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I. Informacje ogólne 

 

Podstawę prawną do przedłożenia niniejszego raportu stanowi art. 28aa ust. 1 ustawy  
z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, natomiast ust. 2 implikuje treść raportu1. 
 
Położenie geograficzne 

Gmina Jaworzyna Śląska przynależy administracyjnie od 1 stycznia 1999 r. do 
województwa dolnośląskiego i powiatu świdnickiego. Omawiany obszar położony jest  
w środkowej części Przedgórza Sudeckiego, pomiędzy masywem Ślęży na wschodzie,  
a krawędzią środkowej części Sudetów - na południowym zachodzie. Przez teren gminy 
przepływają dwa większe cieki wodne - na zachodzie rzeka Pełcznica i na północy, na krótkim 
odcinku będącym granicą administracyjną, rzeka Strzegomka. 

 

 

 

Rys. 1 Położenie Gminy Jaworzyna Śląska  

 

Ludność i struktura administracyjna 

W 2019 roku wspólnotę samorządową Gminy Jaworzyna Śląska tworzyło 10114 osób2. 
W 2020 r. urodziło się 93 dzieci o 11 więcej niż w roku poprzednim, zmarło 146 osób,  
tj. o 13 osób więcej niż w 2019 r. W gminie wg stanu na 31.12.2020 r. zamieszkiwało 5205 kobiet 
i 4909 mężczyzn. 

W skład gminy Jaworzyna Śląska wchodzą wsie: Bagieniec, Bolesławice, Czechy, 
Milikowice, Nowice, Nowy Jaworów, Pasieczna, Pastuchów, Piotrowice Świdnickie, Stary 
Jaworów, Tomkowa i Witków oraz miasto Jaworzyna Śląska.  

 

 
1 t.j. Dz. U. 2020 r., poz. 713 z późn. zm.  
2 Dot. osób zameldowanych na pobyt stały. 
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Rys. 2 Sołectwa w Gminie Jaworzyna Śląska 

 

Organ wykonawczy - Burmistrz 

W wyborach przeprowadzonych w dniu 21 października 2018 r. na burmistrza gminy 
Jaworzyna Śląska został wybrany Grzegorz Sławomir Grzegorzewicz, który funkcję burmistrza 
sprawował przez cały okres ujęty w raporcie. 
 

 

II. Informacje finansowe 

 
Budżet na 2020 rok przyjęty został uchwałą budżetową z dnia 30 grudnia 2019 r., która 

w trakcie roku budżetowego była zmieniana. Wysokość zrealizowanych dochodów w 2020 rok 
zamknęła się kwotą 60.050.528,67 zł, co stanowiło 107,8 % planowanych dochodów rocznych. 
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Porównanie poziomu wykonania dochodów w latach 2016-2020 przedstawiono poniżej. 
 

 
 

Powyższe  zestawienie wskazuje na wzrost dochodów w budżecie gminy w 2020 roku  
w stosunku do lat poprzednich. Dochody w 2020 roku wzrosły o 16,8 % w stosunku do roku 
poprzedniego. 

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych były niższe w roku 2020  
o  494.199,00 zł od wypływów w roku 2019. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację 
świadczenia wychowawczego (500+) były wyższe o 2.297.260,90 zł w roku 2020  
w porównaniu z rokiem 2019. 

W roku 2020 Gmina otrzymała dotacje i środki na dofinansowanie wydatków 
majątkowych w kwocie 10.516.359,76 zł, a w roku 2019 – 9.375.476,08 zł. 
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Gmina otrzymała środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na łączną kwotę  
9.574.839,33 zł, w tym z I naboru – 1.294.513,00 zł oraz II naboru – 8.280.326,33 zł. Środki te 
przeznaczone są na finansowanie wydatków majątkowych w latach 2020-2022. 
 
Wielkość osiągniętych wpływów budżetowych za 2020 rok według ich  źródeł ilustruje poniższe 
zestawienie: 
Źródło Paragraf  Plan  Dochody 

wykonane 

Procent 

wykonania 

dochody własne 25 493 071,50 22 927 274,53 89,9% 

  0010  -  Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 8 458 334,00 8 136 811,00 96,2% 

  0020  -  Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 67 369,33 75 291,25 111,8% 

  0310  -  Wpływy z podatku od nieruchomości 5 012 811,00 5 477 865,17 109,3% 

  0320  -  Wpływy z podatku rolnego 920 517,00 1 321 530,49 143,6% 

  0330  -  Wpływy z podatku leśnego 19 963,00 19 200,00 96,2% 

  0340  -  Wpływy z podatku od środków transportowych 162 385,00 157 775,77 97,2% 

  

0350  -  Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób 

fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej 

5 000,00 13 932,52 278,7% 

  0360  -  Wpływy z podatku od spadków i darowizn 7 000,00 58 191,00 831,3% 

  0400  -  Wpływy z opłaty produktowej 1 000,00 154,53 15,5% 

  0410  -  Wpływy z opłaty skarbowej 28 800,00 33 983,17 118,0% 

  0430  -  Wpływy z opłaty targowej 18 800,00 12 006,00 63,9% 

  0460  -  Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 55 409,00 55 409,00 100,0% 

  

0480  -  Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów 

alkoholowych 

176 395,00 156 753,31 88,9% 

  

0490  -  Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez 

jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 

3 876 334,00 2 682 113,72 69,2% 

  0500  -  Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 275 000,00 299 192,50 108,8% 

  

0550  -  Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego 

nieruchomości 

62 000,00 6 193,20 10,0% 

  

0570  -  Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar 

pieniężnych od osób fizycznych 

0,00 0,00 -- 

  0590  -  Wpływy z opłat za koncesje i licencje 0,00 50,50 -- 

  

0640  -  Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej 

i kosztów upomnień 

17 000,00 20 141,75 118,5% 

  

0660  -  Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania 

przedszkolnego 

35 000,00 20 735,66 59,2% 

  

0670  -  Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach 

realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 

206 000,00 138 505,52 67,2% 

  0690  -  Wpływy z różnych opłat 110 000,00 61 279,55 55,7% 

  

0750  -  Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych 

Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych 

jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych 

umów o podobnym charakterze 

1 521 112,55 988 325,76 65,0% 
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0760  -  Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania 

wieczystego w prawo własności 

0,00 13 744,13 -- 

  

0770  -  Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz 

prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 

3 363 935,75 2 261 662,43 67,2% 

  0830  -  Wpływy z usług 768 679,00 528 726,77 68,8% 

  0870  -  Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0,00 11 500,00 -- 

  

0910  -  Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu 

podatków i opłat 

71 708,99 74 694,80 104,2% 

  0920  -  Wpływy z pozostałych odsetek 55 770,00 24 889,53 44,6% 

  0940  -  Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 0,00 19 004,79 -- 

  0950  -  Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 21 269,44 37 214,60 175,0% 

  0970  -  Wpływy z różnych dochodów 111 775,00 155 949,56 139,5% 

  

2360  -  Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z 

realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych 

zadań zleconych ustawami 

28 000,00 20 512,78 73,3% 

  

2400  -  Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych 

gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej 

0,00 224,45 -- 

  

2950  -  Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz 

płatności 

35 703,44 43 709,32 122,4% 

dochody z budżetu państwa 30 199 103,18 37 123 254,14 122,9% 

  

2010  -  Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 

zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych 

zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-

gminnym) ustawami 

5 554 686,65 5 400 841,57 97,2% 

  

2030  -  Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 

własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków 

powiatowo-gminnych) 

1 254 964,33 1 222 290,57 97,4% 

  

2057  -  Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z 

udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w 

art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu 

środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu 

terytorialnego 

308 458,55 432 874,56 140,3% 

  

2059  -  Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z 

udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w 

art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu 

środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu 

terytorialnego 

42 500,46 57 074,45 134,3% 

  

2060  -  Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania 

bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom 

(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z 

realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc 

państwa w wychowywaniu dzieci 

9 803 000,00 9 768 680,29 99,6% 

  

2170  -  Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na 

realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 

49 536,84 49 536,84 100,0% 

  

2460  -  Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do 

sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących 

jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 

40 868,10 40 868,10 100,0% 
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2710  -  Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej 

udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na 

dofinansowanie własnych zadań bieżących 

35 000,00 35 000,00 100,0% 

  2750  -  Środki na uzupełnienie dochodów gmin 175 762,00 175 762,00 100,0% 

  2920  -  Subwencje ogólne z budżetu państwa 9 423 966,00 9 423 966,00 100,0% 

  

6257  -  Dotacje celowe w ramach programów finansowych z 

udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w 

art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu 

środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu 

terytorialnego 

2 723 206,01 789 662,19 29,0% 

  

6259  -  Dotacje celowe w ramach programów finansowych z 

udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w 

art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu 

środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu 

terytorialnego 

39 230,91 39 230,91 100,0% 

  

6260  -  Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na 

finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i 

zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 

100 860,00 100 860,00 100,0% 

  

6290  -  Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, 

powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, 

związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z 

innych źródeł 

635 296,00 9 574 839,33 1507,1% 

  

6330  -  Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 

inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków 

gmin, związków powiatowo-gminnych) 

11 767,33 11 767,33 100,0% 

Suma końcowa 55 692 174,68 60 050 528,67 107,8% 

 
 Poniżej 75 % planu zrealizowano dochody z tytułu: różnych opłat, wpłatach z tytułu 
odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, 
dotacji celowych na wydatki majątkowe z udziałem środków europejskich, opłaty produktowej, 
opłaty targowej, dochodach związanych z realizacją zadań zleconych, pozostałych odsetek, 
wpływów z usług, dochodów z najmu i dzierżawy, wpływów z wychowania przedszkolnego  
i wyżywienia oraz innych lokalnych opłat. 
W pozycjach: środki na wydatki majątkowe, wpływy z udziałów w podatku dochodowym od 
osób prawnych, wpływy z podatku od nieruchomości oraz rolnego, podatku opłacanego w formie 
karty podatkowej, podatku od spadków i darowizn, z opłaty skarbowej, z podatku od czynności 
cywilnoprawnych, z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, z tytułu kar  
i odszkodowań wynikających z umów, kosztów egzekucyjnych, różnych dochodów, zwrotów 
niewykorzystanych dotacji, dotacji celowych na projekty z udziałem środków europejskich, 
wykonanie dochodów przekroczyło 100 % planu.  
 

Dochody własne w strukturze zrealizowanych dochodów ogółem gminy stanowiły kwotę 
22.927.274,53 zł, przy czym w tej pozycji zawarte były udziały w dochodach budżetu państwa 
w wysokości 8.212.102,25 zł, a dochody z budżetu państwa – 37.123.254,14 zł, w tym subwencja 
ogólna – 9.423.966,00 zł. 

 
Źródło Dochody wykonane Procent struktury 

1) dochody własne 22 927 274,53 38,2% 

2) dochody z budżetu państwa 37 123 254,14 61,8% 

Suma końcowa 60 050 528,67 100,0% 
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W grupie dochodów własnych udział w strukturze zrealizowanych wpływów 
z poszczególnych tytułów przedstawiono poniżej: 

      

Wyszczególnienie  Dochody 

wykonane 

Procent 

struktury 

1) udziały we wpływach budżetu państwa 8 212 102,25 35,8% 

2) podatek od nieruchomości 5 477 865,17 23,9% 

3) pozostałe opłaty pobierane przez gminę 3 004 237,65 13,1% 

4) dochody z majątku gminy 2 286 906,56 10,0% 

5) podatek rolny 1 321 530,49 5,8% 

6) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych 988 325,76 4,3% 

7) wpływy z usług 528 726,77 2,3% 

8) pozostałe dochody 493 858,30 2,2% 

9) podatek od czynności cywilnoprawnych 299 192,50 1,3% 

10) podatek od środków transportowych 157 775,77 0,7% 

11) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 156 753,31 0,7% 

Suma końcowa 22 927 274,53 100,0% 

 
 
Plan wydatków budżetowych gminy w wysokości 55.402.062,18 zł za 2020 rok został 

wykonany w 91,70 % tj.  kwotę 50.805.302,97 zł. 
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Porównanie poziomów wykonania wydatków w latach 2016-2020 przedstawiono poniżej: 
 

 
 
W kwotach podstawowych zadania budżetowe w 2020 roku wykonane były w wysokościach 
określonych w zamieszczonej niżej tabeli: 
 

Grupa Plan 
Wydatki 

wykonane 

Procent 

wykonania 

Dotacje bieżące 1 613 411,03 1 585 518,16 98,3% 

Obsługa długu 813 262,00 669 528,93 82,3% 

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 17 165 058,05 16 299 101,36 95,0% 

Pozostałe wydatki 15 553 993,04 13 189 136,17 84,8% 

Wydatki majątkowe 4 745 956,29 3 783 463,30 79,7% 

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 15 510 381,77 15 278 555,05 98,5% 

Suma końcowa 55 402 062,18 50 805 302,97 91,7% 
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Wykonanie wydatków za 2020 rok wynika ze stopnia realizacji dochodów budżetowych 

i przychodów.  
 

