17 381 91113 349 98213 521 82213 618 51913 923 162

Źródło: Opracowanie Urzędu Miasta w Jaworzynie Śląskiej oraz Inwest Consulting S.A. 

*) Wydatki na inwestycje w latach 2001 - 2004 zostały pokazane w rozbiciu na poszczególne działy, z których są realizowane. 
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6.3. INFORMACJE O ZACIĄGNIĘTYCH I PLANOWANYCH ZOBOWIĄZANIACH 

FINANSOWYCH Z TYTUŁU KREDYTÓW, POŻYCZEK I OBLIGACJI 

W przypadku niedoboru środków finansowych budżetu istnieje możliwość zaciągania kredytów 

w granicach upoważnień zawartych w uchwale budżetowej. 

Na podstawie art. 48 ust. 1 ustawy o finansach publicznych jednostki samorządu terytorialnego 

mogą zaciągać kredyty, pożyczki oraz emitować papiery wartościowe na: 

1) pokrycie występującego w ciągu roku niedoboru budżetu JST, 

2) finansowanie wydatków nieznajdujących pokrycia w planowanych dochodach JST. 

Finansowanie takie nie powinno dotyczyć wydatków stałych, związanych z wykonywaniem 

bieżących zadań samorządu. 

 

Zgodnie z art. 69 ust. 1 Prawa bankowego przez umowę kredytu bank zobowiązuje się oddać 

do dyspozycji kredytobiorcy na czas oznaczony w umowie kwotę środków pieniężnych z 

przeznaczeniem na ustalony cel, a kredytobiorca zobowiązuje się do korzystania z niej na 

warunkach określonych w umowie, zwrotu kwoty wykorzystanego kredytu wraz z odsetkami w 

oznaczonych terminach spłaty oraz zapłaty prowizji od udzielonego kredytu. 

 

Na dzień przygotowania dokumentu Gmina Jaworzyna Śląska nie posiadała żadnych zobowiązań 

z tytułu umów kredytowych.  

 

Umowa pożyczki jest uregulowana w art. 720 – 724 Kodeksu Cywilnego. Przez zawarcie 

umowy udzielający pożyczkę zobowiązuje się przenieść na własność określoną ilość pieniędzy 

albo rzeczy oznaczonych co do gatunku, a biorący zobowiązuje się zwrócić tę samą ilość 

pieniędzy albo rzeczy tego samego gatunku i tej samej jakości. 

 

Na dzień przygotowania dokumentu Gmina Jaworzyna Śląska nie posiadała żadnych zobowiązań 

z tytułu umów pożyczki. 

6.4. INFORMACJE O UDZIELANIU PRZEZ GMINĘ JAWORZYNA ŚLĄSKA 

PORĘCZEŃ I GWARANCJI 

Gmina Jaworzyna Śląska udzieliła dwóch poręczeń Spółce Wodno – Ściekowej „Strzegomka”  

w Żarowie.  

W pierwszym przypadku wobec braku spłaty pożyczki przez w/w spółkę Narodowy Fundusz 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie wypowiedział w dniu 9 czerwca 1999 

roku umowę pożyczki i wezwał poręczycieli (Gmina Jaworzyna Śląska i Gmina Żarów) do 
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natychmiastowego zwrotu kwoty pożyczki wraz z odsetkami. W dniu 24 lipca 2003 roku Zarząd 

NFOŚIGW podpisał z Gminą Jaworzyna Śląska ugodę, według której Gmina zobowiązała się do 

spłaty zobowiązania w wysokości 5 112 860 PLN do roku 2017 w ratach półrocznych.  

W drugim przypadku wobec braku spłaty pożyczki (Umowa z dnia 18 września 1997 r.) przez 

w/w spółkę Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu 

zawarł umowę dnia 05 czerwca 2003 roku z poręczycielem, czyli Gminą Jaworzyna Śląska, 

według której Gmina zobowiązała się do spłaty zobowiązania (kapitał + odsetki) w łącznej 

wysokości 1 485 433,45 PLN w ratach do końca roku 2012. 

Szczegółowe dane na temat kwot przypadających do spłaty w poszczególnych latach 

wynikających ze spłaty poręczeń przedstawia tabela 32.  
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Tabela 32 Harmonogram spłat zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji w latach 2004 – 2013 (dane w PLN) 

  2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

              

Udzielone gwarancje i poręczenia 410 816 568 000 612 000 622 000 614 000 605 000 597 000 589 000 502 000 619 000

                        

 Źródło: Dane Urzędu Miasta w Jaworzynie Śląskiej. 
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6.5. ANALIZA ZDOLNOŚCI FINANSOWEJ GMINY W LATACH 

OBOWIĄZYWANIA PROGNOZY 

Wieloletni Plan Finansowy, jako średnioterminowa prognoza wolnych środków na inwestycje, 

ma stanowić pomoc przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych. 

W dniu 13 listopada 2003 roku została uchwalona nowa Ustawa o dochodach jednostek 

samorządu terytorialnego, która zaczęła obowiązywać od 1 stycznia 2004. Ustawa ta zmieniła  

w sposób znaczący system dochodów jednostek samorządu terytorialnego. Nie można jednak  

w sposób dokładny przewidzieć w praktyce wszystkich skutków wywołanych tymi zmianami. 

Tabela 33 i wykres 5 zostały przygotowane w celu zobrazowania zjawisk występujących  

w budżecie Gminy w latach objętych Wieloletnim Planem Finansowym. Zawierają wyliczenia  

i informacje będące wynikiem prac pracowników Urzędu Miasta w Jaworzynie Śląskiej  

i pracowników Inwest Consulting S.A. z Poznania. 

Tym samym tabela ta obrazuje sytuację finansową Gminy i pozwala na określenie jej zdolności 

kredytowej i odzwierciedla przepływ środków pieniężnych w kolejnych latach w sposób 

przypominający analizę „cash flow” stosowaną w przedsiębiorstwach. 

Prognoza na lata 2004 – 2013 została przygotowana w oparciu o uchwałę budżetową na 2004 

rok oraz o strategię zarządzania finansami Gminy. 

Wyjaśnienia poszczególnych pozycji zawartych w tabeli 33: 

1. DOCHODY BEZ NADWYŻKI OPERACYJNEJ = SUBWENCJE I DOTACJE ORAZ 

DOCHODY WŁASNE GMINY. 

2. WYDATKI = WYDATKI RZECZOWE, OSOBOWE I KOSZTY FINANOWE. 

3. NADWYŻKA OPERACYJNA = DOCHODY BEZ NADWYŻEK – WYDATKI - obrazuje tę 

część budżetu gminy, która może zostać wykorzystana na sfinansowanie inwestycji ze 

środków własnych gminy oraz na spłaty zobowiązań wynikających z zaciągniętych przez 

gminę kredytów, pożyczek czy wyemitowanych obligacji (odsetek i rat kapitałowych); jej 

wartość oraz udział w dochodach gminy stanowi o jej kondycji finansowej. Im wielkość ta 

jest większa oraz im większy jest jej udział w dochodach gminy, tym w lepszej kondycji 

finansowej jest gmina. 

4. OBSŁUGA ZADŁUŻENIA = SPŁATY PORĘCZEŃ, SPŁATA RAT KAPITAŁOWYCH I 

ODSETEK OD ZOBOWIĄZAŃ W DANYM ROKU. 

5. WOLNE ŚRODKI NA INWESTYCJE = NADWYŻKA OPERACYJNA – OBSŁUGA 

ZADŁUŻENIA - wartość ta określa niejako maksymalną kwotę, jaką gmina może wydać  

w poszczególnych latach na realizację programu inwestycyjnego. Warto podkreślić, że 

obejmuje to zarówno nakłady ze środków własnych i środków pozabudżetowych; gmina 
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może prowadzić program inwestycyjny przekraczający tą wartość zasilając się np. 

kredytami, pożyczkami czy emitując obligacje. 

6. INWESTYCJE = KWOTY PRZYPADAJACE NA WYDATKI MAJĄTKOWE W DANYM ROKU, 

7. WOLNE ŚRODKI PO INWESTYCJACH = WOLNE ŚRODKI NA INWESTYCJE – 

INWESTYCJE - określają sytuację finansową gminy po przeprowadzeniu programu 

inwestycyjnego w kolejnych latach; wartość ta w zależności od tego czy jest dodatnia czy 

też ujemna wskazuje na ewentualną potrzebę finansowania zewnętrznego koniecznego do 

przeprowadzenia planowanego programu inwestycyjnego; gmina w zależności od tego czy 

posiada środki finansowe z poprzednich lat może zdecydować się na finansowanie takich 

inwestycji z nadwyżek z lat poprzednich, jak również może zaciągnąć kredyty, wyemitować 

obligacje itp.). 

8. OTRZYMANE KREDYTY, POŻYCZKI I WYEMITOWANE OBLIGACJE = 

PRZYCHODY Z ZACIĄGNIĘTYCH ZOBOWIĄZAŃ 

9. PRZYCHODY Z INNYCH ŹRÓDEŁ = NADWYŻKI ŚRODKÓW Z LAT POPRZEDNICH, 

ŚRODKI NA POKRYCIE DEFICYTU (nadwyżki z lat poprzednich, przychody z prywatyzacji 

majątku lub nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, 

wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych). 

