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WSTĘP 

Szanowni Radni i Mieszkańcy, 

Przedkładam Państwu „Raport o stanie Gminy Bielawa za 2021 rok”, który przygotowany został 

zgodnie z art. 28 aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. 

Rok 2021, podobnie jak poprzedni, przebiegał "pod dyktando" koronawirusa. Z jednej strony 

samorząd podejmował uchwały, na mocy których zwalniano z podatków lokalnych 

przedsiębiorców, a tym samym obniżano dochody. Z drugiej zaś pojawiały się wydatki, które były 

konieczne aby ograniczać rozprzestrzenianie się pandemii.  

Jednym z najważniejszych argumentów przemawiających za stwierdzeniem, że Gmina Bielawa 

kroczy po wciąż wzrostowej ścieżce rozwoju, jest fakt osiągnięcia 24 mln zł (tj. o 16,9 %) 

dochodów więcej niż pierwotnie założono, uchwalając budżet na 2021 r. Jest to efekt 

skutecznego pozyskiwania środków zewnętrznych oraz wysokiego wskaźnika realizacji planu 

sprzedaży mienia Gminy na rekordowym poziomie 5.741.795 zł. Ponadto, dzięki rozsądnej 

realizacji planu wydatków, przy jednoczesnym bardzo skutecznym powiększaniu dochodów, 

udało się zmniejszyć poziom długu z 41.373.997 zł do 38.281.069 zł tj. o 3.092.928 zł (7,48 %). 

Duże nakłady przeznaczone zostały również gminne inwestycje. Z puli przeszło 16 mln 

zł sfinansowano m.in. następujące przedsięwzięcia: budowę ogólnodostępnej tężni plenerowej 

w parku miejskim oraz placu zabaw przy Skwerze im. Eleni, zakup nieruchomości z 

przeznaczeniem na Dolnośląski Inkubator Przedsiębiorczości ICT w Bielawie, modernizację 

budynków szkół i gminnych, zasobów mieszkaniowych, budowę i rozbudowę wielu dróg, ciągów 

komunikacyjnych i bezpiecznych przejść dla pieszych. Rozpoczęto również realizację projektów 

związanych z poprawą infrastruktury turystycznej, sportowej i rekreacyjnej. 

Należy jednocześnie wyjaśnić, iż stosunkowo niewysoki wskaźnik realizacji wydatków 

majątkowych tj. na poziomie 80,3 %, ma związek z opóźnieniem we wdrażaniu rządowych 

programów inwestycyjnych w tym Funduszu Dróg Samorządowych oraz Funduszu Inwestycji 

Lokalnych. W związku z powyższym, Gmina Bielawa, realizując wielomilionowe zadania 

dofinansowane z budżetu państwa, zmuszona była część płatności przenieść na pierwsze 

półrocze 2022 r. 

Bardziej szczegółowe informacje nt. działalności burmistrza, w szczególności realizacji polityk, 

programów i strategii wdrażanych przez Gminę i jej jednostki organizacyjne, a także uchwał Rady 

Miejskiej i budżetu obywatelskiego znajdą Państwo w niniejszym raporcie. Zapraszam do lektury! 

       Burmistrz Bielawy 

 Andrzej Hordyj 
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1. CHARAKTERYSTYKA GMINY BIELAWA

Bielawa to gmina zlokalizowana w południowo-zachodniej Polsce, w południowo-wschodniej części 

województwa dolnośląskiego, w powiecie dzierżoniowskim. Od północnego-zachodu graniczy z 

gminą Pieszyce, od północy z miastem Dzierżoniów, od wschodu z gminą Dzierżoniów, a od 

południowego-zachodu z gminą Nowa Ruda w powiecie kłodzkim. Stolicę regionu – Wrocław – dzieli 

od Bielawy ok. 60 km. Bielawa znajduje się w zasięgu obsługi lotnisk cywilnych zlokalizowanych na 