Wydatki inwestycyjne 
 

          

Dział  Wyszczególnienie Plan Wykonanie Procent 

wykonania 

400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 391 298,74 376 624,83 96,2% 

  400.40002.6050 - Uzbrajanie terenów - sieć wodociągowa 316 298,74 301 938,33 95,5% 

  

400.40002.6060 - Budowa wodociągów przez inwestorów nie ujętych 

w planach gminy  

25 000,00 24 686,50 98,7% 

  

400.40002.6150 - Budowa wodociągów przez inwestorów nie ujętych 

w planach gminy  

50 000,00 50 000,00 100,0% 

600 - Transport i łączność 2 842 918,54 2 712 756,75 95,4% 

  
600.60016.6050 - Przebudowa ulicy Ogrodowej w Jaworzynie Śląskiej 2 372 084,51 2 372 084,51 100,0% 

  

600.60016.6050 - Wykonanie odwodnienia terenu przy ul. Ceglanej 

(garaże) 

25 000,00 25 000,00 100,0% 

  

600.60016.6050 - Przebudowa chodnika ul. Powstańców w 

Jaworzynie Śląskiej 

130 000,00 0,00 0,0% 

  600.60016.6050 - Przebudowa drogi gminnej w Starym Jaworowie 56 900,00 56 826,00 99,9% 

  

600.60016.6050 - Przebudowa dróg gminnych u zbiegu ulic 

Ogrodowej i Wolności w Jaworzynie  Śląskiej (budowa chodnika) 

31 150,82 31 150,82 100,0% 

  600.60016.6050 - Przebudowa ul. Kościuszki w Jaworzynie Śląskiej 51 660,00 51 660,00 100,0% 

  600.60016.6050 - Przebudowa ulicy Ceglanej w Jaworzynie Śląskiej 43 100,00 43 050,00 99,9% 
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600.60016.6050 - Remont drogi gminnej 111250D ul. Wolności w 

Jaworzynie Śląskiej (budowa sieci wodociągowej) 

133 023,21 132 985,42 100,0% 

750 - Administracja publiczna 44 760,00 35 289,00 78,8% 

  

750.75023.6050 - Przebudowa budynku przy ul. Powstańców 3 w 

Jaworzynie Śląskiej 

14 760,00 14 760,00 100,0% 

  750.75023.6060 - Zakup komputerów 30 000,00 20 529,00 68,4% 

754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 81 249,70 80 924,65 99,6% 

  

754.75412.6050 - Zagospodarowanie terenu przy remizie w 

Jaworzynie Śląskiej (chodniki) 

70 000,00 69 674,95 99,5% 

  754.75412.6060 - Doposażenie jednostki OSP Nowice 5 399,70 5 399,70 100,0% 

  

754.75412.6060 - Zakup nagrzewnicy elektrycznej ściennej wraz ze 

sterownikiem 

5 850,00 5 850,00 100,0% 

758 - Różne rozliczenia 81 265,68 6 000,00 7,4% 

  

758.75809.6300 - Pomoc dla Powiatu Świdnickiego na budowę drogi 

nr 3396D 

73 921,80 0,00 0,0% 

  758.75818.6800 - Rezerwa inwestycyjna 1 343,88 0,00 0,0% 

  

758.75809.6300 - Dofinansowanie organizacji sali edukacyjnej w 

zakresie bezpieczeństwa pożarowego w komendzie powiatowej PSP 

w Świdnicy 

6 000,00 6 000,00 100,0% 

801 - Oświata i wychowanie 20 000,00 20 000,00 100,0% 

  

801.6050.6050 - Remont oświetlenia w klasach lekcyjnych w Szkole 

Podstawowej w Pastuchowie 

20 000,00 20 000,00 100,0% 

900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 096 744,66 543 470,40 49,6% 

  

900.90001.6230 - Dofinansowanie budowy przyłączy kanalizacyjnych 

w Piotrowicach 

53 000,00 43 387,70 81,9% 

  900.90005.6230 - Dofinansowanie wymiany pieców 67 994,66 67 994,66 100,0% 

  

900.90095.6050 - Przygotowanie terenów inwestycyjnych w Gminie 

Jaworzyna Śląska-II etap 

54 260,00 56 860,00 104,8% 

  

900.90001.6050 - Przebudowa odcinka kanalizacji dz. nr 156 w 

Jaworzynie Śląskiej 

96 260,00 95 000,00 98,7% 

  900.90001.6050 - Uzbrajanie terenów sieć kanalizacyjna 2 275,00 2 273,04 99,9% 

  900.90015.6050 - Budowa oświetlenia na terenie gminy 126 075,00 126 075,00 100,0% 

  900.90015.6050 - Budowa oświetlenia placu przy ul. Powstańców 7 380,00 7 380,00 100,0% 

  

900.90095.6050 - Montaż urządzeń zabawowych, nawierzchni 

bezpiecznych, siłowni zewnętrznej i elementów małej architektury dla 

potrzeb rozwoju stref rekreacyjno-sportowych na terenie Gminy 

Jaworzyna Śląska 

44 500,00 44 500,00 100,0% 

  900.90095.6050 - Zakup działki przemysłowej 645 000,00 100 000,00 15,5% 

921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 140 749,23 1 397,67 1,0% 

  

921.92109.6057 - Centrum rekreacji i integracji społeczności wiejskiej 

w miejscowości Czechy i Bagieniec 

131 555,00 0,00 0,0% 

  

921.92109.6058 - Centrum rekreacji i integracji społeczności wiejskiej 

w miejscowości Czechy i Bagieniec 

9 194,23 1 397,67 15,2% 
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926 - Kultura fizyczna 46 969,74 7 000,00 14,9% 

  926.92601.6050 - Budowa wiaty na boisku w Piotrowicach 25 000,00 7 000,00 28,0% 

  

926.92601.6050 - FS Piotrowice Świdnickie - budowa wiaty 

imprezowej na boisku sportowym 

21 969,74 0,00 0,0% 

Suma końcowa 4 745 956,29 3 783 463,30 79,7% 

 
 
 
Wykonanie funduszu sołeckiego za 2020 rok 

 
     

Nazwa 

wsi 
Wyszczególnienie Plan Wykonanie 

Procent 

wykonania 

Bagieniec 11 746,60 10 247,29 87,2% 

 

921.92109.4210  -  zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy wiejskiej 6 310,00 4 907,71 77,8% 

 

921.92109.4260  -  opłata licznikowa prąd, woda i abonament 746,60 746,60 100,0% 

  921.92109.4270  -  zakup usług remontowych pomieszczeń w sołectwie 4 600,00 4 502,99 97,9% 

  921.92109.4300  -  usługa transportu  90,00 89,99 100,0% 

Bolesławice 24 177,81 23 721,42 98,1% 

  921.92109.4210  -  zakup kosiarki 3 500,00 3 421,00 97,7% 

  921.92109.4210  -  zakup namiotu 3 449,91 3 272,61 94,9% 

  921.92109.4210  -  zakup paliwa do kosiarki 200,00 0,00 0,0% 

  921.92109.4210  -  zakup piły spalinowej z osprzętem 1 350,09 1 350,00 100,0% 

  

921.92109.4300  -  zakup i montaż "serca nakrętkowego" oraz 

utwardzenie terenu 

4 677,81 4 677,81 100,0% 

  926.92601.4210  -  zakup bramek na boisko 8 000,00 8 000,00 100,0% 

  926.92601.4300  -  usługa montażu tablicy rozdzielczej na boisku 3 000,00 3 000,00 100,0% 

Czechy 23 421,13 13 696,02 58,5% 

  600.60016.4270  -  naprawa cząstkowa dróg gminnych 5 400,00 0,00 0,0% 

  900.90015.4210  -  zakup lamp ulicznych 5 000,00 3 119,96 62,4% 

  921.92109.4210  -  zakupy na imprezy integracyjne 3 944,00 3 507,48 88,9% 

  921.92109.4260  -  opłata licznikowa prąd, woda i abonament 3 000,00 2 474,16 82,5% 

  921.92109.4300  -  wymiana okien w świetlicy wiejskiej (małej) 6 077,13 4 594,42 75,6% 

Milikowice 29 366,49 13 256,58 45,1% 

  900.90015.4260  -  zakup energii do parku 300,00 177,67 59,2% 

  900.90015.4300  -  uzupełnienie punktów oświetleniowych 1 000,00 1 000,00 100,0% 

  921.92109.4170  -  gospodarz świetlicy wiejskiej 4 400,00 4 400,00 100,0% 

  921.92109.4170  -  koszenie terenów zielonych 3 000,00 3 000,00 100,0% 

  921.92109.4210  -  zakup opału 2 500,00 2 500,00 100,0% 
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921.92109.4210  -  zakup paliwa do koszenia terenów zielonych i części 

zamiennych do kosiarki 

1 362,00 395,65 29,0% 

  921.92109.4210  -  zakup środków czystości 766,49 765,66 99,9% 

  921.92109.4260  -  opłata za prąd i wodę 1 000,00 879,60 88,0% 

  921.92109.4270  -  naprawa części do kosiarki 138,00 138,00 100,0% 

  926.92601.4210  -  zakup materiałów i wyposażenia na boisko 14 900,00 0,00 0,0% 

Nowice 18 953,10 18 906,70 99,8% 

  

900.90004.4210  -  zakup materiałów i wyposażenia na renowację placu 

zabaw 

653,10 653,07 100,0% 

  921.92109.4170  -  wynagrodzenie dla gospodarza świetlicy 3 000,00 2 992,00 99,7% 

  921.92109.4210  -  zakup opału 3 000,00 2 998,80 100,0% 

  921.92109.4210  -  zakup paliwa do kosiarki 1 100,51 1 099,50 99,9% 

  921.92109.4210  -  zakup wyposażenia do świetlicy 2 470,00 2 445,79 99,0% 

  921.92109.4210  -  zakupy na imprezy integracyjne 1 078,49 1 067,85 99,0% 

  921.92109.4260  -  opłata licznikowa prąd, woda i abonament 831,00 830,19 99,9% 

  921.92109.4270  -  remont kosiarki 710,00 710,00 100,0% 

  921.92109.4270  -  remont siłowni, malowanie kotłowni 1 610,00 1 609,50 100,0% 

  921.92109.4300  -  usługa serwisowania kosiarki 500,00 500,00 100,0% 

  926.92601.4210  -  zakup materiałów i wyposażenia na boisko 3 862,24 3 862,24 100,0% 

  926.92601.4300  -  usługa transportu 137,76 137,76 100,0% 

Nowy Jaworów 11 458,34 6 054,11 52,8% 

  921.92109.4210  -  organizacja imprez integracyjnych 3 306,23 3 306,23 100,0% 

  921.92109.4210  -  zakup materiałów dla sołectwa 704,36 704,36 100,0% 

  921.92109.4210  -  zakup paliwa na koszenie i części 1 338,86 1 338,86 100,0% 

  921.92109.4260  -  opłata za prąd i wodę 500,00 284,05 56,8% 

  926.92601.4210  -  zakup materiałów i wyposażenia na boisko 458,34 168,07 36,7% 

  926.92601.4260  -  zakup energii na boisko 500,00 252,54 50,5% 

  926.92601.4300  -  montaż monitoringu na boisku 4 650,55 0,00 0,0% 

Pasieczna 18 376,58 16 856,37 91,7% 

  754.75412.4210  -  zakup materiałów do remontu remizy 5 000,00 4 982,99 99,7% 

  921.92109.4210  -  organizacja imprez integracyjnych 2 034,30 2 034,30 100,0% 

  921.92109.4210  -  zakup kontenera magazynowego 7 732,53 6 232,53 80,6% 

  

921.92109.4210  -  zakup paliwa do koszenia terenów zielonych w 

sołectwie 

476,00 475,05 99,8% 

  

921.92109.4210  -  zakupy na remont świetlicy wiejskiej i placu przed 

świetlicą 

1 400,00 1 397,75 99,8% 

  921.92109.4260  -  opłata licznikowa prąd, woda i abonament 133,75 133,75 100,0% 
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921.92109.4300  -  zakup usługi ułożenia bruku przed świetlicą w 

Pasiecznej 

1 600,00 1 600,00 100,0% 

Pastuchów 36 032,50 22 839,09 63,4% 

  754.75412.4210  -  zakupy dla OSP 5 000,00 0,00 0,0% 

  921.92109.4170  -  gospodarz świetlicy wiejskiej 5 000,00 4 994,00 99,9% 

  921.92109.4170  -  malowanie świetlicy wiejskiej 900,00 768,30 85,4% 

  921.92109.4210  -  organizacja imprez integracyjnych 240,00 240,00 100,0% 

  

921.92109.4210  -  zakup doposażenia oraz materiałów budowlanych i 

roślin ozdobnych 

16 987,50 8 940,02 52,6% 

  

921.92109.4210  -  zakup materiałów do tworzenia stroików, ozdób oraz 

drobnego wyposażenia i sprzętu 

3 000,00 2 991,93 99,7% 

  921.92109.4210  -  zakup paliwa, żyłki i oprysku 400,00 399,85 100,0% 

  921.92109.4260  -  opłata licznikowa prąd, woda i abonament 1 500,00 1 500,00 100,0% 