10. ROCZNE PRZEPŁYWY GOTÓWKI NETTO = WOLNE ŚRODKI NA INWESTYCJE + 

OTRZYMANE KREDYTY, POŻYCZKI I WYEMITOWANE OBLIGACJE + PRZYCHODY Z 

INNYCH ŹRÓDEŁ - wartość dodatnia oznacza, że założenia budżetu co do zrealizowania 

zamierzonych celów inwestycyjnych zostały w pełni zrealizowane oraz to, że jeśli gmina 

zaciągała kredyty, to ich kwota w pełni pokrywała niedobory konieczne do realizacji zadań 

inwestycyjnych; wartość ujemna mówi o tym, że budżet nie został w pełni zrealizowany, a 

ewentualne kredyty, jakie gmina zaciągnęła nie w pełni pokryły niedobory. 
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Tabela 33 Finanse w latach 2001 - 2003 oraz ich projekcje na lata 2004 - 2013 (dane w PLN) 

WYSZCZEGÓLNIENIE 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

A. DOCHODY BEZ NADWYŻEK (1 + 2) 10 829 933 11 422 334 13 027 859 13 952 944 17 307 434 17 015 201 17 142 946 17 273 397 17 406 614 13 762 654 13 901 579 14 043 45214 188 336

1. Subwencje i dotacje   5 503 818 6 485 549 6 950 097 7 427 201 11 041 288 10 911 673 10 949 762 10 988 232 11 027 087 7 286 330 7 325 966 7 365 998 7 406 430

Subwencje ogółem   4 304 119 5 051 645 5 661 253 5 342 051 5 253 513 5 223 898 5 261 987 5 300 457 5 339 312 5 378 555 5 418 191 5 458 223 5 498 655

Dotacje na zadania bieżące   1 103 414 1 315 601 1 216 554 1 877 244 1 877 244 1 877 244 1 877 244 1 877 244 1 877 244 1 877 244 1 877 244 1 877 244 1 877 244

Środki ze źródeł pozabudżetowych na zadania bieżące 6 285 0 0 30 531 30 531 30 531 30 531 30 531 30 531 30 531 30 531 30 531 30 531

Dotacje i środki ze źródeł pozabudżetowych na inwestycje (w tym GFOŚ) 90 000 118 303 72 290 177 375 3 880 000 3 780 000 3 780 000 3 780 000 3 780 000 0 0 0 0

                                

2. Dochody własne gminy   5 326 115 4 936 785 6 077 762 6 525 743 6 266 146 6 103 528 6 193 184 6 285 165 6 379 527 6 476 324 6 575 613 6 677 454 6 781 906

Podatki i opłaty lokalne   3 240 197 2 986 659 3 984 815 4 097 311 3 787 714 3 875 096 3 964 752 4 056 733 4 151 095 4 247 892 4 347 181 4 449 022 4 553 474

Udział w podatkach budżetowych państwa 1 434 825 1 371 054 1 501 854 1 798 000 1 798 000 1 798 000 1 798 000 1 798 000 1 798 000 1 798 000 1 798 000 1 798 000 1 798 000

Dochody jednostek budżetowych   0 41 257 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dochody z majątku gminy   328 235 311 681 373 702 457 912 507 912 257 912 257 912 257 912 257 912 257 912 257 912 257 912 257 912

Odsetki od środków na rachunkach bankowych 32 637 11 555 16 132 15 300 15 300 15 300 15 300 15 300 15 300 15 300 15 300 15 300 15 300

Pozostałe dochody   290 221 214 579 201 259 157 220 157 220 157 220 157 220 157 220 157 220 157 220 157 220 157 220 157 220

                                

B. WYDATKI     9 881 933 10 663 522 11 152 929 12 716 156 12 299 725 12 262 953 12 235 733 12 404 522 12 576 911 12 752 982 12 932 822 13 116 51913 304 162

Rzeczowe     4 906 043 5 392 777 5 400 858 6 770 197 6 470 755 6 511 553 6 402 074 6 487 161 6 574 376 6 663 771 6 755 400 6 849 321 6 945 590

Osobowe     4 975 890 5 270 745 5 752 071 5 945 959 5 828 970 5 751 400 5 833 660 5 917 361 6 002 535 6 089 211 6 177 421 6 267 198 6 358 572

                               

C. NADWYŻKA OPERACYJNA (A - B) 948 000 758 812 1 874 930 1 236 788 5 007 708 4 752 248 4 907 212 4 868 875 4 829 703 1 009 672 968 757 926 933 884 174

                                

D. OBSŁUGA ZADŁUŻENIA (1 + 2 + 3) 17 528 0 173 552 410 816 568 000 612 000 622 000 614 000 605 000 597 000 589 000 502 000 619 000

  1. Spłata rat kapitałowych 16 800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

  2. Spłata odsetek od kredytów i pożyczek 728 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

  3. Spłata poręczeń   0 0 173 552 410 816 568 000 612 000 622 000 614 000 605 000 597 000 589 000 502 000 619 000

                                

E. WOLNE ŚRODKI NA INWESTYCJE (C - D) 930 472 758 812 1 701 378 825 972 4 439 708 4 140 248 4 285 212 4 254 875 4 224 703 412 672 379 757 424 933 265 174

                                

F. INWESTYCJE   642 661 798 614 1 033 801 1 983 972 4 300 000 4 200 000 4 200 000 4 200 000 4 200 000 0 0 0 0

Finansowane ze środków własnych   -*) -*) -*) -*) 420 000 420 000 420 000 420 000 420 000 412 000 379 000 424 000 265 000

Finansowane ze środków pozabudżetowych (w tym GFOŚ) -*) -*) -*) -*) 3 880 000 3 780 000 3 780 000 3 780 000 3 780 000 0 0 0 0
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CD. - WYSZCZEGÓLNIENIE 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

G. WOLNE ŚRODKI PO INWESTYCJACH (E - F) 287 811 -39 802 667 577 -1 158 000 139 708 -59 752 85 212 54 875 24 703 672 757 933 174

                                

H. OTRZYMANE KREDYTY, POŻYCZKI I OBLIGACJE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

                                

I. PRZYCHODY Z INNYCH ŹRÓDEŁ   351 783 639 594 599 795 1 158 000 0 139 708 0 0 0 0 0 0 0

                                

J. ROCZNE PRZEPŁYWY GOTÓWKI NETTO (G + H + I) 639 594 599 792 1 267 372 0 139 708 79 957 85 212 54 875 24 703 672 757 933 174

Źródło: Opracowanie Inwest Consulting S.A. 

 

*) Wydatki inwestycyjne w latach 2001 – 2004 zostały podane zbiorczo bez rozbicia na źródła ich finansowania. 
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Wykres 5 Projekcje finansowe Gminy Jaworzyna Śląska w latach 2004 - 2013  

Analiza możliwości inwestycyjnych i wiarygodności kredytowej
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Źródło: Opracowanie Inwest Consulting S.A. 
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Wykres obrazuje „Wolne Środki” pozostające do dyspozycji Gminy, które mogą być wydane na 

inwestycje oraz na obsługę zadłużenia. „Wolne Środki” zobrazowano na powyższych wykresach 

jako pole w kolorze piaskowym. 

Na pole „Wolne Środki” nałożone są inwestycje Gminy, które odpowiadają turkusowym 

słupkom. Wartości te odpowiadają rocznym nakładom inwestycyjnym poniesionym lub 

planowanym do poniesienia przez Gminę. 

Część inwestycji finansowana jest przy pomocy dotacji z budżetu państwa i środki 

pozabudżetowe, co na wykresie przedstawiono kolorem zielonym („Dotacje z budżetu oraz 

środki pozabudżetowe na inwestycje”). 

Przedłużenie słupka inwestycji stanowią kwoty spłat poręczeń. Wartość spłat poręczeń 

oznaczono kolorem czarnym. 

Jak widać na wykresie 5 w roku 2004 i 2006 słupek przewyższa pole w kolorze piaskowym 

„Wolnych Środków” i w kolorze zielonym „Dotacje z budżetu oraz środki pozabudżetowe na 

inwestycje” - oznacza to, że w tym roku Gmina nie będzie w stanie sfinansować wszystkich 

zadań z własnego budżetu i ze środków dotacyjnych. W takim przypadku konieczne będzie 

sfinansowanie część inwestycji „Przychodami z innych źródeł” czyli nadwyżkami z lat 

poprzednich, przychodami z prywatyzacji majątku lub nadwyżkami środków pieniężnych na 

rachunku bieżącym budżetu jednostki, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat 

ubiegłych, której wartość na wykresie przedstawio jako pole w kolorze jasnozielonym. 

6.6. WSKAŹNIKI OBCIĄŻENIA BUDŻETU GMINY 

Zgodnie z art. 113 Ustawy o finansach publicznych łączna kwota przypadających do spłaty w 

danym roku budżetowym rat kredytów i pożyczek oraz potencjalnych spłat kwot wynikających z 

udzielonych przez jednostki samorządu terytorialnego poręczeń wraz z należnymi w danym roku 

odsetkami od tych kredytów i pożyczek, oraz należnych odsetek i dyskonta, a także 

przypadających w danym roku budżetowym wykupów papierów wartościowych emitowanych 

przez jednostki samorządu terytorialnego, nie może przekroczyć 15,0% planowanych na dany 

rok budżetowy dochodów jednostki samorządu terytorialnego.  

Ograniczeń określonych powyżej nie stosuje się do kredytów i pożyczek zaciągniętych w 

związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami 

strukturalnymi lub Funduszem Spójności Unii Europejskiej, a także emitowanych w tym celu 

papierów wartościowych. 

Na podstawie przeprowadzonej analizy można stwierdzić, iż wysokość całkowitych zobowiązań 

Jaworzyny Śląskiej z tytułu pożyczek, kredytów i potencjalnych zobowiązań z tytułu poręczeń w 

stosunku do przewidywanych dochodów budżetu Gminy Jaworzyna Śląska w latach 2004 - 2013 

będzie się kształtować w przedziale 2,9% - 4,4%. 
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W związku z tym, że wskaźnik ten jest powszechnie obowiązującym należy go brać pod uwagę 

ubiegając się o finansowanie zewnętrzne. Jego wielkość w kolejnych latach powinna być 

odpowiednio wyważona w stosunku do budżetu Gminy a jej maksymalna wartość nie powinna 

przekraczać 10,0% - 12,0% w zależności od planowanego finansowania inwestycji w kolejnych 

latach. Konieczność utrzymania 3,0% - 5,0% marginesu w stosunku do maksymalnej wartości 

tego wskaźnika wynika z możliwości nagłego przekazania samorządom dodatkowych zadań 

zleconych lub wystąpienia nagłych inwestycji, na które przy braku środków własnych trzeba 

będzie zaciągnąć kredyt, pożyczkę czy wyemitować obligacje. 

Wykres 6 Obciążenie planowanych dochodów ogółem tytułem obsługi zobowiązań 
finansowych (art. 113 Ustawy o finansach publicznych) 
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Źródło: Opracowanie Inwest Consulting S.A. 

 

Inną formą kontroli wielkości zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego jest zapis w art. 

114 omawianej ustawy, który stanowi, iż łączna kwota długu jednostki samorządu 

terytorialnego na koniec roku budżetowego nie może przekraczać 60,0% dochodów ogółem tej 

jednostki w tym roku budżetowym.  

W trakcie roku budżetowego łączna kwota długu jednostki samorządu terytorialnego na koniec 

kwartału nie może przekraczać 60,0% planowanych w danym roku budżetowym dochodów tej 

jednostki. 