terenie województwa dolnośląskiego oraz Republiki Czeskiej. W promieniu około 140 km 

i maksymalnym czasie dojazdu ok. 2 h znajdują się dwa porty lotnicze o znaczeniu krajowym 

i międzynarodowym: Wrocław-Strachowice oraz Airport-Pardubice. Do autostrady A4 i do Wrocławia 

z Bielawy można dostać się drogą krajową nr 35 lub drogą wojewódzką nr 384, a następnie drogą 

krajową nr 8. W przeciwnym kierunku droga wojewódzka nr 384, a następnie 385 i 386 prowadzą do 

przejścia granicznego do Czech – Tłumaczów-Otovice. Pod względem komunikacyjnym strategiczne 

znaczenie dla miasta posiada Obwodnica Bielawy, znajdująca się w ciągu ww drogi wojewódzkiej i 

mająca ulec dalszej rozbudowie. W planach jest także budowa przebiegającej przez Bielawę 

Południowej Obwodnicy Dzierżoniowa, która ułatwi dojazd do Świdnicy, autostrady A4, Ząbkowic 

Śląskich i drogi krajowej nr 8. Od niedawna w Bielawie wznowiony został również ruch pasażerski na 

linii kolejowej łączącej Bielawę z Wrocławiem poprzez m.in. Dzierżoniów i Świdnicę. Pasażerowie 

mogą skorzystać z dwóch przystanków dostępnych na terenie miasta: stacji kolejowej Bielawa 

Zachodnia oraz przystanku kolejowego Bielawa Centralna. 

Schemat 1. Położenie Gminy Bielawa na tle województwa dolnośląskiego i powiatu dzierżoniowskiego. 

Źródło: Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Bielawa, 2015 r., s. 11.

W 2021 roku Gminę Bielawa zamieszkiwało 27 647 mieszkańców, czyli o 687 (2,5%) mniej niż w 2020 

roku. Gmina w swoich granicach administracyjnych obejmuje powierzchnię 3 621 ha. 

Miasto położone jest na wysokości od 280 do 345 m.n.p.m. na Przedgórzu Sudeckim, u podnóża Gór 

Sowich, które uważa się za najstarsze góry Europy. Na terenie Parku Krajobrazowego Gór Sowich, 

zajmującym powierzchnię ok. 8 tys. ha, turyści mają do przemierzenia cztery główne szlaki turystyczne. 

Najwyższym szczytem w pobliżu Bielawy jest Kalenica (964 m n.p.m.). Równie chętnie odwiedzane 

przez turystów wzniesienie stanowi Góra Parkowa (455 m n.p.m.). W Bielawie znajduje się także dobrze 

zagospodarowany akwen wodny o powierzchni blisko 24 hektarów, nazywany Jeziorem Bielawskim. 

Bielawa ma aspirację funkcjonowania jako modelowe miasto ekologiczne, dlatego od wielu lat stawia 

na poszanowanie środowiska naturalnego oraz edukację ekologiczną. W praktyce oznacza to m. in. 
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kształtowanie wśród mieszkańców poczucia odpowiedzialności za przyrodę, realizację kierunkowych i 

proekologicznych inwestycji oraz kształcenie ekologiczne na wszystkich poziomach miejskiej oświaty. 

Bielawa posiada bogatą ofertę inwestycyjną w postaci dobrze przygotowanych terenów dla małych, 

średnich i dużych firm. Oferta ta skierowana jest zarówno do przedsiębiorstw produkcyjnych, jak i 

inwestorów z branży turystycznej. Na terenie gminy działa Podstrefa Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy 

Ekonomicznej „Invest-Park”, Bielawski Park Przemysłowy oraz dwa Inkubatory Przedsiębiorczości. 