  921.92109.4300  -  usługa cięcia blatów kuchennych 5,00 5,00 100,0% 

  926.92605.4210  -  zakup materiałów dla sportowców 2 832,10 2 832,09 100,0% 

  926.92605.4300  -  zakup usługi haftu 167,90 167,90 100,0% 

Piotrowice 32 969,74 10 054,80 30,5% 

  921.92109.4170  -  gospodarz świetlicy wiejskiej 3 500,00 3 498,00 99,9% 

  921.92109.4210  -  zakup opału 4 500,00 4 490,50 99,8% 

  921.92109.4260  -  zakup energii elektrycznej i wody 3 000,00 2 066,30 68,9% 

  926.92601.6050  -  budowa wiaty imprezowej na boisku sportowym 21 969,74 0,00 0,0% 

Stary Jaworów 22 592,38 7 518,25 33,3% 

  921.92109.4170  -  gospodarz świetlicy wiejskiej 5 000,00 4 994,00 99,9% 

  

921.92109.4210  -  doposażenie świetlicy wiejskiej, zakup środków 

czystości 

1 000,00 0,00 0,0% 

  921.92109.4210  -  organizacja imprez integracyjnych 9 000,00 273,66 3,0% 

  921.92109.4210  -  zakup materiałów na teren rekreacyjny 7 592,38 2 250,59 29,6% 

Tomkowa 17 727,99 16 108,39 90,9% 

  921.92109.4210  -  zakup kosiarki - podkaszarki 3 000,00 2 719,00 90,6% 

  921.92109.4260  -  opłata za prąd i wodę 2 727,99 2 727,99 100,0% 

  

926.92605.4210  -  zakup materiałów i wyposażenia do budowy wiaty na 

boisku 

1 100,00 0,00 0,0% 

  926.92605.4210  -  zakup paliwa do koszenia boiska 500,00 261,40 52,3% 

  926.92605.4300  -  usługa przyłącza wodnego do boiska sportowego 4 000,00 4 000,00 100,0% 

  926.92605.4300  -  usługa wykonania i montażu piłkochwytu 6 000,00 6 000,00 100,0% 

  926.92605.4300  -  wykonanie bramek wejściowych na boisko sportowe 400,00 400,00 100,0% 

Witków 18 953,10 7 542,88 39,8% 
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900.90015.4300  -  uzupełnienie punktu oświetleniowego w Witkowie na 

działce 155/8 

5 993,10 0,00 0,0% 

  921.92109.4170  -  gospodarz świetlicy wiejskiej 3 500,00 3 500,00 100,0% 

  921.92109.4210  -  organizacja imprez integracyjnych 2 700,00 0,00 0,0% 

  921.92109.4210  -  zakup paliwa do koszenia terenów zielonych 300,00 150,06 50,0% 

  921.92109.4210  -  zakup środków czystości 600,00 0,00 0,0% 

  921.92109.4210  -  zakupy na potrzeby  sołectwa 260,00 260,00 100,0% 

  921.92109.4260  -  opłata licznikowa prąd, woda i abonament 4 000,00 2 632,82 65,8% 

  921.92109.4270  -  naprawa wentylatora 300,00 0,00 0,0% 

  921.92109.4300  -  wywóz szamba 300,00 0,00 0,0% 

  926.92605.4300  -  usługa wykonania ogrodzenia na boisku 1 000,00 1 000,00 100,0% 

Suma końcowa 265 775,76 166 801,90 62,8% 

 

W roku 2020 gmina wydatkowała kwotę 229 919,33 zł na przeciwdziałanie  
i zapobieganie COVID-19. 

Ze środków własnych gmina usuwała  skutki zjawiska atmosferycznego noszącego 
znamiona klęski żywiołowej (huragan i ulewne deszcze), które miało miejsce w gminie 
Jaworzyna Śląska w dniu 5 września 2020 r. Ze środków budżetu państwa wypłacono 
świadczenia dla 131 rodzin na sumę 865.500,00 zł. Ze środków budżetu gminy wypłacono 
dodatkowo świadczenia dla 3 rodzin na kwotę 5 871,00 zł.  

Na realizację dochodów i wydatków miała wpływ sytuacja związana z obostrzeniami 
związanymi z panującą pandemią. 
 
 
 

III. Informacje o stanie mienia komunalnego 
 
 
Grunty będące własnością Gminy Jaworzyna Śląska: 
 
Gmina jest właścicielem gruntów o powierzchni OGÓŁEM – 419 ha,  
w tym: miasto – 148 ha, wieś – 261 ha.  
Są to: użytki rolne, grunty leśne oraz zakrzewione i zadrzewione, grunty zabudowane  
i zurbanizowane, grunty pod wodami i nieużytki.  
 
1. Użytki  rolne  obejmują powierzchnię 148 ha  z tego:   
w mieście - 66 ha,     na wsi - 82 ha. 
Gmina bezpośrednio wydzierżawia 57,21 ha użytków rolnych. 
Grunty  ogrodów działkowych na wsi  i  w mieście stanowią powierzchnię - 53 ha. Pozostałe 
użytki rolne o powierzchni  38,23 ha  obejmują: grunty rolne zabudowane, grunty  pod rowami 
i pod stawami. 
 
2. Grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione:  lasy (na wsi) - 5 ha.  
 
3. Grunty zabudowane i zurbanizowane obejmują powierzchnię 261 ha:    
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   (na wsi - 181 ha, w mieście  - 80 ha )  w tym: 
  - tereny mieszkaniowe    - 12 ha  ( miasto – 10 ha, wieś –2 ha), 
  - tereny przemysłowe      - 8 ha  (miasto –2 ha,  wieś – 6 ha),  
  - tereny zabudowane inne                - 12 ha  (miasto – 8 ha, wieś – 3 ha), 
  - tereny zurbanizowane niezabudowane     - 7 ha  (miasto – 2 ha, wieś – 5 ha), 
  - tereny rekreacyjne    - 18 ha   (miasto – 8 ha, wieś – 10 ha), 
zaliczamy do nich boiska sportowe, parki, skwery, ogrody jordanowskie, place zabaw  
i cmentarze, 
  - drogi      - 172 ha (miasto – 18 ha, wieś – 154 ha), 
  - użytki kopalne    - 30 ha ( miasto – żwirownia). 
 
4. Nieużytki                                    -  5  ha (na wsi).     
 
Są to tereny porośnięte roślinnością, nie posiadające  wartości użytkowej.  
Z tytułu sprzedaży nieruchomości uzyskano kwotę 2.256.764,17 zł, a z tytułu dzierżawy 
gruntów (111 umów) osiągnięto wpływy w kwocie  57.714,42 zł.  
Grunty gminne w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych stanowiły powierzchnię – 4,00 ha,  
pozostałych osób prawnych – 52,00 ha (ogrody działkowe). 
 
Gmina z tytułu  zawartych umów o  użytkowanie  wieczyste gruntu oraz wynikające z przepisów 
opłaty przekształceniowe dochód wyniósł   19.937,33 zł. 
 
Gmina była użytkownikiem wieczystym gruntów Skarbu Państwa (bocznica kolejowa  
z Jaworzyny Śląskiej do Pastuchowa, część działki Nr 700 i 701 – pod budynkiem SOKiBP 
oraz  ZPS „Karolina”)  – 4,7985 ha, za które opłaty użytkowania wieczystego wyniosły kwotę 
– 32.191,85 zł. Grunty oddane w trwały zarząd – 9,00 ha. 
 
Uzyskano dochody ze sprzedaży 8 lokali mieszkalnych, które podlegały 95% bonifikacie 
(miasto – 6 i gmina – 2) za cenę 26 313,50 zł oraz z rat za sprzedane lokale użytkowe i grunty 
z lat poprzednich, a także ze sprzedaży dwóch lokali mieszkalnych – na kwotę 209.033,05 zł. 
 
Sieć wodociągowa: 
 

Zaopatrzeniem w wodę w gminie objętych jest łącznie z miastem dwanaście 
miejscowości. Ujęcia wodociągowe zlokalizowane są pomiędzy miastem Jaworzyna Śląska,  
a wioskami Nowice i Bolesławice. Eksploatacja złóż wodonośnych odbywa się z trzech studni 
głębinowych, które odwiercone zostały jeszcze w okresie od 1985 do 1997 roku. Głębokość 
studni głębinowych dochodzi do 60 mb. Tylko wieś Pasieczna zasilana jest z ujęcia wody  
w Olszanach w gminie Strzegom. 

Średnie dobowe wydobycie wody kształtuje się w granicach od 50 do 60 m3/h. Woda 
uzdatniana jest w Stacji Uzdatniania Wody znajdującej się w obrębie administracyjnym 
Jaworzyny Śląskiej przy granicy z sołectwami Bolesławice i Nowice, skąd następnie 
rozprowadzana jest na teren miasta i gminy Jaworzyna Śląska. 

Siecią wodociągową objęty jest obszar miasta i wszystkich wsi gminy. Łączna długość 
sieci wodociągowej wynosi 82,84 km, ilość przyłączy wodociągowych do budynków wynosi 
1225 szt. Na bieżąco prowadzone są remonty i konserwacje sieci wodociągowej. 
           W ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, gmina pozyskała 2,7 mln zł na 
inwestycję związaną z poprawą bezpieczeństwa i ochrony źródeł wody pitnej wraz  
z zapewnieniem jakości i ciągłości jej dostarczania dla mieszkańców gminy Jaworzyna Śląska. 
W ramach zadania przewidziano poprawę jakości wydobycia, uzdatniania i dostawy wody na 
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terenie całej gminy. Inwestycja obejmuje min. wykonanie odwiertu wraz z uzbrojeniem studni 
głębinowej, likwidację nieczynnych studni, wymianę starych sieci wodociągowych, wykonanie 
modernizacji SUW, remont budynku SUW z chlorownią, likwidację starych zbiorników wody 
pitnej i budowę  nowych. 
 
Sieć kanalizacyjna:   
 

Długość sieci kanalizacyjnej w mieście Jaworzyna Śląska wynosi ogółem 13,0 km. Ilość 
przyłączy kanalizacyjnych wynosi 256 szt. Ponadto w Piotrowicach Świdnickich wybudowana 
została sieć kanalizacji sanitarnej długości 5,1 km. Ilość przyłączy kanalizacyjnych, do 
budynków i innych obiektów, w obszarze wiejskim na koniec 2020 r. wynosił 174 szt.       

Odprowadzanie zmieszanych ścieków sanitarnych z deszczowymi  odbywa się poprzez 
kolektor do Grupowej Oczyszczalni Ścieków w Łażanach k. Żarowa. Podstawowym jednak 
problemem pojawiającym się w pracy oczyszczalni jest fakt jej niedociążenia, związany  
z niedostateczną ilością ścieków dopływających do oczyszczenia.  

Na bieżąco wykonywane były niezbędne remonty kanałów, na których występowały 
awarie.  

Eksploatowanych jest 10 osadników bezodpływowych (w tym 8 na terenie wsi  
i 2 w mieście), a także 35 osadników suchych (doły kloaczne na zewnątrz budynków), w tym 
20 w mieście i 15 na wsiach. Osadników odpływowych jest 54 i wszystkie zlokalizowane są na 
terenie miasta.  

W 2020 r. rozpoczęto prace związane z budową kanalizacji sanitarnej w Pastuchowie. 
 

Stan oświetlenia miasta i gminy: 
 

Na terenie miasta i gminy znajduje się łącznie 878 szt. opraw oświetlenia ulicznego typu 
sodowego, w tym w mieście znajduje się 362 oprawy, a na terenie wsi 516 szt. opraw.  
W większości obwody zaopatrzone są w sterowniki astronomiczne pozwalające na regulowanie 
godzin użytkowania oświetlenia.  
Zainstalowana moc na oświetleniu ulicznym w mieście i gminie wynosi ogółem 70,77 kW,  
z tego: 
- zainstalowana moc na oświetleniu na terenie gminy wynosi 51,97 kW, 
- zainstalowana moc na oświetleniu  w mieście wynosi 18,80 kW. 
 