Ograniczeń określonych powyżej nie stosuje się do emitowanych papierów wartościowych, 

kredytów i pożyczek zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z 

podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub Funduszem Spójności Unii 

Europejskiej. 

W związku z tym, że wskaźnik ten jest powszechnie obowiązującym należy go brać pod uwagę 

ubiegając się o finansowanie zewnętrzne. Jego wielkość w kolejnych latach powinna być 

odpowiednio wyważona w stosunku do budżetu Gminy, a maksymalna wartość nie powinna 

przekraczać 50,0% - 55,0%, w zależności od planowanego finansowania inwestycji w kolejnych 
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latach. Konieczność utrzymania 5,0% – 10,0% marginesu w stosunku do maksymalnej wartości 

tego wskaźnika wynika z możliwości nagłego przekazania samorządom dodatkowych zadań 

zleconych lub wystąpienia nagłych inwestycji, na które przy braku środków własnych trzeba 

będzie zaciągnąć kredyt, pożyczkę czy wyemitować obligacje. 

Gmina Jaworzyna Śląska nie posiada żadnych zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek czy 

wyemitowanych obligacji. 
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7.1. ZADANIA ZGŁOSZONE DO PLANU ROZWOJU LOKALNEGO GMINY JAWORZYNA ŚLĄSKA 

Zgodnie z przyjętą procedurą prac nad Planem Rozwoju Lokalnego zadania zostały poddane weryfikacji, co pozwoliło je uporządkować wg priorytetowości.  

 

Poniższe zestawienie obejmuje listę  zadań przewidzianych do realizacji na terenie Gminy Jaworzyna Śląska w okresie od 2004 do 2006 oraz w perspektywie 

do 2009 roku. Zadania zostały oceniane zbiorczo, łącząc je w większe całości. 

Tabela 34 Lista zadań przewidzianych do realizacji na terenie gminy Jaworzyna Śląska w okresie od 2004 do 2006 oraz w perspektywie do 2009roku 

L.p. Kod zadania L.p. 2 Nazwa zadania Suma punktów 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 

1G/1/04   Opracowanie studium wykonalności kanalizacji wsi gminy 32 4 3 0 1 0 0 0 3 1 3 1 3 0 0 10 3 0

2G/2/04   Budowa dróg gminnych: 19 4 3 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 -3 1 10 0 0

  S2/2/1/04 1Budowa drogi o nawierzchni bitumicznej do stacji PKP w Bolesławicach                                     

  S8/2/2/04 2Budowa ulicy Kolejowej w Pasuchowie                                     

  S1/2/3/04 3Budowa drogi w Bagieńcu                                     

  S7/2/4/04 4Budowa drogi o nawierzchni asfaltowo-bitumicznej Pasieczna-Jaworzyna Śląska                                     

  R/2/5/04 5Budowa łącznika ul. Prądzyńskiego z ul. Bema                                     

  G/2/6/04 6Budowa ul. na działkach (Spacerowa, Parkowa) w Milikowicach                                     

3G/3/04   Budowa i remonty dróg wewnętrznych 19 4 3 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 -3 1 10 0 0

  S8/3/1/04 1Budowa ulicy Stawowej w Pastuchowie                                     

  S8/3/2/04 2Budowa ulicy Kwiatowej Pastuchowie                                     

  S8/3/3/04 3Budowa ulicy Kościelnej w Pastuchowie                                     

  S8/3/4/04 4Budowa ul. Krótkiej w Pastuchowie                                     

  S8/3/5/04 5Budowa ul. Ogrodowej w Pastuchowie                                     

  S8/3/6/04 6Budowa ul. Szkolnej w Pastuchowie                                     

  S7/3/7/04 7Budowa drogi o nawierzchni asfaltowo-bitumicznej na działce nr 205 w Pasiecznej                                     

  S7/3/8/04 8Budowa drogi o nawierzchni asfaltowo-bitumicznej na działce nr 156 w Pasiecznej                                     

  R/3/9/04 9Budowa łącznika ul. Kilińskiego z ul. Kościuszki                                     

  S9/3/10/04 10Budowa drogi dojazdowej na części działki nr 297 w Piotrowicach                                     

  S9/3/11/04 11Budowa drogi od posesji nr 16 do nr 26 i 28 w Piotrowicach                                     

  S10/3/12/04 12Budowa drogi na działce nr 296 w Starym Jaworowie                                     
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L.p. Kod zadania L.p. 2 Nazwa zadania Suma punktów 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 

  S10/3/13/04 13Budowa drogi na działce nr 303 w Starym Jaworowie                                     

  S10/3/14/04 14Budowa drogi na działce nr 304 w Starym Jaworowie                                     

  S10/3/15/04 15Budowa drogi na działce nr 306 w Starym Jaworowie                                     

  G/3/16/04 16Budowa drogi na części działek nr 161 i 186 w Nowym Jaworowie                                     

  R/11/1/04 1Położenie nowej nawierzchni ul. Cukrowniczej w Pastuchowie                                     

  S3/11/2/04 2Remont i odwodnienie dróg gminnych i dojazdowych do pól w Czechach                                     

  S12/11/3/04 3Remont dróg dojazdowych do pól w Witkowie                                     

4G/4/04   Budowa chodników w mieście 12 3 0 0 3 0 0 2 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0

  R/4/04 1Budowa chodnika w ul. Wolności                                     

  R/20/04   Remont chodników                                     

5G/5/04   Budowa chodników na wsiach 7 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0

  R/5/04 1Budowa chodnika przy ul. Cukrowniczej                                     

  R/20/04   Remont chodników                                     

6G/6/04   Przebudowa obiektów sportowych 18 4 3 2 1 2 0 0 0 0 0 1 1 -6 0 10 0 0

  S2/6/1/04 1Przebudowa obiektu sportowego na boisku w Bolesławicach                                     

  S3/6/2/04 2
Modernizacja boiska sportowego-przystosowanie do uprawiania dyscyplin: lekkoatletyka, piłka nożna, ręczna i siatkowa, 
koszykówka w Czechach                                     

  MKS/6/3/04 3Zakup i montaż siedzisk plastikowych w sektorach 1 i 4 oraz w części widowni dla Gości w Jaworzynie Śląskiej                                     

  MKS/6/4/04 4Remont małego budynku klubu z przeznaczeniem na siłownię i saunę w Jaworzynie Śląskiej                                     

  MKS/6/5/04 5Budowa kortu tenisowego o nawierzchni ceglastej w Jaworzynie Śląskiej                                     

  SPSt/22/04   Budowa boiska sportowego w Starym Jaworowie                                     

      Budowa nowoczesnej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej                                     

  SG/23/1/04 1założenie nowej nawierzchni na boiskach do piłki ręcznej i siatkówki w Gimnazjum w Jaworzynie Śląskiej                                     

  SG/23/2/04 2Utwardzanie alejek w Gimnazjum w Jaworzynie Śląskiej                                     

  SG/23/3/04 3Remont skoczni, rzutni, bieżni w Gimnazjum w Jaworzynie Śląskiej                                     

  SG/23/4/04 4Budowa namiotowej Sali w Gimnazjum w Jaworzynie Śląskiej                                     

  SG/23/5/04 5Budowa kortu w Gimnazjum w Jaworzynie Śląskiej                                     

      Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego na żwirowni                                     

  R/25/1/04 1Budowa : korty tenisowe, boisko do siatkówki - koszykówki, plac zabaw na terenie żwirowni                                     

  R/25/2/04 2Budowa pola namiotowego na tertenie żwirowni                                     

  R/26/04   Budowa basenu w gimnazjum w Jaworzynie Śląskiej                                     

      Zakup gotowych dóbr inwestycyjnych                                     

7a G/712/04   Zakup gotowych dóbr inwestycyjnych dla SOKiBP 5 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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L.p. Kod zadania L.p. 2 Nazwa zadania Suma punktów 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 

  SOK/7/1/04 1Zakup nagłośnienia o mocy 2x 2000W dla SOKiBP                                     

  SOK/7/2/04 2Zakup telewizora 42” dla SOKiBP                                     

7b G/734/04   Zakup gotowych dóbr inwestycyjnych dla OSP 4 4 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 -3 0 0 0 0

  OSP/7/3/04 3Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Jaworzyna Śląska                                     

  OSP/7/4/04 4Zakup łodzi pontonowej dla OSP Jaworzyna Sląska                                     

  OSP/10/04 1Karosacja samochodu STAR 244 dla OSP Jaworzyna Śląska                                     

7c G/75/04   Zakup gotowych dóbr inwestycyjnych dla MKS 5 3 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

  MKS/7/5/04 5Zakup estrady wraz z zadaszeniem dla MKS                                      

7d G/767/04   Zakup gotowych dóbr inwestycyjnych dla ZGKiM 7 4 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0

  ZG/7/6/04 6Zakup ciągnika "ESKORT-POLMOT" dla ZGKiM                                     

  ZG/7/7/04 7Zakup cysterny asenizacyjnej typ: PA-35 dla ZGKiM                                     

8G/8/04   Remonty obiektów użyteczności publicznej 12 4 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 5 0 0

  SOK/8/1/04 1Remont obiektu SOKiBP: (2005r) wymiana okien i parapertów ( 9 szt)  wyłożenie 1/3 ściany korkiem                                      

  SOK/8/2/04 2Remont obiektu SOKiBP: (2006r) wymiana okien i parapertów ( 17 szt)  stolarki drzwiowej -3 szt.                                       

  SOK/8/3/04 3Remont obiektu SOKiBP: (2007r) wymiana okien i parapertów ( 14 szt)  stolarki drzwiowej -1 szt.                                        

  S1/8/4/04 4Doprowadzernie wody do świetlicy wiejskiej w Bagieńcu                                     

  S8/8/5/04 5Pokrycie dachu i wymiana okien w świetlicy wiejskiej w Pastuchowie                                     

  S3/8/6/04 6Remont świetlic wiejskich w Czechach                                     

  MKS/8/7/04 7
Remont kapitalny głównego budynku MKS, a w szczególności 1. Wymiana centralnego ogrzewania, 2. Wymiana sieci 
wodno-kanalizacyjnej i elektrycznej, 3. Remont szatni, sanitariatów oraz pozostałych pomieszczeń                                     

  SPJ/8/8/04 8Remont elewacji budynku nr 10 Szkoły Podstawowej w Jaworzynie Śląskiej                                     