1.1. BURMISTRZ MIASTA 

Burmistrz Miasta wykonuje uchwały Rady Miejskiej oraz zadania gminy określone przepisami prawa, 

m.in.: gospodarowanie mieniem Gminy, wykonywanie budżetu, przygotowywanie projektów uchwał,

opracowywanie programów rozwoju w trybie określonym w przepisach o zasadach prowadzenia

polityki rozwoju, określanie sposobu wykonywania uchwał, zatrudnianie i zwalnianie kierowników

gminnych jednostek organizacyjnych. Burmistrz kieruje Urzędem Miejskim zapewniając mu warunki

do sprawnej pracy oraz prawidłowego funkcjonowania przy pomocy Zastępcy Burmistrza, Sekretarza

Gminy, Skarbnika Gminy oraz kierowników referatów i biur. W skład kierownictwa Urzędu Miejskiego

Gminy Bielawa w 2021 roku wchodziło 4 członków:

→ Burmistrz − Andrzej Hordyj,

→ I Zastępca Burmistrza − Aleksander Siódmak,

→ Sekretarz − Aleksandra Szewczyk,

→ Skarbnik − Izabela Niemczyk.

Burmistrz nadzoruje także zadania realizowane przez przydzielone referaty i biura Urzędu Miejskiego 

i podporządkowane gminne jednostki organizacyjne, tj.: Miejski Ośrodek Kultury i Sztuki, Ośrodek 

Sportu i Rekreacji, Miejski Zarząd Placówek Oświaty, Straż Miejska, Ośrodek Pomocy Społecznej, 

Zespół Ośrodków Wsparcia, Miejska Biblioteka Publiczna, trzy szkoły podstawowe, dwa przedszkola 

publiczne i dwa żłobki publiczne. 

Burmistrz Miasta Bielawa Andrzej Hordyj pełni swoją funkcję od 2018 roku. W 2021 roku Burmistrz 

wykonał: 

→ 136 uchwał Rady Miejskiej − rejestr uchwał dostępny jest w Załączniku 1 oraz w Biuletynie

Informacji Publicznej Urzędu Gminy: https://bielawa.finn.pl/bipkod/15579340,

wydał: 

→ 341 zarządzeń − rejestr zarządzeń dostępny jest pod adresem 

https://bielawa.finn.pl/bipkod/18936140,

1.2. RADA MIEJSKA 

Rada Miejska jest organem stanowiącym i kontrolnym na terenie Gminy Bielawa. W ramach swoich 

kompetencji podejmuje ona uchwały o charakterze prawnym, w tym określa budżet gminy i uchwały 

o wyborze członków organów gminy. Organizację wewnętrzną, tryb pracy rady i jej organów określa

statut gminy. Skład Rady Miejskiej w 2021 roku:

1. Ryszard Dźwiniel − Przewodniczący Rady

Miejskiej,

2. Jarosław Florczak − Wiceprzewodniczący

Rady Miejskiej,

10. Tomasz Jazowski − Radny,

11. Władysław Kroczak − Radny,

12. Rafał Kuśmierek − Radny,

13. Piotr Łyżwa − Radny,
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3. Leszek Staszewski − Wiceprzewodniczący 

Rady Miejskiej, 

4. Dagmara Aleksandrowicz − Radna, 

5. Magdalena Czapla − Radna, 

6. Zbigniew Dragan − Radny, 

7. Alicja Dźwiniel − Radna, 

8. Łukasz Fedorowicz − Radny, 

9. Rafał Januszkiewicz − Radny, 

14. Krzysztof Molasy − Radny, 

15. Krzysztof Możejko − Radny, 

16. Barbara Pachura − Radna, 

17. Marcin Rak − Radny, 

18. Sebastian Runowicz − Radny, 

19. Beata Saj − Radna, 

20. Tomasz Tkacz − Radny,  

21. Tomasz Wojciechowski − Radny. 

Obrady Rady Miejskiej Bielawy były transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących 

obraz i dźwięk, a nagrania dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem 

https://esesja.tv/transmisje_z_obrad/690/rada-miejska-w-bielawie.htm. W 2021 roku Rada Miejska 

Bielawy obradowała na 15 sesjach podczas których podjęła 136 uchwał.  