Zasoby mieszkaniowe: 
 
             Budynki komunalne stanowią budynki będące w administracji Urzędu Miejskiego  
w Jaworzynie Śląskiej (Referat Gospodarki Mieszkaniowej) jak również innych jednostek 
organizacyjnych Gminy oraz w ramach zarządu wspólnot mieszkaniowych. 
Gmina Jaworzyna Śląska  posiada w swoich zasobach 19 budynków, które są w 100% jej 
własnością tj.:   
- budynki mieszkalne       -   11 
- budynki niemieszkalne  -    8 
 

Na terenie miasta Jaworzyna Śląska znajduje się  9 budynków, w tym: 
- budynki mieszkalne      -    5 
- budynki niemieszkalne -    4 
 

Na terenie wsi znajduje się  10  budynków, w tym : 
- budynki mieszkalne       -   6 
- budynki niemieszkalne  -   4. 
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Tabela Nr 1. Budynki mieszkalne stanowiące w całości mienie Gminy 

Lp. Adres 
Powierzchnia 

użytkowa 

Ilość  
lokali 

mieszkalnych 

Powierzchnia 
lokali 

użytkowych 

Ilość lokali 
użytkowych 

Ilość  
lokali 

socjalnych 

Powierzchnia 
użytkowa 

lokali  
socjalnych 

Miasto 

1 Świdnicka 32 287,36 8 0 0 8 287,36 

2 Mickiewicza 13 137,72 4 0 0 4 137,72 

3 Wolności 6 216,08 6 0 0 4 150,67 

4 Powstańców 3 256,27 8 0 0 3 41,53 

5 Studzienna 3 125,87 2 0 0 1 50,3 

Razem 1023,30 28 0 0 20 667,58 

Wieś 

1 
Pastuchów 

ul. Wyzwolenia 
31 

67,95 2 0 0 1 19,12 

2 

Pastuchów 
ul. Krótka 1  

(lokal mieszkalny 
– pustostan  

w  byłej remizie) 

24,70 1 0 0 0 0 

3 Witków 47 207,23 5 0 0 4 136,49 

4 
Piotrowice  
72 – 72A 

305,69 7 0 0 7 305,69 

5 Piotrowice 60 145,37 4 0 0 0 0 

6 Piotrowice 64 96,35 5 0 0 5 96,35 

  847,29 24 0 0 17 557,65 

Razem 1870,59  52 0 0 37 1225,23 

 
             Gmina Jaworzyna Śląska jest również właścicielem 357 lokali mieszkalnych 
(komunalnych) w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych o pow. użytkowej 14 446,12 m2 
będących pod n/w zarządami tj.: 
1. ZUK Sp. z o.o. w Jaworzynie Śląskiej ul. Świdnicka 9, 58 – 140 Jaworzyna Śląska,  

sprawuje zarząd nad 91 wspólnotami mieszkaniowymi, w których są lokale komunalne: 
- w mieście 73  wspólnot, w tym 283 lokale komunalne o pow. 11 106,81 m², 
- na wsi 17 wspólnot, w tym 41 lokale komunalne o pow. 1 720,78 m². 

2. Zarząd i Obrót Nieruchomościami „AGORA” Iwona Wiśniowska, ul. Trybunalska 11-13, 
58 – 100 Świdnica, sprawuje zarząd nad 8 wspólnotami mieszkaniowymi, w których 
znajdują się lokale komunalne: 

      - w  mieście  7 wspólnot,  w tym 12 lokale komunalne o pow. 544,11 m², 
      - na wsi  1 wspólnota, w tym 3 lokale komunalne o pow. 124,90 m². 
3. „Król Nieruchomości - Zarządzanie i Administracja Antoniak & Król S.J.” Świdnica,  

ul. M. Konopnickiej 13 sprawuje zarząd nad 7 wspólnotami mieszkaniowymi, w których 
znajdują się lokale komunalne : 
- w mieście 7 wspólnot , w tym 12 lokali komunalnych o pow. 612,08 m². 
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4. Zarząd  i Obsługa Techniczna Nieruchomości „Administrator”, ul. Westerplatte 18,  
58-100 Świdnica sprawuje zarząd nad 1 wspólnotą mieszkaniową przy ul. Westerplatte  3, 
w której jest 5 lokali komunalnych o pow. 198,79 m². 

 
Tabela Nr 2. Ilość i powierzchnia lokali komunalnych: 

 
Lokale komunalne 
stanowiące mienie 

gminy 

Lokale komunalne 
we wspólnotach 

Powierzchnia lokali 
komunalnych we 

wspólnotach 

Łączna 
powierzchnia lokali 

mieszkalnych 
stanowiących 
mienie gminy 

Miasto              340 313 12 632,48          13 655,78 

Wieś 68 44 1 845,68 2 692,97 
Razem 408 357  14 478,16 16 414,54 

 
 
Tabela Nr 3. Wyposażenie budynków mieszkalnych w urządzenia techniczne: 

Rodzaj urządzeń technicznych w gminie Ilość budynków 
% udział  

w stosunku do ogółu 

Instalacja wodociągowa miasto 
wieś 

6 
7 

100 
100 

Instalacja kanalizacyjna miasto 
wieś 

6 
6 

100 
100 

Instalacja C.O. miasto 
wieś 

1 
0 

100 
- 

Instalacja gazowa miasto 
wieś 

0 
0 

- 
- 

 
 
Tabela Nr 4. Wyposażenie lokali  komunalnych wg urządzeń technicznych w administrowanych 
budynkach: 

Rodzaj urządzeń technicznych  
w gminie 

Ilość lokali mieszkalnych w budynkach 
komunalnych 

Ilość lokali komunalnych 
w budynkach wspólnot 

mieszkaniowych 

Instalacja wodociągowa 52 357 

WC 48 354 
Łazienki 18 417 

Instalacja C.O. 6 1 
Instalacja gazowa 0 36 

 
          W 2020 r. sprzedanych  zostało 10 lokali mieszkalnych (miasto – 8 lokali, wieś 2 lokale). 
Lokali socjalnych jest ogółem 78, z czego w mieście jest ich 55, a na terenie gminy - 23. Gmina 
wynajmuje 36 lokali socjalnych (23 lokale w mieście, 13 lokali na wsi). Lokali użytkowych nie 
sprzedawano. 
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Tabela Nr 5. Charakterystyka wiekowa budynków  mieszkalnych komunalnych   
 

Przedział czasowy 
budynków 

Ilość w sztukach 

miasto wioski razem 

Wybudowane do 
1902 

1 5 6 

 
od 1903-1912 

1 0 1 

 
od 1913-1922 

1 1 2 

 
od 1923-1945 

0 0 0 

 
od 1946-1965 

0 1 1 

 
po 1965 

1 0 1 

Razem 4 7 11 

 
 
Tabela Nr 6. Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej nr VIII/43/19 z dnia 
27.06.2019 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem 
Gminy Jaworzyna Śląska oraz z Uchwałą Nr XXXVI/49/13 Uchwały Rady Miejskiej z dnia 
24.09.2013 r. zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniego gospodarowania mieszkaniowym 
zasobem Gminy Jaworzyna Śląska  administruje 78 lokalami  socjalnymi 

Lp. Adres budynku Nr  lokalu mieszkalnego 
Liczba lokali 

ogółem 

 Miasto   
1 ul. Jana Pawła II  Nr 6 2,4 2 
2 ul. A. Mickiewicza Nr 1 4,9,14,16 4 
3 ul. A. Mickiewicza Nr 2 1 1 
4 ul. A. Mickiewicza Nr 3 10,11,13 3 
5 ul. A. Mickiewicza Nr 4 12,15 2 
6 ul. A. Mickiewicza Nr 5 9 1 
7 ul. A. Mickiewicza Nr 6 14,16 2 
8 ul. A. Mickiewicza Nr 8 11,12 2 
9 ul. A. Mickiewicza Nr 13 1,2,3,4 4 
10 ul. 1-go Maja  Nr 10 3,5 2 
11 ul. 1-go Maja  Nr 32 6 1 
12 ul. Polna Nr 1 9,12 2 
13 ul. Polna Nr 4 2,5 2 
14 ul. Powstańców Śl.  Nr 3 1,3,4 3 
15 ul. Juliusza Słowackiego Nr 8 6 1 
16 ul. Juliusza Słowackiego Nr 5 3,9 2 
17 ul. Studzienna Nr 3 1 1 
18 ul. Świdnicka  Nr  32 1,2,3,4,5,6,7,8 8 
19 ul. Wolności Nr 6 1,2,3,5 4 
20 ul. Wolności Nr 7 9 1 
21 ul. Wolności Nr 8 9,12 2 
22 ul. Wolności Nr 17 2 1 
23 ul. Wolności Nr 19 11,12,13 3 
24 ul. Wolności  Nr 33 7 1 
 Razem Miasto  55 
 Gmina   

1 Nowy Jaworów Nr 13 5 1 
2 Pasieczna Nr 18 7 1 



  

22 

 

3 Pastuchów ul. Stawowa  Nr 2 5,5A 2 
4 Pastuchów ul. Wyzwolenia Nr 31 4 1 
5 Piotrowice Świdnickie Nr 24 2 1 
6 Piotrowice Świdnickie Nr 64 1,2,3,4,5 5 
7 Piotrowice Świdnickie Nr 72 1,2,3 3 
8 Piotrowice Świdnickie Nr 72 A 1,1A,2,3 4 
9 Piotrowice Świdnickie Nr 82 4 1 
10 Witków Nr 47 1,2,3,5 4 
 Razem Gmina  23 
 Ogółem  78 

 
 

Wykaz budynków niemieszkalnych: 
 

1. Westerplatte  – 1 szt. (warsztat samochodowy), 
2. Ceglana 8A   – 1 szt. (była wymiennikownia), 
3. Świdnicka     – 1 szt. (lokal odzyskany po garbarni), 
4. Kasztanowa  – 1 szt. (kaplica cmentarna), 
5. Pastuchów    – 1 szt. (kaplica cmentarna), 
6. Pastuchów  – 1 szt. (remiza ul. Krótka 1 – 1 lokal mieszkalny – pow. 24,70 m² 

pustostan), 
7. Piotrowice    – 1 szt. (kaplica cmentarna), 
8. Bagieniec     – 1 szt. (pustostan-po sklepie) 

                            -------------------------------------------------- 
            Razem:            8 szt. 
 

         Gmina Jaworzyna Śląska jest właścicielem lokali użytkowych, garaży i komórek  
lokatorskich,  tj.: 
- Garaże – 17 szt. o powierzchni 264,64 m²,  (w tym 1 pustostany:  Mickiewicza 7,  o pow. 
14,11 m²), 
- Komórki gospodarcze – 587 szt. o powierzchni 3 701,91 m² (w tym 12 pustostanów o pow. 
111,09 m²), 
- Lokale użytkowe – 24 szt. o powierzchni 2 022,13 m², 
- Pustostany  LU – 3 szt. o powierzchni  345,04 m². 
Gmina  dzierżawi także  tzw.  ogródki przydomowe o łącznej powierzchni  23 717,64 m²  
z czego w mieście 152 ogródków o pow. 16 098,99 m², a na wsi 26 ogródków o pow.  
6 006,32 m², oraz inne grunty o pow.  ogółem 251,94 m². Jest też 10 pustostanów o pow. 
1 612,33 m². 
 
           Gmina Jaworzyna Śląska jest właścicielem 3 cmentarzy komunalnych, które 
administruje Zakład Usług Komunalnych w Jaworzynie Śląskiej Sp. z o.o. tj.: 
 
1. Cmentarz Komunalny Jaworzyna Śląska ul. Kasztanowa, położony na działce 213 i 214  
o pow. ogółem – 29 152,00 m²: 
- kaplica cmentarna       – pow. 147,74 m² 
- budynek gospodarczy – pow.   28,99 m² 
- budynek gospodarczy – pow.   16,84 m² 
                                                ----------------- 
                               Razem         193,57 m² 
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2.   Cmentarz Komunalny w Pastuchowie  położony na działce 119 o pow. 4 500,00 m²: 
- kaplica cmentarna – pow. 52,89 m². 
 
3.  Cmentarz Komunalny w Piotrowicach  położony na działce 337 o pow. 6 300,00 m²: 
- kaplica cmentarna – pow. 79,09 m². 
 

 

           Gmina posiada też stadion miejski na działce nr 59 o pow. 23 518,00m2 (boisko 
piłkarskie oraz obiekty szatni i stadionu), który przekazany jest w użyczenie i administrowany 
przez Samorządowy Ośrodek Kultury i Bibliotekę Publiczną w Jaworzynie Śląskiej. 
           Gmina administruje i zarządza poprzez swoje jednostki organizacyjne i pomocnicze 
oprócz budynkami Urzędu Miejskiego także budynkami, w których działalność prowadzą 
jednostki OSP, samorządy mieszkańców wsi (świetlice wiejskie) oraz jednostki organizacyjne 
Gminy. Wymienić tu należy: 
- budynki szkolne – 5,  
- przedszkole i żłobek – 1,  
- Samorządowa Przychodnia Zdrowia – 1,  
- budynek SOKiBP – 1,  
- świetlice wiejskie – 12,  
- szatnie  przy boiskach w Witkowie, Nowicach, Piotrowicach oraz Bolesławicach – 4,  
- budynki mieszkalne zagrodowe – 5/6 (Milikowice 2/6 i Piotrowice Świdnickie 3/6), 
- piekarnia w Piotrowicach – ½, 
- Milikowice 31 (budynek gospodarczy – stodoła), 
- budynki OSP na wioskach – 8, 
- budynek gospodarczy na dz. Nr 640/4 w Jaworzynie Śląskiej (k. żwirowni), 
- budynek gospodarczy na dz. Nr 580 w Jaworzynie Śląskiej, 
 
 Stan mienia komunalnego w zakresie ochotniczych straży pożarnych przedstawia  
się następująco: 
 

I. Samochody strażackie: 
 

- MAN TGM – OSP Jaworzyna Śląska, 
- Star 244 – OSP Jaworzyna Śląska, 
- MAN TGM – OSP Nowice (własność), 
- OPEL OMEGA B – OSP Nowice, 
- RENAULT PREMIUM 260 – OSP Pastuchów, 
- VOLVO FL 615 – OSP Pasieczna, 
- FORD – OSP Pasieczna, 
- IVECO DAILY – OSP Bolesławice, 
- MERCEDES L 608 D 29 – OSP Piotrowice Świdnickie,  
- przyczepa podłodziowa – OSP Jaworzyna Śląska,          
- łódź ratunkowa strażacka „Oliwia” – OSP Jaworzyna Śląska. 