  SPJ/8/9/04 9Wymiana stolarki okiennej drewnianej na plastikową w budynku nr 10 SP w Jaworzynie Śląskiej                                     

  SG/8/10/04 10Wymiana pokrycia dachowego w Gimnazjum                                     

  SG/8/11/04 11Wymiana okien na korytarzach w w Gimnazjum                                     

  SG/8/12/04 12Wymiana stolarki drzwiowej w Gimnazjum                                     

  SG/8/13/04 13Wymiana podłóg w klasach w Gimnazjum                                     

  SG/8/14/04 14Remont elewacji ocieplenie ścian szczytowych w Gimnazjum                                     

  P/8/15/04 15Wymiana elewacji na całym budynku przedszkola w Jaworzynie Śląskiej                                     

  P/8/16/04 16Gruntowy remont dachu przedszkola w Jaworzynie Śląskiej                                     

  S5/8/17/04 17Remont świetlicy wiejskiej w Nowicah                                     

  S4/8/18/04 18Remont świetlicy wiejskiej (dach i wnętrze) w Milikowicach                                     

9OSP/9/04   Budowa remizy w Jaworzynie Śląskiej 11 4 0 0 1 1 0 3 0 0 0 0 0 -3 0 5 0 0

13G/13/04   Budowa sanitariatów 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
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L.p. Kod zadania L.p. 2 Nazwa zadania Suma punktów 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 

  S8/13/1/04 1Budowa sanitariatów ul. Stawowa w Pastuchowie w budynku komunalnym                                     

  ZG/13/5/04 5budowa toalet w budynkach mieszkalnych przy Piotrowice 64, ul. Mickiewicza 8                                     

15G/15/04   Budowa oświetlenia ulicznego 8 4 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0

  G/15/04 1Budowa oświetlenia ulicznego                                     

21SPJ/21/04   Budowa sali gminastycznej przy Szkole Podstawowej w Jaworzynie Śląskiej 8 3 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 -3 0 5 0 0

28G/28+29/04   Remonty dachów budynków komunalnych 9 3 0 0 1 0 0 0 3 0 0 1 1 0 0 0 0 0

  ZG/28/4/04 4wymiana pokrycia dachu krytego papą wraz z przemurowaniem kominów przy budynku mieszkalnym ul. Ogrodowa 10                                     

  ZG/28/5/04 5wymiana pokrycia dachu krytego papą wraz z przemurowaniem kominów przy budynku mieszkalnym ul. 1-go Maja 2,4,6                                     

  ZG/28/6/04 6wymiana pokrycia dachu krytego papą wraz z przemurowaniem kominów przy budynku mieszkalnym ul. Wolności 7                                     

  ZG/28/67/04 7wymiana pokrycia dachu krytego dachówką budynek mieszkalny Witków 47                                     

  ZG/28/8/04 8wymiana pokrycia dachu krytego dachówką budynek mieszkalny przy ul. Jana Pawła II 14-14c w J-nie Śl.                                     

  ZG/28/9/04 9
wymiana pokrycia dachu krytego papą wraz z przemurowaniem kominów przy budynku mieszkalnym ul.Wolności 21 -
Słowackiego 2 w J-nie Śl.                                     

  ZG/28/10/04 10
wymiana pokrycia dachu krytego papą wraz z przemurowaniem kominów przy budynku mieszkalnym ul. Wolności 11, 
Mickiewicza 1                                     

  ZG/28/11/04 11wymiana pokrycia dachu krytego papą wraz z przemurowaniem kominów przy budynku mieszkalnym ul. Mickiewicza 3                                     

  ZG/28/12/04 12wymiana pokrycia dachu krytego papą wraz z przemurowaniem kominów przy budynku mieszkalnym ul. Mickiewicza 4                                     

  ZG/28/13/04 13wymiana pokrycia dachu krytego papą wraz z przemurowaniem kominów przy budynku mieszkalnym ul. Świdnicka 2                                     

  ZG/28/14/04 14wymiana pokrycia dachu krytego papą wraz z przemurowaniem kominów przy budynku mieszkalnym ul. Westerplatte 4                                     

  ZG/28/15/04 15przełożenie pokrycia dachu krytego dachu krytego dachówką przy ul. Wolności 20                                     

  ZG/28/16/04 16przełożenie pokrycia dachu krytego dachu krytego dachówką przy ul. 1-go Maja 48-50                                     

      Remonty elewacji budynków komunalnych                                     

  ZG/29/7/04 7wykonanie elewacji całego budynku przy ul. Mickiewicza 5                                     

  ZG/29/8/04 8wykonanie elewacji całego budynku przy ul.Wolności 6                                     

  ZG/29/9/04 9wykonanie elewacji trzech ścian budynku przy ul. Westerplatte 4                                     

  ZG/29/10/04 10wykonanie elewacji dwóch ścian budynku przy ul. Mickiewicza 3                                     

  ZG/29/11/04 11wykonanie elewacji dwóch ścian budynku przy ul. Ogrodowa 4                                     

  ZG/29/12/04 12wykonanie elewacji ściany frontowej i szczytowej budynku przy ul. Wolności 12 i 14                                     

  ZG/29/13/04 13wykonanie elewacji całego budynku przy ul. Mickiewicza 13                                     

  ZG/29/14/04 14wykonanie ocieplenia ściany tylniej przy ul. Ekerta 7a-7b                                     

  ZG/29/15/04 15wykonanie ocieplenia ściany szczytowej przy ul. 1-go Maja 30                                     

  ZG/29/16/04 16wykonanie ocieplenia ściany szczytowej przy ul. Wolności 25a                                     

  ZG/29/17/04 17wykonanie ocieplenia ściany szczytowej przy ul. Ekerta 2d                                     

  ZG/29/18/04 18wykonanie elewacji dwóch ścian budynku przy ul. Mickiewicza 2                                     
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L.p. Kod zadania L.p. 2 Nazwa zadania Suma punktów 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 

  ZG/29/19/04 19wykonanie elewacji dwóch ścian budynku przy ul. Mickiewicza 4                                     

  ZG/29/20/04 20wykonanie elewacji dwóch ścian szczytowych budynku przy ul. 1-go Maja 48-50                                     

  ZG/29/21/04 21wykonanie elewacji całego budynku przy ul. 1-go Maja 2,4,6                                     

  ZG/29/22/04 22wykonanie elewacji dwóch ścian budynku przy ul.Wolności 11 , Mickiewicza 1                                     

  ZG/29/23/04 23wykonanie elewacji dwóch ścian budynku przy ul.Wolności 12-14                                     

  ZG/29/24/04 24wykonanie docieplenia ściany szczytowej od strony budynku Ogrodowa 12 -budynek mieszkalny Ogrodowa 10                                     

  ZG/29/25/04 25
wykonanie docieplenia ściany szczytowej od strony budynku Mickiewicza 3 budynek mieszkalny ul. Wolności 11, 
Mickiewicza 1                                     

31     Budowa osadników gnilnych 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0

  ZG/31/04 1Budowa osadników - Piotrowice 64                                     

32ZG/32/04   Modernizcja Stacji Uzdatniania Wody 17 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 10 0 0

33ZG/33/04   

Budowa kanalizacji rozdzielczej wraz z wymianą sieci wodociągowej z przyłączami od skrzyżowania ul. Wolności, 
Powstańców, Westerplatte poprzez wiadukt kolejowy do skrzyżowania ul. 1 Maja, Świdnickiej, Kościuszki -
opracowanie dokumentacji 13 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0

24
R/24/04 - do 
ZG33   Wymiana sieci wodociągowej w ul. 1 Maja                                     

34ZG/34/04   Budowa sieci wodociągowej od SUW do Witkowa i Jaworzyny Śląskiej 18 4 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3 0 5 0 0

35SPSt/35/04   Budowa sali gimnastycznej w Starym Jaworowie 9 2 0 1 0 1 0 3 0 0 0 0 0 -3 0 5 0 0

37G/37/04   Budowa mostu i dróg dojazdowych do mostu w Milikowicach 16 1 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 1 0 1 10 0 0

38G/38/04   Budowa muszli koncertowej w Starym Jaworowie 17 2 0 1 0 1 0 2 0 0 0 1 0 0 0 10 0 0

39G/39/04   Budowa kanaliazacji rozdzielczej wraz z wymianą sieci wodociągowej w Jaworzynie Śląskiej 31 3 0 0 3 0 3 3 0 1 3 0 3 -3 0 10 5 0

40G/40/04   Modernizacja stacji zlewnej 9 4 0 0 1 0 0 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0

41G/41/04   Adaptacja budynku Szkoły Podstawowej w Starym Jaworowie na mieszkania socjalne 8 4 0 0 0 0 0 0 6 1 0 0 0 -3 0 0 0 0

                                            

  

Zadania nie 
oceniane w 
ramach WPI                                         

  ZG/13/2/04 2budowa toalet w budynku mieszkalnym przy ul. Mickiewicza 13 w Jaworzynie Śl. budżet 2004                                   

  ZG/13/3/04 3budowa toalet w budynku mieszkalnym przy ul. Świdnicka 2 w Jaworzynie Śl. budżet 2004                                   

  ZG/13/4/04 4budowa toalet w budynkach mieszkalnych przy ul. Ceglana 8, ul. Mickiewicza 1, ul. Mickiewicza 2 w Jaworzynie Śl. budżet 2004                                   

12    Remont kanalizacji jest w G/1/04                                   

  S8/12/1/04 1Udrożnienie kanalizacji na terenie wsi Pastuchów – ulica Wyzwolenia                                     

  S3/12/2/04 2Czyszczenie i uzupełnienie kanalizacji deszczowej w Czechach                                     

14G/14/04   Modernizacja oswietlenia ulicznego budżet 2004                                   

16    Budowa sieci gazowej 
to nie jest zadanie 
gminy                                   

  S3/16/1/04 1Budowa sieci gazowej we wsi Czechy                                     

  S12/16/2/04 2Budowa sieci gazowej we wsi Witków                                     
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L.p. Kod zadania L.p. 2 Nazwa zadania Suma punktów 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 

  S7/16/3/04 3Budowa sieci gazowej we wsi Pasieczna                                     

  G/16/4/04 4Budowa sieci gazowej w ul. Powstańców i ul. Świdnickiej w Jaworzynie Śląskiej                                     

17G/17/04   Remonty przepustów bieżące                                   

18G/18/04   Remonty placów zabaw bieżące                                   

19S12/19/04   Budowa wiaty przy świetlicy wiejskiej w Witkowie sołectwo                                   

27    Budowa nowych placów zabaw poniżej progu                                   

  R/27/04 1Budowa placu zabaw w obrębie boiska sportowego w Piotrowicach                                     

30     Likwidacja osadników gnilnych ZGKiM                                   

  ZG/30/1/04 1likwidacja osadników gnilnych przy budynkach mieszkalnych : 1-go Maja 30 i 32, ul. Kościuszki 11, ul. Świdnicka 26                                      

  ZG/30/2/04 2Likwidacja osadnika ścieków przełączenie do instalacji kanalizacyjnej przy ul. Westerplatte 12 i 14                                     

  ZG/30/3/04 3Likwidacja osadnika ścieków przy ul. Ceglana 2,4,6                                     

  ZG/30/4/04 4Likwidacja osadnika ścieków przełączenie do instalacji kanalizacyjnej przy ul.Słowackiego 3                                     

  ZG/30/5/04 5Likwidacja osadnika ścieków przełączenie do instalacji kanalizacyjnej przy ul.Słowackiego 5                                     

  ZG/30/6/04 6Przełączenie instalacji kanalizacyjnej z likwidacją osadnika przy ul. Westerplatte 7 i 7a                                     

  ZG/30/7/04 7Przełączenie instalacji kanalizacyjnej z likwidacją osadnika przy ul.Kościuszki 10                                     

  ZG/30/8/04 8Przełączenie instalacji kanalizacyjnej z likwidacją osadnika przy ul.Kościuszki 4 i 6                                     

  ZG/30/9/04 9Przełączenie instalacji kanalizacyjnej z likwidacją osadnika przy ul.Kościelna 1                                     

36G/36/04   Remont urządzeń odwodnienia dróg bieżące                                   

  ZG/28/1/04 1
Wymiana pokrycia dachu krytego papą wraz z przemurowaniem kominów i wymiana rynien i rur spustowych-ul. 
Słowackiego 4 budżet 2004                                   

  ZG/28/2/04 2
Wymiana pokrycia dachu krytego papą wraz z przemurowaniem kominów i wymiana rynien i rur spustowych-ul. Wolności 
25b budżet 2004                                   

  ZG/28/3/04 3
Wymiana pokrycia dachu krytego papą wraz z przemurowaniem kominów i wymiana rynien i rur spustowych-ul. 
Słowackiego 2 budżet 2004                                   

  ZG/29/1/04 1wykonanie elewacji ścian od strony podwórka przy ul. Wolności 31-33 budżet 2004                                   

  ZG/29/2/04 2wykonanie elewacji ścian frontowej budżet 2004                                   

  ZG/29/3/04 3wykonanie elewacji ścian frontowej budżet 2004                                   

  ZG/29/4/04 4wykonanie elewacji dwóch ścian budżet 2004                                   

  ZG/29/5/04 5wykonanie docieplenia ściany szczytowej budżet 2004                                   

  ZG/29/6/04 6wykonanie izolacji pionowej po zewnętrznej stronie ścian fundamentowych budżet 2004                                   

Źródło: Dane Urzędu Miasta w Jaworzynie Śląskiej. 
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Tabela 35 Lista zadań przewidzianych do realizacji na terenie Gminy Jaworzyna Śląska w okresie od 2004 do 2006 oraz w perspektywie do 2009roku 

Kod zadania Suma punktów Nazwa zadania 
Szacunkowy koszt 
zadania w tys. PLN 

Budżet 
Gminy 

Środki UE GFOŚ 

G/1/04 32 Opracowanie studium wykonalności kanalizacji wsi gminy 100,0 0 75,0 25,0

G/39/04 31 
Budowa kanalizacji rozdzielczej wraz z wymianą sieci wodociągowej w 
Jaworzynie Śląskiej 

21000,0 2100,0 15750,0 3150,0

G/2/04 19 Budowa dróg gminnych: 5301,0 2650,5 2650,5  

G/3/04 19 Budowa i remonty dróg wewnętrznych 2354,0 1177,0 1177,0  

G/6/04 18 Przebudowa obiektów sportowych 6765,0 3382,5 3382,5  

ZG/34/04 18 Budowa sieci wodociągowej od SUW do Witkowa i Jaworzyny Śląskiej 1500,0 1050,0 450,0  

ZG/32/04 17 Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody 1000,0 500,0 500,0  

G/38/04 17 Budowa muszli koncertowej w Starym Jaworowie 200,0 100,0 100,0  

G/37/04 16 Budowa mostu i dróg dojazdowych do mostu w Milikowicach 100,0 25,0 75,0  

ZG/33/04 13 

Budowa kanalizacji rozdzielczej wraz z wymianą sieci wodociągowej z 
przyłączami od skrzyżowania ul. Wolności, Powstańców, Westerplatte poprzez 
wiadukt kolejowy do skrzyżowania ul. 1 Maja, Świdnickiej, Kościuszki -
opracowanie dokumentacji 

80,0 20,0 60,0  

G/4/04 12 Budowa i remonty chodników w mieście 87,5 87,5   

G/8/04 12 Remonty obiektów użyteczności publicznej 757,1 530,0 227,1  

OSP/9/04 11 Budowa remizy w Jaworzynie Śląskiej 2500,0 1750,0 750,0  

G/28+29/04 9 Remonty dachów budynków komunalnych 496,1 496,1   

SPSt/35/04 9 Budowa sali gimnastycznej w Starym Jaworowie 1500,0 1050,0 450,0  

G/40/04 9 Modernizacja stacji zlewnej 30,0 30,0   

G/15/04 8 Budowa oświetlenia ulicznego 300,0 300,0   

SPJ/21/04 8 Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Jaworzynie Śląskiej 1000,0 700,0 300,0  

G/41/04 8 
Adaptacja budynku Szkoły Podstawowej w Starym Jaworowie na mieszkania 
socjalne 

80,0 80,0   

G/5/04 7 Budowa chodników na wsiach 87,5 87,5   

G/767/04 7 Zakup gotowych dóbr inwestycyjnych dla ZGKiM 77,0 77,0   

G/712/04 5 Zakup gotowych dóbr inwestycyjnych dla SOKiBP 34,0 34,0   
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Kod zadania Suma punktów Nazwa zadania 
Szacunkowy koszt 
zadania w tys. PLN 

Budżet 
Gminy 

Środki UE GFOŚ 

G/75/04 5 Zakup gotowych dóbr inwestycyjnych dla MKS 130,0 130,0   

G/734/04 4 Zakup gotowych dóbr inwestycyjnych i remonty dla OSP 145,0 145,0   

G/13/04 4 Budowa sanitariatów 30,0 30,0   

 3 Budowa osadników gnilnych Piotrowice 64 16,0 16,0   

 Źródło: Dane Urzędu Miasta w Jaworzynie Śląskiej. 
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7.2.  ZADANIA OBJĘTE INTERWENCJĄ PLANU ROZWOJU LOKALNEGO 

GMINY JAWORZYNA ŚLĄSKA 

Zadania objęte interwencją Planu Rozwoju Lokalnego w latach 2004 - 2006 oraz w 

perspektywie do roku 2009 realizowane będą w ramach trzech obszarów odpowiadających 

celom głównym „Strategii Rozwoju Gminy Jaworzyna Śląska” i „Strategii Rozwoju Powiatu 

Świdnickiego”. Są to: 

o wzrost gospodarności i aktywności społeczeństwa Gminy. 

o poprawa sytuacji mieszkaniowej oraz infrastruktury komunalnej w Gminie. 

o zdecydowane podniesienie poziomu życia na wsi. 

Spośród listy 26 zadań przewidzianych do realizacji na terenie Gminy Jaworzyna Śląska  

w okresie od 2004 do 2006 oraz w perspektywie do 2009 roku Planem Rozwoju Lokalnego 

objęto jedynie 2 projekty. 

Przy wyborze zadań do objęcia planem zastosowano następujące kryteria: 

o zgodność projektu z obszarami interwencji planu (spełnienie kryteriów 

demograficznych, właściwa wartość zadania, właściwy rodzaj zadania), 

o zgodność ze Strategią Rozwoju Gminy Jaworzyna Śląska, 

o zgodność ze Strategią Rozwoju Powiatu Świdnickiego, 

o stopień przygotowania do realizacji (dokumentacja techniczna, wymagane 

pozwolenia itp.), 

o skala rozwiązywanych problemów, zwłaszcza środowiskowych, 

o wpływ realizacji zadania na poprawę jakości życia społeczności lokalnej, 

o zapewnienie płynności finansowania zadania (środki w budżecie Gminy) oraz możliwości 

dofinansowania zadania ze środków pozabudżetowych, 

o wpływ na budżet Gminy (zwiększenie wpływów, optymalizacja wydatków), 

o wpływ na rozwój gospodarczy, w tym na tworzenie nowych miejsc pracy na terenie 

Gminy. 

o zasięg oddziaływania, 

o wpływ inwestycji na rozwój dzieci i młodzieży w zakresie edukacyjno-oświatowym, 

kulturalnym i sportowym, 

o wpływ inwestycji na bezpieczeństwo mieszkańców, 

o wpływ inwestycji na możliwości rekreacyjne mieszkańców Gminy i gości, 

o na ile planowana inwestycja poprawi wykorzystanie istniejących obiektów użyteczności 

publicznej, 

o wpływ inwestycji na poprawę wizerunku Gminy, 



PLAN ROZWOJU LOKALNEGO GMINA JAWORZYNA ŚLĄSKA  
 
 
 
 

122 

o wpływ inwestycji na poprawę komfortu życia mieszkańców Gminy poprzez zapewnienie 

niezbędnej infrastruktury technicznej: 

o wpływ inwestycji na budżet: 

o korzyści ekonomiczne dla mieszkańców: 

o możliwość finansowania inwestycji z niekomercyjnych środków bezzwrotnych, 

o możliwość finansowania inwestycji z niekomercyjnych źródeł zewnętrznych (kredyty i 

pożyczki preferencyjne), 

o możliwość współfinansowania inwestycji z udziałem własnym mieszkańców lub innych 

zainteresowanych podmiotów. 

 

Listę zadań objętych interwencją Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Jaworzyna Śląska zawarto 

w tabeli 36. 