Gmina Jaworzyna Śląska ponosi koszty bieżącej eksploatacji i ubezpieczenia samochodów. 
 
II. Remizy OSP: 

 

1) OSP Bolesławice – strażnica murowana, doprowadzona woda i energia elektryczna, 
posiada szambo. Remiza składa się z części garażowej, świetlicy i zaplecza socjalnego. 
Ogrzewanie – piec CO. Wykonane na obiekcie prace termomodernizacyjne znacząco 
poprawiły estetykę i warunki funkcjonowania całego obiektu.  
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2) OSP Pasieczna – strażnica – pomieszczenie garażowe i świetlicowe. Remiza posiada 
przyłącza wody i energii elektrycznej. 

3) OSP Nowice – strażnica murowana, doprowadzona woda i energia elektryczna, 
ogrzewanie obiektu – piec CO. Remiza posiada część garażową, świetlicową i zaplecze 
socjalne. 

4) OSP Piotrowice – strażnica murowana, składa się z części garażowej i świetlicowej, 
posiada przyłącze energii elektrycznej. 

5) OSP Pastuchów – strażnica murowana, składa się z części garażowej i zaplecza 
socjalnego. Do remizy doprowadzona jest woda i energia elektryczna. Obiekt nie 
posiada ogrzewania – dogrzewany przy pomocy grzejników elektrycznych. Stan 
techniczny obiektu jest bardzo zły. OSP używa też części pomieszczeń przy ul. 
Wyzwolenia w obiekcie świetlicy wiejskiej, z przeznaczeniem na  cele  biurowe  
i socjalne – posiada energię elektryczną, nie posiada ogrzewania i bieżącej wody.  

6) OSP Jaworzyna Śląska – nowa remiza w pełni wyposażona w Jaworzynie Śląskiej przy 
ul. Wolności 23a.  

 
Remizy są własnością Gminy, użytkownikami są jednostki OSP. Wszystkie remizy są 
ubezpieczone przez gminę Jaworzyna Śląska. 
  

 

Drogi: 
 
           Sieć drogowa w gminie obejmowała na dzień 1 stycznia 2020 r. 61,37 km dróg gminnych 
publicznych, z czego 13,01 km przypada na drogi w granicach administracyjnych miasta.  
Na dzień 31 grudnia 2020 r. długość dróg nie uległa zmianie.  
 
Komunikacja drogowa w gminie Jaworzyna Śląska oparta jest na:  
• jednej drodze wojewódzkiej przebiegającej przez gminę: nr 382 Stanowice – Paczków – 

granica państwa (Czechy) o łącznej długości na terenie gminy 6,78 km,  
• 11-stu drogach powiatowych o łącznej długości na terenie gminy ok. 43 km, 
• 52 publicznych drogach gminnych o łącznej długości 61,37 km, z czego 27,65 km posiada 

nawierzchnię asfaltową.  
 
     Gmina Jaworzyna Śląska jest ponadto zarządcą licznych dróg dojazdowych do 

budynków mieszkalnych oraz nieutwardzonych dróg transportu rolnego, przy których rozwija 
się sieć budownictwa jednorodzinnego. 

      Na terenie gminy istnieją drogi gminne posiadające nazwy (ulice) – ich długość to 6,00 
km. Wśród tych dróg nawierzchnię tłuczniową posiada 1,8 km, a gruntową 3,89 km.  

     W Milikowicach znajdują się drogi asfaltowe wykonane po scalaniu gruntów rolnych, 
przeznaczone głównie dla pojazdów transportu rolnego. Ich całkowita długość to 9,66 km.  
           W roku 2020 Rada Miejska podjęła uchwałę nr XX/28/20 w sprawie wysokości stawek 
opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych gminnych na terenie Gminy Jaworzyna 
Śląska. Uchwałą obniżono stawki opłat za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń 
niezwiązanych z potrzebami drogowymi w odniesieniu do infrastruktury telekomunikacyjnej.  
           Ważnym zadaniem był również zakup i montaż znaków drogowych i tabliczek 
wskazujących numery poszczególnych posesji na drogach bocznych w wioskach na terenie 
gminy. Tabliczki kierunkowe ułatwiają dojazd, w szczególności służbom ratunkowym. Na 
zadanie przeznaczono kwotę 31.711,18 zł. 
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Ścieżka rowerowa: 
 

Na terenie miasta i gminy Jaworzyna Śląska funkcjonuje dwukierunkowa ścieżka rowerowa  
o nawierzchni utwardzonej z betonu asfaltowego, szerokości 2 m i długości 2,24 km, która łączy 
miasto z wsią Nowice. Ścieżka rowerowa jest doskonałym miejscem do spacerów, biegania, 
jazdy na rowerach i rolkach. 

 
 
Oświetlenie: 
 
         Na terenie gminy znajduje się łącznie 907 szt. opraw oświetlenia ulicznego, w tym  
w mieście znajduje się 387 szt. opraw, a na terenie wsi 520 szt. W minionym roku koszt 
oświetlenia gminy wyniósł blisko 250.000 zł.  
         Stan oświetlenia w gminie ocenić należy jako dobry, jednak mimo to sieć oświetleniowa 
w gminie wymaga ciągłej rozbudowy ze względu na powstawanie nowych ulic oraz rozbudowę 
terenów inwestycyjnych.  
         W 2020 r. na bieżąco dokonywano napraw uszkodzonych źródeł światła i prowadzono 
konserwację sieci energetycznej. Na prace konserwacyjne i eksploatacyjne wydatkowano było 
ponad 130.000 złotych.  
 
 
Akcje – udziały gminy w spółkach prawa handlowego: 
 

Udziały Gminy Jaworzyna Śląska w spółkach prawa handlowego na koniec 2020 r. nie 
uległy zmianom i wyglądały one następująco: 
- gmina Jaworzyna Śląska posiada dwie akcje w Dolnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego 
S.A. w Szczawnie Zdroju po 1000 zł – o wartości ogółem – 2000 zł, (jest to udział szczątkowy, 
który powstał wiele lat temu, jeszcze na etapie tworzenia DARR), 

- w 2010 r. gmina Jaworzyna Śląska wraz z gminą Żarów utworzyły Przedsiębiorstwo  
Wodno-Ściekowe Sp. z o.o. w Żarowie (na bazie dawnej oczyszczalni ścieków Strzegomka 
działającej  w formie spółki prawa wodnego). Gmina Jaworzyna Śląska posiada w w/w Spółce 
z o.o.  generalnie 40% udziałów tj. 117176 udziałów po 50 zł, na wartość ogółem – 
5.858.800,00 zł. 

- Od 2014 r. Gmina Jaworzyna Śląska posiada swoje udziały w spółce komunalnej (Zakład 
Usług Komunalnych w Jaworzynie Śląskiej Spółka z o.o.) utworzonej na bazie 
dotychczasowego zakładu budżetowego tj. Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 
w Jaworzynie Śląskiej. Ilość udziałów to 100% tj. 2576 udziałów po 1000 zł na łączną wartość 
2.576.000 zł. 

 
 
 
IV. Informacje dotyczące inwestycji i remontów gminnych 

 
Rok 2020 z uwagi na pandemię był trudnym okresem. Mimo to udało się zrealizować 

inwestycje istotne dla gminy i jej mieszkańców. Prowadzone były również prace planistyczne  
i przygotowawcze związane z kolejnymi działaniami w zakresie inwestycji. Znaczną część 
wykonanych zadań udało się przeprowadzić przy udziale pozyskanych środków zewnętrznych. 
Do najistotniejszych realizowanych inwestycji należały: 
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• Remont ul. Wolności  

W kwietniu 2020 r. zakończono remont drogi gminnej nr 111250D ul. Wolności  
w Jaworzynie Śląskiej na odcinku od torów kolejowych do granic administracyjnych miasta. 
Kwota przeznaczona na realizację to 651.897,39 zł. Podczas remontu wymieniono 677,92 m 
nawierzchni asfaltowej wraz z podbudową oraz oczyszczono przydrożne rowy. 

 

 
     Remont nawierzchni ul. Wolności w Jaworzynie Śląskiej 

 
• Przebudowa ul. Ogrodowej w Jaworzynie Śląskiej 

 

W lipcu 2020 r. zakończono przebudowę ulicy Ogrodowej. Zakres zadania obejmował  
w szczególności przebudowę istniejącej jezdni drogi gminnej nr 111245D o łącznej długości 
531,29 m polegająca na wymianie nawierzchni z betonu asfaltowego, modernizacji zjazdów  
i ułożeniu nowych chodników z nawierzchnią z kostki betonowej. W ramach prac wybudowano 
5 miejsc postojowych do parkowania równoległego oraz oświetlono przejścia dla pieszych. 
Ponadto w ul. Ogrodowej została wykonana sieć kanalizacji deszczowej, sieć wodociągowa oraz 
sieć kanalizacji sanitarnej.  

Wartość umowna robót budowlanych (droga i sieci) wyniosła 2.306.943,11 zł brutto. Na 
prace związane z przebudową drogi pozyskane zostało dofinansowanie z rządowego programu 
„Fundusz Dróg Samorządowych” w wysokości 1.314.075,09 zł. Budowa sieci wodociągowej  
i sieci kanalizacji sanitarnej stanowiła w całości wydatek Gminy.  
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Ulica Ogrodowa w Jaworzynie Śląskiej po przebudowie 

 

• Remont drogi gminnej nr 111229D na odcinku od ul. Świdnickiej (skrzyżowanie  

z ul. Piaskową) do wiaduktu w Bolesławicach 

      Zadanie uzyskało 70 % dofinansowania z rządowego programu „Fundusz Dróg 
Samorządowych” w kwocie 1.198.257,46 zł. W ramach inwestycji zostanie wykonana nowa 
nawierzchnia asfaltowa wraz z podbudową oraz czyszczenie rowów przydrożnych. Zakończenie 
inwestycji planowane jest na III kwartał 2021r.  

 
• Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Pastuchów 

 

Prace prowadzone są w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na 
lata 2014-2020, działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach. Po 
przeprowadzeniu w drugiej połowie roku 2020 procedur wyboru wykonawcy robót 
budowlanych, wyboru firmy zarządzającej projektem, wyboru firmy świadczącej nadzór 
archeologiczny oraz wyborów firm świadczących nadzory inwestorskie w branżach: sanitarnej 
elektrycznej i drogowej, realizacja zadania rozpoczęła się przekazaniem w dniu 28.09.2020 r., 
placu budowy firmie realizującej zadanie. Zgodnie z umową prace budowlane mają się 
zakończyć do 31 maja 2021 roku. Koszt realizacji zadania wynosi   6.341.463,41 zł.   W ramach 
projektu zostanie wybudowane 7,38 km kanalizacji sanitarnej: grawitacyjnej  i ciśnieniowej.  
W wyniku realizacji tego zadania mogą zostać przyłączone do kanalizacji sanitarnej 142 budynki 
(1063 mieszkańców). Tłocznia ścieków zlokalizowana będzie w Pastuchowie. Przewidziano 
również sterowanie i monitorowanie obiektu poprzez komunikaty SMS i/lub transmisję GPRS.  
 

• Prace projektowe 

 
    Gmina zleciła sporządzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę  

ul. Kościuszki, ul. Ceglanej oraz drogi asfaltowej w Starym Jaworowie. Na inwestycję związaną 
z przebudową wraz z rozbudową drogi gminnej 111230D ul. Kościuszki w Jaworzynie Śląskiej, 
gmina pozyskała dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w 2021 roku 
w wysokości 4.315.105,60 zł, całkowita wartość zadania wyniesie 5.393.882,00 zł. Projekt 
związany z przebudową drogi gminnej nr 111251D w Starym Jaworowie, którego wartość 
inwestycji to koszt ok. 1.662.420,00 zł, wnioskowana kwota dofinansowania 1.163.694,00 zł 
znalazł się na liście rezerwowej. 
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• Montaż urządzeń zabawowych, nawierzchni bezpiecznych, siłowni zewnętrznej  

i elementów małej architektury dla potrzeb rozwoju stref rekreacyjno-sportowych na 

terenie gminy Jaworzyna Śląska 

 

     Na realizację zadania gmina pozyskała środki zewnętrzne z Rządowego Funduszu 
Inwestycji Lokalnych w wysokości 3,3 mln złotych. W ramach zadania w II półroczu 2020 r. 
zawarto umowy na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych montażu urządzeń 
zabawowych, nawierzchni bezpiecznych, siłowni zewnętrznej i elementów małej architektury dla 
potrzeb rozwoju stref rekreacyjno-sportowych na terenie Gminy Jaworzyna Śląska (we 
wszystkich miejscowościach).  