Tabela 36 Lista zadań objętych interwencją Planu Rozwoju Lokalnego  
Gminy Jaworzyna Śląska 

 

Nr 
zadania 

Liczba 
punktów 

Nazwa zadania objętego interwencją w ramach PLANU ROZWOJU 
LOKALNEGO 

1 32 Opracowanie studium wykonalności kanalizacji wsi Gminy 

2 31 
Budowa kanalizacji rozdzielczej wraz z wymianą sieci wodociągowej w Jaworzynie 
Śląskiej 
Źródło: Dane Urzędu Miasta w Jaworzynie Śląskiej. 

Pozostałe zadania znalazły się w grupie zadań komplementarnych i planowanych do objęcia 

planem. 

Zadania komplementarne to projekty, które nie wpisują się w obszar interwencji planu z uwagi 

na niespełnienie wymaganych kryteriów dostępu (demograficznych, określonej wartości zadania 

lub z uwagi na niewłaściwy rodzaj projektu). 

Zadania planowane do objęcia planem to projekty, które wpisują się w obszar interwencji planu, 

jednak w niedostatecznym stopniu spełniają pozostałe kryteria wyboru, w szczególności z uwagi 

na niski stopień przygotowania do realizacji lub na brak środków w budżecie Gminy. 

Zakłada się możliwość aktualizacji Planu Rozwoju Lokalnego w trakcie jego wdrażania. Główne 

kierunki zmian dotyczyć będą: 

o aktualizacji listy zadań, przede wszystkim w zakresie wprowadzania nowych projektów, 

o korekt w harmonogramie realizacji projektów, 

o zmian w tabelach finansowych (pojawienie się środków na realizację zadań). 

Przeprowadzona analiza wskazuje, że realizacja zadań planu będzie miała wyraźny pozytywny 

wpływ na poprawę warunków i jakości życia społeczności lokalnej oraz przyczyni się do rozwoju 

systemu infrastruktury. Ponadto realizacja zadań wpływać będzie na tworzenie sprzyjających 
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warunków do zmian w strukturze gospodarczej obszaru Gminy, a także w sposobie użytkowania 

terenów. 

Tabela 37 Ocena wpływu inwestycji objętych interwencją Planu Rozwoju Lokalnego 

Obszarowe oddziaływanie zadania 

Lista zadań PRL 
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Zadania objęte interwencją Planu 

Opracowanie studium wykonalności kanalizacji wsi Gminy 0 0 0 0 0 0 

Budowa kanalizacji rozdzielczej wraz z wymianą sieci 
wodociągowej w Jaworzynie Śląskiej 1 2 2 2 0 2 

POWIĄZANIA 1 2 2 2 0 2 

Źródło: Dane Urzędu Miasta w Jaworzynie Śląskiej. 

Poszczególnym zadaniom planu zostały przypisane punkty z zależności od wpływu na poprawę sytuacji na 

określonych obszarach: 

o 2 punkty  – oznaczają silny wpływ, 

o 1 punkt  – oznacza umiarkowany wpływ, 

o 0 punktów  – oznacza zadanie neutralne (bez wpływu). 

Przeprowadzona analiza wskazuje, że realizacja zadań planu będzie miała wyraźny pozytywny 

wpływ na poprawę warunków i jakości życia społeczności lokalnej oraz przyczyni się do rozwoju 

systemu komunikacji i infrastruktury. Ponadto realizacja zadań wpływać będzie na tworzenie 

sprzyjających warunków do zmian w strukturze gospodarczej obszaru Gminy, a także  

w sposobie użytkowania terenów. 

W tabelach 38 i 39 zaprezentowano charakterystykę inwestycji objętych interwencją Planu 

Rozwoju Lokalnego. 

 

 



PLAN ROZWOJU LOKALNEGO GMINA JAWORZYNA ŚLĄSKA  
 
 
 
 

124 

 

Tabela 38 Charakterystyka inwestycji „Opracowanie studium wykonalności kanalizacji 
wsi Gminy” 

Nazwa zadania: Opracowanie studium wykonalności kanalizacji wsi Gminy 

Integracja projektu w strategii rozwoju Gminy Jaworzyna Śląska 

Obszar strategiczny Infrastruktura komunalna 

Cel strategiczny/operac. A.5. Poprawa sytuacji mieszkaniowej i infrastruktury komunalnej w Gminie. 

A.5.1. Rozwój budownictwa i infrastruktury technicznej.  

A.6. Zdecydowane podniesienie poziomu życia na wsi. 

Działanie planowanie budowy sieci kanalizacyjnej na wsi 

Lokalizacja zadania: 12 wsi Gminy 

Charakterystyka zadania: Przedmiotem projektu jest wykonanie Studium Wykonalności kanalizacji wszystkich wsi 

Gminy. Prace projektowe i analityczne planowane są do wykonania w roku 2005. Będą 

one podstawą do podjęcia decyzji o rozpoczęciu inwestycji i zdobywaniu środków 

inwestycyjnych. 

Uzasadnienie wyboru zadania 

(zastosowane kryteria): 

Stworzenie studium wykonalności jest podstawą do dalszych prac planistycznych i 

pozyskania środków finansowych spoza budżetu Gminy. Koszt inwestycji wynikającej z 

przeprowadzenia studium znacznie przekracza możliwości budżetu jednak jest ona 

niezbędna w dalszym rozwoju wsi regionu. Zgodnie z przyjętą strategią Gminy w celu 

polepszenia warunków życia na wsi i ochrony środowiska konieczne są prace związane 

z budową rozwiązań systemowych kanalizacji ze scentralizowanym systemem 

oczyszczania. Prace nad studium wykonalności są pierwszym krokiem na drodze do 

osiągnięcia celów strategii. 

Zgodność z dokumentami 

planistycznymi (studium/plan) 

Strategia Gminy Jaworzyna Śląska jak i uchwały Rady Miejskiej wskazują na 

konieczność rozbudowy sieci kanalizacyjnej poza granice Miasta Jaworzyna Śląska i 

podłączenie do systemu wszystkich miejscowości Gminy. 

Przewidywane nakłady do poniesienia w roku 2005 (dane w PLN) 

w tym (dane w PLN) Lata Całkowity 

koszt projektu  

(w PLN) 

Budżet Gminy GFOŚ Prywatne Środki UE Inne 

2004       

2005 100 000  25 000  75 000  

2006       

RAZEM 100 000  25 000  75 000  

Źródło: Dane Urzędu Miasta w Jaworzynie Śląskiej. 
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Tabela 39 Charakterystyka inwestycji „Budowa kanalizacji rozdzielczej wraz z wymianą 
sieci wodociągów w Jaworzynie Śląskiej” 

Nazwa zadania: Budowa kanalizacji rozdzielczej wraz z wymianą sieci wodociągów w 

Jaworzynie Śląskiej 

Integracja projektu w strategii rozwoju Gminy Jaworzyna Śląska 

Obszar strategiczny Infrastruktura komunalna 

Cel strategiczny/operac. A.1.1. Podniesienie atrakcyjności Gminy jako miejsca dogodnego do  życia  

A.5. Poprawa sytuacji mieszkaniowej i infrastruktury komunalnej w Gminie. 

Działanie A.5.1. Rozwój budownictwa i infrastruktury technicznej 

Lokalizacja zadania: Jaworzyna Śląska, część północna Miasta 

Charakterystyka zadania: Przedmiotem projektu jest budowa kanalizacji rozdzielczej wraz z wymianą istniejącej 

sieci wodociągowej. Projekt obejmuje sieć kanalizacji sanitarnej i deszczowej. Parametry 

instalacji: wodociągowa DN 160 i DN 67 – długość 9 306 m; sanitarna 1 KS długość 2850 

m; deszczowa 2 KD – długość 5 338,5m. 

Uzasadnienie wyboru 

zadania (zastosowane 

kryteria): 

Wybudowanie instalacji umożliwi polepszenie warunków sanitarnych i ochrony 

środowiska na opisywanych terenach oraz zwiększy atrakcyjność osadniczą Miasta. 

Wybrane rozwiązanie techniczne jest najtańsze z punktu widzenia kosztów 

długookresowych, spełnia wymogi stawiane przez warunki techniczne. Przebudowana 

instalacji i nowopołożona sieć kanalizacyjna będzie tania w utrzymaniu i efektywna przez 

długi okres czasu. 

Zgodność z dokumentami 

planistycznymi 

(studium/plan) 

Strategia Gminy Jaworzyna Śląska jak i uchwały Rady Miejskiej wskazują na konieczność 

rozbudowy sieci kanalizacyjnej i modernizacji istniejącej sieci wodociągowej w nowej 

technologii dla Miasta Jaworzyna Śląska ze względu na wymogi sanitarne i podniesienie 

poziomu życia w mieście. 

Przewidywane nakłady do poniesienia w okresie 2005 - 2009 (dane w PLN) 

 

w tym (dane w PLN) 

Lata 

Całkowity 

koszt 

projektu (w 

PLN) 
Budżet Gminy GFOŚ Prywatne Środki UE Inne 

2005 4 200 000 420 000 100 000  3 150 000 530 000 

2006 4 200 000 420 000 100 000  3 150 000 530 000 

2007 4 200 000 420 000 100 000  3 150 000 530 000 

2008 4 200 000 420 000 100 000  3 150 000 530 000 

2009 4 200 000 420 000 100 000  3 150 000 530 000 

RAZEM 21 000 000 2 100 000 500 000  15 750 000 2 650 000 

Źródło: Dane Urzędu Miasta w Jaworzynie Śląskiej. 
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8.1. METODA POWIĄZANIA PROJEKTÓW Z CELAMI STRATEGICZNYMI 

GMINY JAWORZYNA ŚLĄSKA ORAZ POWIATU  

Plan Rozwoju Lokalnego jest dokumentem kierunkowym o perspektywicznym horyzoncie, który 

stanowi podstawę do wdrażania rozwojowych przedsięwzięć społecznych i gospodarczych. 

Rozwój Gminy winien skutecznie zaspokajać aspiracje jej mieszkańców. Zarówno metodyka 

prowadzonych prac, jak i przyjęte kryteria oceny projektów inwestycyjnych, zapewniają 

powiązanie projektów ze strategicznymi celami społeczno-gospodarczymi Gminy. 

Przyjęty w niniejszym zakresie Plan Rozwoju Lokalnego, przyczyni się do realizacji generalnego 

celu Gminy polegającego na rozwoju gospodarczym i społecznym Gminy Jaworzyna Śląska. 

Wśród celów strategicznych Gminy, do których prowadzić ma bezpośrednio realizacja przyjętych 

projektów inwestycyjnych znalazła się: 

Wysoka jakość środowiska naturalnego i rozwój infrastruktury komunalnej na 

terenie Gminy. 

Na terenie Gminy Jaworzyna Śląska istnieją duże niedobory w zakresie infrastruktury 

środowiskowej. Szczególnie dotkliwy jest brak sieci kanalizacyjnej poza Miastem.  

Jednocześnie występują istotne ograniczenia dla rozwoju sieci w kierunku najmniejszych 

miejscowości z ekonomicznego uwarunkowania, z uwagi na wysokie koszty realizacji tego 

przedsięwzięcia. 

Brak kanalizacji przekłada się na cały szereg negatywnych zjawisk, które zaobserwowano 

w sferze środowiskowej: zanieczyszczenie cieków wodnych, zanieczyszczanie gleb. 

Modernizacji wymaga sieć wodociągowa. Obecny jej stan podnosi koszty funkcjonowania 

Gminy. Dostarczenie zdrowej wody jest nieodzownym wymogiem poprawy stanu zdrowotnego 

ludności. W szerszym aspekcie występujące problemy środowiskowe mają negatywny wpływ na 

jakość życia całej społeczności lokalnej, zaburzają endogeniczny rozwój Gminy oraz znacznie 

ograniczają atrakcyjność inwestycyjną jej obszaru dla podmiotów zewnętrznych. 

Poszczególne cele znajdujące się planie rozwojowym Gminy znajdują swoje poparcie w Strategii 

Rozwoju Powiatu Świdnickiego. 

Cel priorytetowy dla Gminy Jaworzyna Śląska (w którym znalazły się projekty inwestycyjne 

realizowane w ramach PRL) „Poprawa sytuacji mieszkaniowej oraz infrastruktury komunalnej w 

Gminie” znajduje swoje wsparcie w celu strategicznym Strategii Powiatu o nazwie: 

- „Poprawa warunków życia mieszkańców poprzez zwiększenie dostępności do infrastruktury 

technicznej i społecznej”, celu średniookresowym „Zniesienie infrastrukturalnych barier rozwoju” 

oraz celu operacyjnym „Rozbudowa infrastruktury wodno kanalizacyjnej”. 
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8.2. CELE PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH PRZYJĘTYCH DO PLANU 

ROZWOJU LOKALNEGO 

Poszczególne cele strategiczne mają być rozwijane poprzez przypisane im zadania szczegółowe, 

które stają się celami wiodącymi realizowanych projektów inwestycyjnych.   

Podczas wyboru opcji inwestycyjnych i tworzenia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Jaworzyna 

Śląska szczególny nacisk położono na zadania z zakresu: 

1. Infrastruktury komunalnej, czyli rozwoju sieci kanalizacyjnej. Budowa i modernizacja 

istniejącej kanalizacji zapewni zachowanie szczególnych walorów środowiskowych Gminy, 

zahamuje degradację środowiska naturalnego poprzez zanieczyszczenie cieków wodnych i 

gleby. Modernizacja sieci wodociągowej w mieście zapewni poprawę warunków życia i 

gospodarowania, zahamuje zaburzenia w endogenicznym rozwoju Gminy, zwiększy atrakcyjność 

inwestycyjną i osadniczą. Tereny pod budowę mieszkań. 

2. Ochrona środowiska zarówno przez mieszkańców jak i podmioty gospodarcze. Cel to zdrowe 

środowisko i atrakcyjność osadnicza Gminy. Rozwiązanie leży w projektach rozbudowy sieci 

kanalizacji deszczowej i sanitarnej wewnątrz Miasta jak i duży projekt skanalizowania całej 

Gminy. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROZDZIAŁ 9. SYSTEM WDRAŻANIA I OCZEKIWANE WSKAŹNIKI 

OSIĄGNIĘĆ PLANU ROZWOJU LOKALNEGO 
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9.1.  SYSTEM WDRAŻANIA PLANU ROZWOJU LOKALNEGO 

Plan Rozwoju Lokalnego jest dokumentem planowania średniookresowego, który stanowi 

podstawę do wdrażania rozwojowych przedsięwzięć społecznych i gospodarczych. Stanowi on 

bazę do:  

• uwzględniania priorytetów gminy w strategii rozwoju powiatu, subregionu,  

• opracowywania planu zagospodarowania przestrzennego gminy,  

• budowania programów sektorowych,  

• finansowania przedsięwzięć i projektów z budżetów: państwa, władz regionalnych, ze 

źródeł pozabudżetowych,  

• opracowywanie programów i projektów współfinansowanych z funduszy Unii 

Europejskiej. 

Władze Gminy wypełniając strategię winny podejmować decyzje określające: rodzaj zadań i ich 

hierarchię, zakres finansowania, okres i kolejność realizacji zadań. 

Budżety Gminy Jaworzyna Śląska na kolejne lata przygotowywane będą w oparciu o PRL. Taki 

system wdrażania zapewnia kontrolę wdrażania oraz zgodność z obowiązującym prawem. 

9.2. OCZEKIWANE WSKAŹNIKI OSIĄGNIĘĆ PLANU ROZWOJU LOKALNEGO 

Bezpośrednim wskaźnikiem wykonania Planu Rozwoju Lokalnego będzie stopień realizacji 

zaplanowanych projektów. Projekty realizowane są w oparciu o pełną dokumentację, zgodną  

z uchwałą budżetową, a stopień ich realizacji będzie monitorowanym na bieżąco wskaźnikiem 

osiągnięć Planu Rozwoju Lokalnego. 

Ogólnymi wskaźnikami osiągnięć Planu Rozwoju Lokalnego o charakterze ogólnym będą: 

I. W obszarze rozwoju społecznego - awans cywilizacyjny rozumiany jako: 

1. Zniesienie infrastrukturalnych barier rozwoju prowadzące do polepszenia jakości życia 

mieszkańców Gminy poprzez rozbudowę i modernizację infrastruktury technicznej tj. 

• rozbudowa kanalizacji Gminy,  

• kompleksowa gospodarka odpadami,  

• modernizacja infrastruktury,  

• modernizacja obiektów użyteczności publicznej,  

• podniesienie estetyki miejsc zamieszkania. 

2. Poprawa stopnia samorządności i praworządności społeczno–gminnej, w szczególności: 

• wzrost liczby inicjatyw rozwijających zainteresowania i bezpieczeństwo publiczne, 

szczególnie wśród młodzieży, 

• wzrost liczby organizacji lokalnych, 
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• wzrost aktywności ludzi dobrej woli na zasadzie wolontariatu w zakresie opieki nad 

innymi osobami, 

• zwiększenie poczucia bezpieczeństwa socjalnego. 

3. Integracja Gminy z regionem, w szczególności: 

• napływ ludności i osadnictwo związane z rozwojem gospodarczym Gminy, 

• zmniejszenie odpływu ludności z terenu Gminy, 

• wzrost liczby projektów partnerskich z innymi Gminami, 

• wzmocnienie ponadregionalnego charakteru Gminy i jej prestiżu. 

II. W obszarze rozwoju gospodarczego: 

1. Rozwój infrastruktury niezbędnej do funkcjonowania nowych podmiotów gospodarczych i 

poprawy warunków funkcjonowania obecnych tj. 

• nowe drogi i modernizacja obecnych dróg, 

• budowa chodników, 

• rozbudowa kanalizacji Gminy i prace planistyczne przy kanalizacji wszystkich wsi,  

• modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę w mieście, 

2. Wzrost przedsiębiorczości mieszkańców Gminy poprzez inicjatywy na rzecz ich aktywizacji 

zawodowej, w szczególności: 

• wzrost liczby zarejestrowanych osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą 

w formie spółki osobowej lub indywidualnie, 

• zwiększenie przychodów Gminy i jej grup społecznych, 

• spadek stopy bezrobocia poprzez powstawanie nowych miejsc pracy w sektorze 

prywatnym, 

3. Wielkość napływu kapitału zagranicznego w postaci inwestycji bezpośrednich typu 

greenfield i brownfield. 

4. Program aktywizacji obszarów wiejskich oraz podniesienia opłacalności produkcji rolniczej. 

III. W obszarze rozwoju kultury, turystyki, sportu i rekreacji.  

• zwiększenie powierzchni obiektów sportowych, 

• zwiększenie dostępności mieszkańców do sportu masowego, 

• zwiększenie jakości i rodzaju usług sportowo-rekreacyjnych, 

• poprawa spędzania wolnego czasu. 

IV. W obszarze rozwoju ochrony środowiska: 

1. Realizacja celów długoterminowych ochrony środowiska na obszarze Gminy Jaworzyna 

Śląska, w szczególności: 

• poprawa i ochrona jakości wód podziemnych stanowiących jedno ze źródeł wody pitnej, 
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• nakładanie na istniejące zakłady obowiązków zmierzających do poprawy stanu 

środowiska – zgodnie z art. 76 ustawy o ochronie i kształtowaniu środowiska,  

• egzekwowanie prawidłowej, zawierającej bilans zysków i strat, prognozy wpływu,  

 

W wyniku realizacji zadań objętych interwencją planu zostaną osiągnięte rezultaty, które 

w dłuższym horyzoncie przekładać się będą na polepszenie ogólnej sytuacji w Gminie w ramach 

poszczególnych obszarów. 

Zasadniczy pomiar bezpośrednich wskaźników odbywać się będzie na poziomie zadań. 

Wielkości poszczególnych wskaźników ekonomicznych zostaną określone przez Studia 

Wykonalności dla poszczególnych przedsięwzięć inwestycyjnych. 

Tabela 40 Bezpośrednie wskaźniki osiągnięć Planu Rozwoju Lokalnego (inwestycje 
przyjęte do realizacji w ramach PRL) 

Wskaźniki osiągnięć Planu Rozwoju Lokalnego Nazwa zadania 

objętego interwencją 

Planu Rozwoju 

Lokalnego 

Produkty Rezultaty Oddziaływanie 

Budowa kanalizacji 

rozdzielczej wraz z 

wymianą sieci 

wodociągowej w 

Jaworzynie Śląskiej 

Sieć kanalizacyjna: deszczowa – 

długość  5 338m  (2 KD), sanitarna 

– długość 2 849m (1 KS) 

Sieć wodociągowa – długość 9 

306m ( rurociąg PVC typu DN 160 i 

DN 67) 

Wzrost liczby 

gospodarstw 

domowych/ 

budynków 

podłączonych do 

sieci 

Wzrost ilości 

oczyszczonych 

ścieków. 