Na przedmiotowych placach zabaw znajdą się urządzenia zarówno dla najmłodszych 
dzieci, typu huśtawki z koszykowymi zawieszeniami, sprężynowce czy karuzele oraz, dla nieco 
starszych, zestawy zabawowe z ciekawymi mostami, przejściami, wspinaczkami i zjeżdżalniami. 
Nie zabraknie również piaskownic, które są nieodłącznym elementem każdego miejsca zabaw  
i lubianych przez dzieci trampolin, huśtawek z bocianim gniazdem oraz urządzeń 
sprawnościowych. Wśród wyposażenia znajdą się również urządzenia siłowni zewnętrznej oraz 
elementy street workout pozwalające zarówno młodzieży, jak i dorosłym, na aktywne spędzanie 
czasu na świeżym powietrzu jednocześnie wzmacniając siłę i ogólną sprawność fizyczną. 
Dopełnienie obiektów stanowić będą stojaki na rowery i regulaminy oraz elementy małej 
architektury: ławki i kosze na odpady. Ponadto place zabaw zostaną doświetlone i objęte 
monitoringiem. Prace realizowane będą w latach 2021-2022. Termin zakończenia i rozliczenia 
zadania zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie planowany jest do końca roku 2022 r.  

 
• Uzbrajanie terenów – sieć wodociągowa i kanalizacyjna 

W roku 2020 r. opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową budowy odcinka 
sieci wodociągowej na działce nr 318 w Witkowie (wartość 5.000,00 zł brutto) oraz 
dokumentację projektowo-kosztorysową budowy odcinka sieci wodociągowej w Jaworzynie 
Śląskiej dz. 30 i Piotrowicach Świdnickich dz. 10, 8, 13/2, 12/16, 12/15 (wartość 3.700,00 zł 
brutto), a także opracowano dokumentacje projektowo-kosztorysowe: budowy odcinka sieci 
wodociągowej fi 110 mm na dz. 2/23, 2/22, 3 i 782/75 w Jaworzynie Śląskiej (wartość projektu 
4.000,00 zł brutto), budowy odcinka sieci wodociągowej fi 110 mm na działce nr 248 i 253/5 w 
Jaworzynie Śląskiej (wartość projektu 4.000,00 zł brutto) i budowy odcinka sieci wodociągowej 
fi 100 mm na dz. 101 i 96 w Pasiecznej (wartość projektu 4.000,00 zł brutto). 

Ponadto, w II półroczu 2020 r. wykonano budowę odcinka sieci wodociągowej we wsi 
Milikowice dz. 15 i 238 o średnicy 110 mm i długości 207 m oraz średnicy 90 mm łącznej 
długości 2,0 m, za kwotę 89 876,35 zł brutto, a także wykonano budowę odcinka sieci 
wodociągowej w ul. Ekerta w Jaworzynie Śląskiej na działkach nr 791/8, 489/1, 799/7, 799/8, 
310/2, 513/2 obręb 0001 – Jaworzyna Śląska o średnicy 110 mm i długości 126,9 m oraz o 
średnicy 90 mm łącznej długości 31,1 m za kwotę 70.147,39 zł brutto.  

W II półroczu podpisano również umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-
kosztorysowej budowy odcinka sieci wodociągowej fi 90 mm na dz. 339 i 331 w Milikowicach 
oraz dz. 939/1 Mokrzeszów z terminem opracowania do 31.03.2021 r. na kwotę 4.000,00 zł 
brutto, z terminem płatności w roku 2021. 
 

• Budowa wodociągów przez inwestorów-nieujętych w planach gminy  

 

Gmina wychodząc naprzeciw potrzebom właścicieli działek, którzy budują domy na 
naszym terenie, zwraca poniesione koszty budowy sieci wod.–kan. W związku z powyższym  
w ramach zadania dokonano pierwszej transzy płatności za budowę odcinków rozdzielczej sieci 
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wodociągowej o średnicy 110 mm i dł. 189 m oraz średnicy 90 mm i dł. 208 m w miejscowości 
Milikowice (30.000,00 zł brutto) oraz za budowę odcinka sieci wodociągowej w miejscowości 
Nowice o średnicy 90 mm i dł. 193 m (2.000,00 zł brutto) na podstawie podpisanych w roku 2019 
umów z indywidualnymi właścicielami (inwestorami). 

W ramach środków wydatkowanych zwrócono koszty za budowę sieci wodociągowej  
- II rata (ostatnia) za wodociąg w Bagieńcu (24.686,50 zł – 50 % kosztów zgodnie z zawartą 
umową). Zbywający przekazał na rzecz Gminy Jaworzyna Śląska odcinek sieci wodociągowej  
o długości 115,4 m, średnicy fi 110 mm, wykonany z rur PE, umiejscowiony w działce 152/7 
obręb Bagieniec. 

 
• Remonty dróg gminnych 

  

Stan dróg lokalnych ma niewątpliwie ważny wpływ na rozwój obszaru, dlatego gmina 
Jaworzyna Śląska stara się przeznaczać możliwie jak największe środki na remont dróg 
gminnych, choć zapotrzebowanie na wykonanie dróg jest spore. Lista wniosków mieszkańców  
o poprawę stanu technicznego dróg z roku na rok wydłuża się z uwagi na intensywny rozwój 
budownictwa jednorodzinnego. 
Drogi asfaltowe 

W okresie od marca do czerwca 2020 r. wykonano bieżące usuwanie ubytków  
w nawierzchni asfaltowej dróg na terenie gminy Jaworzyna Śląska. Dodatkowo w okresie 
jesiennym niezbędne było załatanie ubytków na drodze w Starym Jaworowie. Na tego rodzaju 
prace przeznaczono kwotę ok. 70.000,00 zł. 
Drogi utwardzone 

Na terenie miasta znajdują się również drogi gruntowe lub utwardzone tłuczniem.  
W miarę możliwości budżetowych gminy drogi te są remontowane. Kwota wydatkowana  
z budżetu gminy na remonty dróg gruntowych w roku 2020 to 97.217,65 zł. Utrzymanie tego 
typu dróg (gruntowych/tłuczniowych) wymaga systematycznych prac dotyczących utwardzania, 
odwadniania i przebudowy. Negatywny wpływ na stan techniczny tych dróg ma transport ciężki 
(głównie z materiałami budowlanymi i ciężki sprzęt rolniczy). 
W ramach tych prac w 2020 r. remontowano m.in.: 
- drogę gruntową w pobliżu ul. Ogrodowej nr 16;  
- ul. Świerkową i Jodłową w Jaworzynie Śląskiej; 
- fragment drogi gruntowej w okolicy tłoczni ścieków na drodze Pasieczna  - Jaworzyna Śląska; 
- ul. Dębową w Jaworzynie Śląskiej; 
- drogę gruntową w Witkowie - droga dojazdowa do budynku komunalnego gminnego koło 
świetlicy wiejskiej. 
Wykonywane były również drobne prace interwencyjne polegające na np. na utwardzeniu 
fragmentów podwórek lub dojazdów.  

Przez cały rok 2020 na zlecenie gminy wykonawcy prowadzili bieżące prace na jezdniach 
oraz poboczach dróg gminnych – usuwano ubytki, instalowano znaki drogowe, wykonywano 
drobne naprawy infrastruktury drogowej oraz interwencyjnie koszono pobocza. 

 
• Budowa oświetlenia 

 

W czerwcu 2020 r. zakończono budowę oświetlenia ulicznego na ulicy Klonowej, 
Jodłowej i Dębowej w Jaworzynie Śląskiej. Koszt całkowity zadania to 126.075,00 zł. Gmina 
pozyskała na to zadanie dotację z Urzędu Marszałkowskiego w ramach Dolnośląskiego Funduszu 
Pomocy Rozwojowej w wysokości 100.860 zł. Pozostała kwota była wkładem własnym Gminy. 
W ramach inwestycji wykonano 30 słupów oświetleniowych wraz z oprawami. W roku 2020 
uzupełniono również punkty świetlne w Pastuchowie i Milikowicach. 
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Oświetlenie przy ul. Klonowej w Jaworzynie Śląskiej 

 

 

V. Strefa Przemysławowa  
 

Strefa Przemysłowa w Jaworzynie Śląskiej to tereny inwestycyjne o powierzchni prawie 
80 ha. W 2020 roku sprzedano pierwszemu inwestorowi,  firmie Fire Family Sp. z o. o., 
powstałej  jako dostawca  grilli, akcesoriów grillowych i kominkowych czy podpałek, działkę  
o powierzchni 1,3 ha, na której powstanie hala produkcyjno-magazynowa o powierzchni ok.  
2500 m2. W fabryce zatrudnionych zostanie kilkudziesięciu pracowników. Kolejny inwestor 
Wychowanek Sp. z o.o., zajmujący się produkcją wiązarów, zakupił 1,19 ha gruntu pod 
inwestycje i rozwój firmy. Działka uzbrojona została w ramach pozyskanych z Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020  funduszy. Z środków 
zewnętrznych uzbrojono i przygotowano dla przedsiębiorców pod działalność  łącznie  5,72 ha.  

Kolejnym inwestorem w Strefie Przemysłowej jest Wałbrzyska Specjalna Strefa 
Ekonomiczna  Invest-Park Sp. z o. o. , która w ramach przetargu zakupiła od Gminy Jaworzyna 
Śląska prawie 4 hektary gruntów za kwotę ponad 2 milionów złotych. Na zakupionym terenie 
powstanie hala produkcyjna o powierzchni około 5 tys. m², składać się będzie z 4 modułów,  
z czego każdy wyposażony zostanie w zaplecze biurowo-socjalne. W hali znajdzie miejsce 3-4 
małych i średnich przedsiębiorców, zatrudnionych zostanie ponad 100 pracowników. 

W 2021 r. inwestorzy opracowują dokumentację projektową oraz dopełniają wszelkich 
procedur formalno-prawnych niezbędnych do realizacji inwestycji, natomiast w przeciągu  
2022 r. planują rozpocząć działalność na strefie. 

Prowadzone są również rozmowy z kolejnymi, potencjalnymi inwestorami. 
 
 
VI.  Zdarzenia nadzwyczajne 

Rok 2020 naznaczony został dwoma wydarzeniami o charakterze nadzwyczajnym. 
Pierwszym  z nich była pandemia COVID-19. Zjawisko to wywołało wiele natywnych skutków 
w różnych obszarach, odczuwalnych nie tylko w omawianym roku, ale i po dzień dzisiejszy.  
W pierwszych tygodniach od ogłoszenia stanu epidemii na terytorium kraju, gmina podjęła  
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działania w kilku obszarach. Zaznaczyć przy tym należy, że przez cały okres występowania 
epidemii były one podejmowane zgodnie z obowiązującymi przepisami powszechnymi oraz  
w najlepszej wierze.  

W miesiącach marzec-kwiecień, gdy obserwowana dyscyplina społeczna i obawy były 
największe, a przez to aktywność społeczna najmniejsza, podjęto w pierwszej kolejności m.in. 
następujące zdania:  
- na bieżąco ustalano plan działania i zasady współpracy z innymi jednostkami organizacyjnymi 
gminy oraz administracji publicznej (np. Wojewoda Dolnośląski, Państwowa Inspekcja 
Sanitarna, Policja), 
- dokonywano zakupów towarów stanowiących środki ochronne, jak np.: maseczki, przyłbice, 
rękawice, płyny dezynfekcyjne, które, co należy podkreślić, były w tamtym okresie towarem 
wysoce deficytowym, 
- wstrzymano działanie placówek oświatowych w trybie stacjonarnym, a równocześnie podjęto 
niezwłocznie starania o wsparcie ze środków z budżetu państwa na zakup niezbędnego sprzętu 
do nauki zdalnej, dla uczniów, którzy nie posiadali takiego. Zakupiono i przekazano 
50 komputerów, co było możliwe dzięki uzyskanemu wsparciu z rządowego programu „Zdalna 
Szkoła” – 115 tys. zł dofinansowania), 
- zorganizowano system pracy zdalnej (rotacyjnej) w Urzędzie Miejskim oraz Ośrodku Pomocy 
Społecznej. Adekwatne rozwiązania zostały wdrożone szybko, co pozwoliło zwiększyć poczucie 
bezpieczeństwa pracowników jednostek, ale również zagwarantowało ciągłość ich pracy  
i realizacji przypisanych zadań,  
- przygotowano zespoły osób chętnych do ewentualnej pomocy w zakresie dostarczania żywności 
osobom starszym, samotnym, izolowanym,  
- podejmowano we współudziale OSP akacje informacyjne, ze szczególnym uwzględnieniem 
precyzyjnych, niewprowadzających paniki komunikatów,  
- dezynfekowano infrastrukturę publiczną (działanie strażaków ochotników).  

Z inicjatywy burmistrza przygotowane zostały, a następnie uchwalone uchwały na mocy 
których m.in. wprowadzono zwolnienie z opłaty prolongacyjnej z tytułu rozłożenia na raty lub 
odroczenia terminu płatności podatków oraz zaległości podatkowych stanowiących dochód 
budżetu gminy, a także przedłużone zostały terminy płatności rat podatku od nieruchomości 
wskazanym przedsiębiorcom, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku  
z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19. 

Formą pomocy dla lokalnych przedsiębiorców był zakup u nich vocherów 
upoważniających do skorzystania z usług w późniejszym okresie. Vouhery stanowiły nagrody 
dla mieszkańców biorących udział w różnego rodzaju konkursach organizowanych przez gminę.  

Nadmienić należy, że nawet w tamtych okolicznościach gmina wykonała również 
wszystkie wynikające z przepisów prawa obowiązki związane z przeprowadzeniem wyborów 
Prezydenta RP w pierwszym konstytucyjnym terminie, tj. 10 maja 2020 r.  
We współpracy z innymi podmiotami (m.in. Krajowe Biuro Wyborcze, Państwowa Inspekcja 
Sanitarna, Policja, Poczta Polska, Straż Pożarna), przeprowadzone zostały bez zakłóceń wybory 
w dniu 28 czerwca i 12 lipca (głosowanie ponowne). 

Doświadczenia z wiosny 2020 r., niestety przydały się również w okresie jesiennym, 
kiedy to pojawiały się znacznie większe ilości zachorowań, ale inne (mniej restrykcyjne) było 
już nastawienie społeczne.  

Podkreślić należy, że wprowadzane ograniczenia, dotkliwe zarówno dla opieki nad 
dziećmi, nauki w szkołach, a przede wszystkim w zakresie funkcjonowania podstawowej opieki 
zdrowotnej (Przychodnia) opierały się na obowiązujących przepisach prawa.  

Pandemia skutkowała również dodatkowymi (nieplanowanymi) wydatkami z budżetu 
gminy na kwotę 229.919,33 zł przeznaczanymi na przeciwdziałanie i zapobieganie COVID-19. 
Z tego 30 tys. zł przeznaczone zostało na wsparcie rzeczowe podmiotów zewnętrznych: 
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Pogotowia Ratunkowego, Specjalistycznego Szpitala im. dr Alfreda Sokołowskiego  
w Wałbrzychu oraz  Regionalnego Szpitala Specjalistycznego Latawiec w Świdnicy. 
 

Drugim zdarzeniem, jakie wywarło wpływ na funkcjonowanie gminy w 2020 r., a które 
z pewnością pozostanie w pamięci na długo, była nawałnica i huragan, które przeszły przez gminę 
w dniu 5 września 2020 r. W wyniku ekstremalnych zdarzeń pogodowych najbardziej ucierpiały 
miejscowości Czechy, Jaworzyna Śląska, Nowice, Pastuchów i Piotrowice. Szkody były 
ogromne. Uszkodzonych zostało około 200 budynków mieszkalnych i wiele gospodarczych,  
w tym większość w sposób dotkliwy dla ich mieszkańców. W przeciągu kilku dni, powołanym 
niezwłocznie specjalnym zespołom udało się oszacować starty w mieniu prywatnym. Było to 
możliwe dzięki bardzo dużemu zaangażowaniu pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej  
i Urzędu Miejskiego, a także wzorowej współpracy z Inspektoratem Nadzoru Budowlanego  
w Świdnicy. Oszacowanie zniszczeń pozwoliło wystąpić o specjalną pomoc finansową dla 
poszkodowanych do Wojewody Dolnośląskiego. Ostatecznie z budżetu państwa pomoc 
finansowa została przyznana 131 rodzinom, na łączną kwotę 865.500,00 zł. Ze środków budżetu 
gminy wypłacono dodatkowo świadczenia dla 3 rodzin na kwotę 5.871,00 zł.  
Poszkodowanym mieszkańcom została zapewniona również pomoc psychologiczna i prawna. 
Dzięki współpracy z Caritas Diecezji Świdnickiej, do kilkudziesięciu najbardziej 
poszkodowanych rodzin dotarła także pomoc w postaci paczek żywnościowych, pościeli oraz 
koców. 

W walce z żywiołem i usuwaniem jego skutków mogliśmy liczyć na pomoc strażaków  
z Państwowej Straży Pożarnej, jak również przede wszystkim na druhów z jednostek 
ochotniczych naszej i kilku innych gmin. Jeszcze kilka dni po wystąpieniu zjawiska zabezpieczali 
oni zniszczone dachy.  

Straty w mieniu gminnym wraz z poniesionymi kosztami działań ratowniczych wyniosły 
blisko 2.500 000 zł. Uszkodzonych zostało sporo odcinków dróg gminnych m.in.  
w miejscowościach: Czechy, Pasieczna, Stary Jaworów i Jaworzyna Śląska, a także budynek 
świetlicy w Czechach. Gmina podjęła działania o uzyskanie specjalnego wsparcia z budżetu 
państwa, dedykowanego na usuwanie skutków tego typu klęsk.  
 
 
 
VII. Informacje o realizacji polityk, programów i strategii 

 
Realizacja inwestycji, chociaż ma kluczowe znaczenie dla rozwoju gminy jest tylko jedynym 

z obszarów wykonywanych zadań. Gmina za pośrednictwem Urzędu Miejskiego, gminnych 
jednostek organizacyjnych, jednostek pomocniczych, czy też spółki realizuje dziesiątki zadań 
wynikających z różnej rangi przepisów prawa w wielu sferach codziennego życia, takich jak np.: 
edukacja, opieka nad dziećmi, pomoc społeczna, prowadzenie szeregu spraw obywatelskich, 
ochrona środowiska, gospodarka odpadami, zarządzanie mieniem gminnym, w tym także 
gminnymi mieszkaniami, dbanie o infrastrukturę komunalną, w tym drogi gminne, zapewnianie 
dostaw wody i odbieranie ścieków, organizowanie i planowanie ładu przestrzennego, 
prowadzenie cmentarzy, transport publiczny, bezpieczeństwo publiczne, czy zarządzanie 
kryzysowe oraz wiele innych.  

Niektóre z tych zadań realizowane są w oparciu o dokumenty typu „polityka, program, 
strategia”. Do nich, zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym, powinien odnosić się raport  
o stanie gminy. Mając na uwadze tenże wymóg ustawowy, wskazać należy, że tego typu 
dokumenty dotyczą różnych obszarów działania gminy. Różna jest również ich użyteczność  
w praktyce. W 2020 r. funkcjonowały następujące programy:  
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• Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Jaworzyna Śląska na lata 2015 – 2024 (LPR) 
przyjęty uchwałą  Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej nr XXVI/13/17 z dnia 20.03.2017 r. 
Program rewitalizacji – to wieloletni plan działań w sferze społecznej, gospodarczej, 
przestrzenno-funkcjonalnej, środowiskowej lub technicznej zmierzający do wyprowadzenia 
obszarów rewitalizacji ze stanu kryzysowego oraz stworzenia warunków do ich 
zrównoważonego rozwoju, stanowiący narzędzie planowania, koordynowania i integrowania 
różnorodnych aktywności w ramach rewitalizacji. 

Głównym celem procesu rewitalizacji dla wyznaczonego obszaru w gminie Jaworzyna 
Śląska jest poprawa jakości życia mieszkańców oraz stworzenie trwałych podstaw rozwoju 
lokalnego poprzez działania nakierowane na budowę kapitału społecznego. Tereny wymagające 
interwencji oraz wsparcia, a zatem podlegające rewitalizacji, charakteryzują się bowiem 
występowaniem w różnych formach i z relatywnie dużym nasileniem problemów w sferze 
społecznej, gospodarczej czy infrastrukturalnej. Z tego względu konieczne jest podejmowanie 
zintegrowanych działań (skoncentrowanych także terytorialnie) na rzecz lokalnych społeczności. 
Nadrzędnymi celami projektowanego procesu rewitalizacji dla wyznaczonego obszaru jest 
poprawa jakości życia jego mieszkańców oraz zainicjowanie wielowymiarowego 
zrównoważonego rozwoju lokalnego opartego na własnych zasobach, jakimi dysponuje 
rewitalizowany obszar. W ramach LPR ujęto kluczowe zadania, których realizacja przyczyni się 
do osiągniecia powyższych celów. Część zadań została zrealizowana. 

 
• Program Ograniczenia Niskiej Emisji w Gminie Jaworzyna Śląska, to dokument 
przyjęty uchwałą nr XLV/59/18 Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej z dnia 18 września  
2018 r. Jego przygotowanie i przyjęcie umożliwiło podjęcie działań polegających za zmianie 
systemów ogrzewania mieszkań w gminie na bardziej przyjazne środowisku, przy wsparciu 
finansowym z budżetu gminy. Inicjatywa cieszyła się sporym zainteresowaniem mieszkańców, 
którzy złożyli ok. 70 wniosków o dofinansowanie. W ramach działań związanych z poprawą 
powietrza w Gminie Jaworzyna Śląska podpisano deklarację utworzenia w Urzędzie Miejskim 
punktu konsultacyjnego Programu „Czyste Powietrze”, w którym mieszkańcy ubiegający się  
o dofinansowanie otrzymają informacje i wsparcie pracowników urzędu przy wypełnianiu 
wniosków o dofinansowanie. Ponadto gmina przystąpiła do projektu pn. „Wymiana 
wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych 
gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej” realizowanego w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Oś priorytetowa 3. Gospodarka 
niskoemisyjna, Działanie 3.3 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej  
i sektorze mieszkaniowy, Poddziałanie 3.3.4 Efektywność energetyczna w budynkach 
użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym – ZIT AW, (typ 3.3 e: Modernizacja 
systemów grzewczych i odnawialne źródła energii – projekty dotyczące zwalczania emisji 
kominowej – projekty grantowe). W ramach projektu na granty dla mieszkańców z terenu gminy 
Jaworzyna Śląska przyznano kwotę 253.300,00 zł. 
 

W szeroko rozumianym zakresie działań społecznych, wskazać należy na liczne 
dokumenty o charakterze programowym, do których zaliczyć można: 
•  Strategię  Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Jaworzyna Śląska na 

lata 2018-2025, która została przyjęta przez Radę Miejską w Jaworzynie Śląskiej uchwałą  
nr XXXV/66/17 z dnia 21 grudnia 2017 r. Konieczność opracowania Strategii Rozwiązywania 
Problemów Społecznych wynika z ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.  
W zamyśle strategia ma kształtować ramy lokalnej polityki społecznej. Dokument wyznacza cele 
strategiczne i działania, których wdrożenie powinno w znaczny sposób przyczynić się do 
rozwiązania wielu problemów społecznych i zminimalizować ich skutki. Stanowi podstawę do 
realizacji stosunkowo trwałych wzorów interwencji społecznych, które mają przyczynić się do 
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poprawy warunków życia mieszkańców, w szczególności tych, którzy są zagrożeni 
marginalizacją i wykluczeniem społecznym oraz doprowadzić do integracji społecznej. 
 
• Kolejnym dokumentem jest Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie 

Jaworzyna Śląska na lata 2018-2020, uchwalony w dniu 21 grudnia 2017 r. przez Radę Miejską 
w Jaworzynie Śląskiej (uchwała nr XXXV/65/17). Opracowanie i realizacja 3-letnich gminnych 
programów wspierania rodziny jest zadaniem własnym gminy. Adresatem programu są rodziny 
przeżywające trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej, dzieci i młodzież 
pozbawione należytej opieki, a także instytucje i organizacje pracujące na rzecz dzieci  
i młodzieży. Głównym założeniem Programu jest tworzenie warunków sprzyjających 
prawidłowemu funkcjonowaniu rodziny poprzez rozwijanie systemu profilaktyki, wsparcia 
dzieci oraz rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-
wychowawczych z terenu Gminy Jaworzyna Śląska. 
 

• Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy  

w Rodzinie w Gminie Jaworzyna Śląska na lata 2016-2020, uchwalony przez Radę  
Miejską w Jaworzynie Śląskiej 23 marca 2016 r. (uchwała nr XIV/7/16). Konieczność przyjęcia 
tego typu dokumentu jest zadaniem wynikającym z przepisów rangi ustawowej, a główne  
cele sprowadzają się do zmniejszenia rozmiarów zjawiska przemocy w rodzinie, zwiększenia 
skuteczności i dostępności pomocy (psychologicznej, prawnej, terapeutycznej,  
socjalnej) dla osób doświadczających przemocy w rodzinie oraz zwiększenia skuteczności  
i powstrzymywania sprawców przemocy od zachowań agresywnych i społecznie 
nieakceptowalnych.  
 
•   Gminny  Program  Profilaktyki  i  Rozwiązywania  Problemów  Alkoholowych, 
funkcjonujący na podstawie uchwały nr XXXV/68/17 Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej  
z dnia 21 grudnia 2017 r. Zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu  
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi realizacja wyznaczonych ustawowo celów  
w zakresie działań profilaktycznych w gminach odbywa się poprzez realizację przyjmowanych 
corocznie programów. Program funkcjonujący w Gminie Jaworzyna Śląska przygotowany został 
w oparciu o diagnozę problemów alkoholowych i innych zagrożeń społecznych. W oparciu  
o uzyskane wyniki wyznaczony został główny cel programu, tj. zredukowanie liczby  młodzieży 
spożywającej alkohol, którego osiągnięcie związane jest z realizacją innych nie mniej ważnych 
celów. Realizacji programu służą różne działania, by wymienić tylko niektóre, jak np.: 
organizowanie i finansowanie programów profilaktycznych dla szkół podstawowych,  
współdziałanie z organizacjami pozarządowymi, zwiększenie dostępności pomocy 
terapeutycznej dla osób uzależnionych od alkoholu oraz udzielenie rodzinom, w których 
występują problemy uzależnień pomocy prawnej, psychologicznej, a w  szczególności  ochrony 
przed przemocą w rodzinie. W realizacji w/w aktywności nieprzeciętne znaczenie mają 
prowadzone przez gminę świetlice środowiskowe oraz punkt konsultacyjny.  
 