Poprawa stanu wody 

bieżącej u odbiorców. 

Zmniejszenie kosztów 

eksploatacji. 

Wzrost atrakcyjności 

inwestycyjnej obszaru 

gminy. 

Opracowanie studium 

wykonalności 

kanalizacji wsi Gminy 

Studium wykonalności inwestycji 

obejmującej 12 wsi Gminy 

Wzrost liczby osób 

korzystających 

z sieci 

kanalizacyjnej 

Poprawa jakości życia 

mieszkańców . 

Podniesienie poziomu 

życia na wsi 

Źródło: Dane Urzędu Miasta w Jaworzynie Śląskiej. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROZDZIAŁ 10. SPOSOBY MONITOROWANIA, OCENY 
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10.1. SPOSOBY MONITOROWANIA I OCENY PLANU ROZWOJU LOKALNEGO 

GMINY JAWORZYNA ŚLĄSKA 

Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Jaworzyna Śląska będzie monitorowany poprzez poddanie 

corocznej ocenie.  

Poszczególne komisje Rady Miejskiej i sama Rada będą rokrocznie oceniać PRL po przedłożeniu 

sprawozdania Burmistrza Miasta, który poprzez pracę Zespołu Zadaniowego dokona przeglądu 

Planu Rozwoju Lokalnego. Przegląd, w wypadku uznania tego za stosowne, będzie oznaczał 

aktualizację Planu zgodnie z zastaną sytuacją. Aktualizacji podlegać będą wszystkie istotne 

elementy Planu, to jest: 

- Wieloletni Plan Finansowy – poprzez aktualizację i dostosowanie do sytuacji bieżącej, 

- Wieloletni Plan Rozwoju – poprzez uzupełnienie o nowe, zgłaszane projekty oraz 

ewentualną korektę kryteriów oceny zadań inwestycyjnych, 

- Cały Plan Rozwoju Lokalnego zgodnie z potrzebami wyrażonymi przez Radę Miejską. 

10.2.  SPOSOBY INICJOWANIA WSPÓŁPRACY POMIĘDZY SEKTOREM 

PUBLICZNYM, PRYWATNYM I ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI 

Do zadań własnych Gminy należy współpraca i wspieranie wybranych przedsięwzięć organizacji 

pozarządowych działających na terenie całej Gminy. Przy opracowywaniu zadań biorą czynny 

udział organizacje pozarządowe oraz społeczeństwo poprzez swoich przedstawicieli w Radzie 

Miejskiej.  

Gmina Jaworzyna Śląska inicjuje współpracę z instytucjami sektora publicznego i lokalnymi 

przedsiębiorstwami sektora prywatnego poprzez organizowanie wspólnych spotkań dla 

przedstawicieli tych jednostek. Dodatkowo w pełni uspołeczniony proces informowania  

o pracach nad Planem Rozwoju Lokalnego połączony z przyjmowaniem propozycji projektów 

inwestycyjnych od wszystkich zainteresowanych, tzn.: 

o obywateli, 

o jednostek gospodarczych, 

o inwestorów prywatnych, 

o organizacji pozarządowych, 

powoduje pełen udział wszystkich podmiotów aktywnych na terenie Miasta w tworzeniu Planu 

Rozwoju Lokalnego. 
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10.3. PUBLIC RELATIONS PLANU ROZWOJU LOKALNEGO 

Prace nad Planem Rozwoju Lokalnego od początku poddane były pełnej kontroli społecznej, 

zarówno poprzez Radę Miejską Jaworzyny Śląskiej, jak i bezpośrednie informowanie 

mieszkańców o pracach.  

Zespół Zadaniowy ds. opracowania Planu Rozwoju Lokalnego powołany zarządzeniem 

Burmistrza Miasta Jaworzyna Śląska z dnia 30.06.2004r., postanowił szeroko informować opinię 

publiczną o podjętych pracach.  

Mieszkańcy, a także poinformowane o działaniach organizacje pozarządowe wraz z jednostkami 

gospodarczymi wzięły udział w zgłaszaniu propozycji inwestycyjnych. Podobne działania 

przewiduje się rokrocznie przy przeglądach i aktualizacjach Planu. 

Po zakończeniu prac Plan Rozwoju Lokalnego jako dokument uchwalony przez Radę Miejską  

w Jaworzynie Śląskiej zostanie (w zasadniczej części) opublikowany na oficjalnych stronach 

internetowych. Te działania winny zapewnić dostęp do informacji o działaniach w ramach Planu 

Rozwoju Lokalnego wszystkim mieszkańcom i instytucjom zainteresowanym zagadnieniem 

rozwoju Gminy. 

Promocja i reklama bezpośrednia będzie skierowana do wybranych, potencjalnych wykonawców 

 i inwestorów. Polegać to będzie na bezpośrednim zapraszaniu do negocjacji wybranych 

podmiotów, mogących być partnerami w realizacji poszczególnych inwestycji Planu Rozwoju 

Lokalnego. 

Dodatkowo instytucją odpowiedzialną za promocję projektów inwestycyjnych będzie Gmina. 

Działania związane z tym zadaniem realizowane będą zgodnie z zasadami, zawartymi w Planie 

Promocji ZPORR „Wsparcie Rozwoju Regionalnego w Polsce ze Środków Funduszy 

Strukturalnych”, który powstał na bazie Rozporządzenia Rady 1260/1999 oraz Rozporządzenia 

Komisji nr 1159/2000. Do środków promocji Projektu należeć będą:  

o tablice informacyjne w trakcie realizacji prac, zawierająca dane na temat ewentualnego 

dofinansowania projektów ze środków Unii Europejskiej, 

o tablice pamiątkowe po realizacji projektów, z informacją o współfinansowaniu ze 

środków Unii Europejskiej, 

o umieszczanie logo Unii Europejskiej oraz ZPORR na wszystkich informacjach, 

dotyczących projektów (m.in. publikacje, ogłoszenia, materiały prasowe, strona 

internetowa) wraz z tekstem, wskazującym na współfinansowanie Projektu ze środków 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 
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Prace nad Planem Rozwoju Lokalnego wymagają precyzyjnego przygotowania 

prognoz budżetowych. W czasie przygotowywania niniejszego planu ustawodawca 

wprowadził zmiany w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Ta 

sytuacja spowodowała opóźnienie prac ze względu na konieczność przygotowania 

budżetu na 2004 rok i prognoz na lata następne opartych na nowych podstawach 

prawnych. 

 

Należy pamiętać, że tworzenie Planu Rozwoju Lokalnego to proces decyzyjny prowadzący do 

najwłaściwszego zaplanowania inwestycji na miarę oczekiwań i potrzeb mieszkańców oraz 

możliwości finansowych Gminy. Poniższy schemat podsumowuje proces konstruowania  

i realizacji PRL.  

Schemat 1. Struktura procesu konstruowania i realizacji Planu Rozwoju Lokalnego 

 

                               Cel nadrzędny Planu Rozwoju Lokalnego 

                             Rozwój i wysoka jakość życia mieszkańców         

      

 

 

 

   planowanie               

   strategiczne        Hierarchia celów strategicznych realizujących: 

 

          rozwój ekologiczny          rozwój gospodarczy         rozwój społeczny         rozwój przestrzenny 

 

                                                                                                                                           

 

   planowanie                

   operacyjne                     Projekty inwestycyjne 

 

 

               Projekt 1     Projekt 2              Projekt 3           Projekt 4        

 

                           

 

System zarządzania – okresowa weryfikacja 

     Efekt PRL: ukierunkowany rozwój Gminy Jaworzyna Śląska 
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PRL powoduje: 

- systematyczność gromadzenia informacji, 

- jednolitość dla wszystkich zainteresowanych, 

- klarowność kryteriów oceny, 

- powiązanie z możliwościami finansowymi, 

- pełniejsze rozpoznanie potrzeb mieszkańców i lepsze ich zaspokajanie, 

- zmniejszenie roli polityki przy wyborze inwestycji, 

- radykalne zwiększenie szans na pozyskanie środków z Unii Europejskiej. 

PRL zawiera: 

- listę zadań inwestycyjnych z zakresem rzeczowym i finansowym, 

- terminy niezależne od kadencji, 

- prognozę dochodów, 

- prognozę wydatków operacyjnych, 

- wielkość środków przeznaczonych na inwestycje, 

- przewidywaną wielkość długu, 

- prognozę kosztów obsługi zadłużenia. 

Podsumowujące zestawienie finansowe zadań objętych interwencją Planu Rozwoju Lokalnego 

Gminy Jaworzyna Śląska prezentuje tabela 41.  

Tabela 41 Zestawienie finansowe inwestycji objętych interwencją Planu Rozwoju 
Lokalnego Gminy Jaworzyna Śląska z podziałem na lata i źródła 

finansowania 

Nakłady w latach 2005 – 2009 (dane w PLN)  
Ogółem 2005 r. 2006 r. 2007 r. 2008 r. 2009 r. 

Środki własne 2 100 000 420 000 420 000 420 000 420 000 420 000 
Środki UE 15 825 000 3 225 000 3 150 000 3 150 000 3 150 000 3 150 000 
GFOŚ 500 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 
Inne 2 650 000 530 000 530 000 530 000 530 000 530 000 

Razem 21 100 000 4 300 000 4 200 000 4 200 000 4 200 000 4 200 000 
Źródło: Opracowanie Inwest Consulting S.A. na podstawie danych  

Urzędu Miasta w Jaworzynie Śląskiej. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROZDZIAŁ 12. ZAŁĄCZNIKI – PODSTAWY PRAWNE PRAC NAD 
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12.1. UCHWAŁA NR XXIII/51/04 RADY MIEJSKIEJ JAWORZYNA ŚLĄSKA Z 

DNIA 29 CZERWCA 2004R. W SPRAWIE PRZYSTĄPIENIA DO 

OPRACOWANIA, UCHWALANIA I REALIZACJI WIELOLETNIEGO PLANU 

INWESTYCYJNEGO W RAMACH PLANU ROZWOJU LOKALNEGO GMINY 

JAWORZYNA ŚLĄSKA 
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12.2. UZASADNIENIE DO UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ NR XXIII/51/04 Z 

DNIA 29 CZERWCA 2004 ROKU 

 

 