•     Gminny  Program  Przeciwdziałania Narkomanii, uchwalony uchwałą nr III/20/18 
Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej z dn. 18.12.2020 r. Aktem prawnym obligującym do 
przyjęcia w/w programu jest ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii. 
Ustawa wskazuje, że przeciwdziałanie narkomanii jest zadaniem własnym gminy. W celu 
realizacji tego zadania konieczne jest przygotowanie i uchwalenie odpowiedniego programu. 
Przygotowanie, uchwalenie i realizacja w/w programu odbywała się w analogiczny sposób, jak 
Gminnego Programu Profilaktyki i  Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.  
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• W oparciu o dokument „typu programowego” prowadzona jest również współpraca  
z organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie gminy. Roczny Program Współpracy 

Gminy Jaworzyna Śląska z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami,  

o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie na rok 2020 został przyjęty przez Radę Miejską w Jaworzynie 
Śląskiej uchwałą nr XIV/69/19 z dn.29.11.2019 r. Głównym celem programu było budowanie  
i umacnianie partnerstwa między gminą i organizacjami pozarządowymi działającymi na ternie 
gminy, w celu poprawy efektywności realizacji zadań publicznych. Cele szczególne to m.in.: 
wsparcie aktywności organizacji, zwiększenie aktywności mieszkańców gminy, umacnianie  
w świadomości społecznej poczucia odpowiedzialności za siebie, swoje otoczenie i wspólnotę 
lokalną, integracja podmiotów działających na rzecz wspólnoty samorządowej gminy. W 2020 r. 
Gmina Jaworzyna Śląska aktywnie współpracowała z ponad dwudziestoma organizacjami 
pozarządowymi w różnych obszarach aktywności (m.in.: działalność kulturalna, sportowa, 
edukacyjna, na rzecz osób starszych, ochrony zdrowia, czy poprawy bezpieczeństwa). 
Współpraca przybierała formy pozafinansowe i finansowe. W ramach drugich udzielano 
wsparcia finansowego poprzez dotowanie prowadzonych przez partnerów gminy przedsięwzięć. 
W wyniku otwartych konkursów ofert przyznane zostały dotacje na łączną kwotę 465.650,00 zł. 
 
• Najzdolniejsi uczniowie uczący się w szkołach na terenie gminy mogli korzystać  
z Programu stypendialnego „Prymus” przyjętego uchwałą Nr VII/18/19 Rady Miejskiej  

w Jaworzynie Śląskiej z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie przyjęcia programu stypendialnego 

„Prymus” dla uzdolnionych dzieci i młodzieży – uczniów pobierających naukę w szkołach 

podstawowych na terenie gminy Jaworzyna Śląska. Celem Programu jest: promowanie 
najzdolniejszych uczniów, motywowanie do uzyskiwania jak najlepszych wyników w dalszej 
nauce oraz wspieranie ich aspiracji edukacyjnych. W 2020 r. złożonych zostało 11 wniosków  
i wszystkie zostały rozpatrzone pozytywnie.   
 
• Zadaniem gminy jest również zapobieganie bezdomności zwierząt i zapewnienie opieki 
bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywanie. W ramach realizacji tego zadania gmina przyjęła 
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 

terenie Gminy Jaworzyna Śląska w 2019 roku (uchwała nr VI/13/19 Rady Miejskiej  

w Jaworzynie Śląskiej z dnia 28 marca 2019 r.). Program ma na celu: ograniczanie populacji 
zwierząt bezdomnych, zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom, w szczególności poprzez 
poszukiwanie dla nich nowych właścicieli, sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi,  
w tym ich dokarmianie; odławianie bezdomnych zwierząt; zapewnienie całodobowej opieki 
weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt a także edukację 
mieszkańców Gminy Jaworzyna Śląska w zakresie opieki nad zwierzętami. 
 
 

VIII. Członkostwo gminy w organizacjach 

 
Gmina Jaworzyna Śląska jest członkiem organizacji i stowarzyszeń skupiających 

samorządy o lokalnym oraz ogólnopolskim zasięgu: 
 
• Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Szlakiem Granitu” 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Szlakiem Granitu” jako organizacja społeczna została 
powołana przez siedem gmin z czego dwie gminy (Kostomłoty i Udanin) leżą w powiecie 
średzkim,  pięć gmin: Dobromierz, Jaworzyna Śląska, Strzegom, Świdnica i Żarów w powiecie 
świdnickim. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Szlakiem Granitu” powstało w celu 
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realizacji osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013. 
Stowarzyszenie LGD „Szlakiem Granitu” realizowało LSR w okresie programowania  
2007 – 2013 i kontynuuje działalność w okresie programowania 2014 – 2020. 
 
• Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej 

Związek Gmin Wiejskich RP to największa ogólnopolska organizacja skupiająca gminy wiejskie 
i miejsko-wiejskie. Związek jest bezpośrednim kontynuatorem tradycji przedwojennej 
organizacji o tej samej nazwie. Podstawowym celem Związku jest integracja samorządów  
i wspólne proponowanie rozwiązań problemów dotyczących samorządów. Działania ZGW RP 
są prowadzone na wielu płaszczyznach. Dotyczą zarówno negocjacji z rządem, konsultacji  
w parlamencie, wymiany doświadczeń pomiędzy członkami, jak i działań w celu gospodarczego 
i kulturalnego rozwoju gmin wiejskich.  
 
• Sudeckie Stowarzyszenie Inicjatyw Gospodarczych  

SSIG powstało w 2001 roku i jest stowarzyszeniem samorządów lokalnych, wspomagającym 
inicjatywy gospodarcze i społeczno–gospodarcze mieszkańców Powiatu Świdnickiego. 
Stowarzyszenie tworzą obecnie samorząd: Powiatu Świdnickiego, Miasta Świdnicy, Gminy 
Świdnica oraz Gminy Jaworzyna Śląska. Dzięki składkom wnoszonym przez te gminy możliwe 
jest m.in. udzielanie wsparcia bezrobotnym, małym i średnim przedsiębiorcom, w tym 
rozpoczynającym działalność gospodarczą po raz pierwszy.  
 
• Stowarzyszenie Lokalna Organizacja Turystyczna „Księstwo Świdnicko-

Jaworskie” 
Lokalna Organizacja Turystyczna "Księstwo Świdnicko-Jaworskie" działa w formie 
stowarzyszenia. Zajmuje się promocją gmin i miast Przedgórza Sudeckiego, jako regionu atrakcji 
turystycznych. Wspiera rozwój turystyki, szczególną uwagę poświęcając promocji miast  
i miejscowości członków LOT. W 2020 roku przystąpiono do wspólnej realizacji projektu 
„Skarbnica wrażeń – opowieści o tajemnicach i wspólnej historii”. Celem projektu jest 
stworzenie transgranicznego produktu, który będzie oparty na bogatej wspólnej historii łączącej 
regiony partnerskie oraz atrakcyjnej tematyce legend, opowieści, jak i prawdziwych wydarzeń 
historycznych i losów znanych postaci Pogranicza Czesko-Morawskiego i Księstwa Świdnicko-
Jaworskiego. Ukierunkowana kampania marketingowa będzie prezentowała produkt z naciskiem 
na wybrane grupy potencjalnych turystów i informowała o bogatej ofercie regionów partnerskich 
jako atrakcyjnych regionów turystycznych.  

 
• Stowarzyszenie Gmin Ceramicznych   

Celem Stowarzyszenia Gmin Ceramicznych Rzeczypospolitej Polskiej  jest wspólne 
reprezentowanie interesów polskich gmin ceramicznych na szczeblu krajowym  
i międzynarodowym oraz ciągłe wspieranie rozwoju gospodarczego, społecznego  
i kulturalnego polskich obszarów związanych z ceramiką i porcelaną poprzez współpracę gmin 
członkowskich należących do stowarzyszenia i pozostałych partnerów.   
 
• Porozumienie Sudety 2030 

W inicjatywie Sudety 2030 uczestniczy 107 samorządów położonych w południowej części 
województwa dolnośląskiego. Sygnatariusze porozumienia wykorzystując własne 
doświadczenia dążą do dalszego budowania realnego poparcia dla realizacji celów rozwojowych, 
zapisanych zarówno w Deklaracji Sudeckiej jak i Strategii Rozwoju „Sudety 2030”. 
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• Aglomeracja Wałbrzyska 
W dniu 24.02.2015 r. gminy tworzące Aglomerację Wałbrzyską zawarły porozumienie na mocy, 
którego wspólnie realizują Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Aglomeracji Wałbrzyskiej 
(ZIT AW). Wdrażanie ZIT AW współfinansowane jest ze środków Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, w formie przekazania do 
dyspozycji  ZIT AW części budżetu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  
i Europejskiego Funduszu Społecznego. Ideą przedsięwzięcia jest wspólne rozwiązywanie 
problemów oraz poszukiwanie zintegrowanych metod i narzędzi rozwoju. Podstawowym celem 
działania jest takie przeobrażenie regionu, by stał się on lepszym miejscem do pracy  
i życia dla jego mieszkańców, zarówno tych obecnych, jak i nowych. Gminy Aglomeracji 
Wałbrzyskiej współpracują na wielu płaszczyznach, szczególnie w dziedzinie: komunikacji  
i transportu, środowiska, turystyki, edukacji, polityki społecznej oraz infrastruktury. 
 
 
 

IX.  Informacja o realizacji uchwał  

Burmistrz jako organ wykonawczy realizuje większość uchwał podjętych przez Radę 
Miejską w Jaworzynie Śląskiej. Łącznie rada obradowała na 9 sesjach, w tym 4 zwołanych  
w trybie nadzwyczajnym, na których podjęła 73 uchwały. Z uwagi na obowiązujące restrykcje 
sanitarne sesje rady były przeprowadzane z zachowaniem obowiązujących i zalecanych zasad 
bezpieczeństwa. W roku 2020, z myślą o osobach niesłyszących, wprowadzone zostały 
transkrypcje nagrań sesji. 

W omawianym okresie współpraca z organem uchwałodawczym przebiegała 
konstruktywnie. Świadczy o tym, chociażby fakt obradowania na sesjach zwoływanych w trybie 
nadzwyczajnym, z uwagi na krótkie terminy na podjęcie określonych decyzji, mających 
najczęściej związek z przystępowaniem gminy do różnego rodzaju programów zewnętrznych lub 
niezwłocznym wprowadzaniem do budżetu gminy pozyskanych środków zewnętrznych.  
W ramach efektywnej współpracy burmistrza z radą, na każdej sesji składane było sprawozdanie 
burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym.  Dodać również można, że poza projektami 
uchwał rada była zapoznawana na bieżąco z różnego rodzaju dokumentami, opracowaniami, 
reportami, etc. odnoszącymi się do problematyki mającej wpływ na funkcjonowanie i rozwój 
gminy.   

 
 
 

X. Podsumowanie i wniosek o udzielenie wotum zaufania 
 

Chociaż ustawowa konstrukcja „raportu o stanie gminy” nie jest klarowana i ma pewne 
mankamenty, to z pewnością stanowi źródło informacji o działalności burmistrza. Na temat 
podejmowanych przeze mnie i Urząd Miejski w Jaworzynie Śląskiej  prac, aktywności i działań 
informuję w sposób stały i na bieżąco. Głównym i obligatoryjnym oficjalnym źródłem informacji 
jest biuletyn informacji publicznej, a także strona internetowa urzędu, profil urzędowy w mediach 
społecznościowych oraz gazeta gminna „Rozmaitości Jaworzyńskie”. Przepływ informacji  
o pracy burmistrza dopełniają składane co sesję sprawozdania z działalności burmistrza oraz 
transmisje sesji. Nasi mieszkańcy o mojej pracy dowiadują się także podczas zebrań wiejskich, 
przyjęć interesantów, czy codziennych kontaktów bezpośrednich, co niestety na obowiązujące  
w minionym roku obostrzenia zostało znacznie ograniczone.  
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Podsumowując należy stwierdzić, że rok 2020 był rokiem wyjątkowym. Zapisał się  
w naszej pamięci dwoma negatywnymi doświadczeniami: epidemią i huraganem, którym 
wspólnie stawiliśmy czoła. Podkreślić jednak należy, że mimo tych niebagatelnych bolesnych 
prób, gmina rozwijała się, a co jeszcze ważniejsze, umocniła swoje perspektywy na to, by rozwój 
był trwały. 

Mając na uwadze powyższe proszę o udzielenie mi wotum zaufania.  
 
 

 

 

 

 