Przy Radzie Miejskiej funkcjonuje 6 komisji stałych, które w 2021 roku odbyły 90 posiedzeń/kontroli: 

KOMISJA BUDŻETU I FINANSÓW 

1. Rafał Januszkiewicz - Przewodniczący Komisji, 

2. Piotr Łyżwa – Z-ca Przewodniczacego Komisji, 

3. Zbigniew Dragan, 

4. Ryszard Dźwiniel, 

5. Jarosław Florczak, 

6. Rafał Kuśmierek, 

7. Krzysztof Możejko. 

KOMISJA PLANOWANIA I ROZWOJU 

GOSPODARCZEGO 

1. Marcin Rak - Przewodniczący Komisji, 

2. Alicja Dźwiniel – Z-ca Przewodniczącego Komisji, 

3. Dagmara Aleksandrowicz 

4. Magdalena Czapla, 

5. Łukasz Fedorowicz, 

6. Rafał Januszkiewicz, 

7. Tomasz Jazowski, 

8. Władysław Kroczak, 

9. Krzysztof Molasy, 

10.  Leszek Staszewski. 

KOMISJA OŚWIATY, SPRAW SPOŁECZNYCH I 

ZDROWIA 

1. Tomasz Wojciechowski - Przewodniczący Komisji, 

2. Łukasz Fedorowicz – Z-ca Przewodniczącego 

Komisji, 

3. Magdalena Czapla, 

4. Krzysztof Molasy, 

5. Barbara Pachura, 

6. Sebastian Runowicz, 

7. Beata Saj, 

8. Tomasz Tkacz. 

KOMISJA PROMOCJI MIASTA I WSPÓŁPRACY 
EUROPEJSKIEJ 

1. Tomasz Tkacz - Przewodniczący Komisji, 

2. Tomasz Jazowski – Z-ca Przewodniczącego 

Komisji, 

3. Alicja Dźwiniel, 

4. Sebastian Runowicz, 

5. Beata Saj, 

6. Tomasz Wojciechowski. 

KOMISJA REWIZYJNA 
1. Dagmara Aleksandrowicz - Przewodnicząca 

Komisji 

2. Rafał Kuśmierek – Z-ca Przewodniczącego 

Komisji 

3. Władysław Kroczak, 

4. Barbara Pachura, 

5. Marcin Rak. 

KOMISJA SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI 

1. Zbigniew Dragan - Przewodniczący 

Komisji, 

2. Barbara Pachura - Zastępca 

Przewodniczącego Komisji, 

3. Magdalena Czapla, 

4. Piotr Łyżwa, 

5. Krzysztof Możejko. 

W 2021 roku Radni złożyli 21 zapytań / interpelacji / wniosków do Burmistrza, których rejestr dostępny 

jest w wewnętrznym systemie obiegu dokumentów. Wykaz uchwał Rady Miejskiej w Gminie Bielawa, 

podjętych w 2021 roku, wraz ze stanem realizacji stanowi Załącznik 1. do niniejszego Raportu. 
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1.3. DOKUMENTY STRATEGICZNE I PROGRAMOWE 

W 2021 roku na terenie Gminy Bielawa obowiązywały następujące dokumenty strategiczne i 

programowe: 

Tabela 1. Wykaz dokumentów strategicznych i programowych obowiązujących na terenie Gminy Bielawa 
w 2021 roku. 

Nazwa dokumentu Uchwała przyjmująca 

Strategia Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Gminy 

Bielawa na lata 2014-2020 

Uchwała Nr XLVII/458/14 Rady Miejskiej Bielawy z 

dnia 29 stycznia 2014 r. 

Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających 

azbest stosowanych na terenie Gminy Bielawa na lata 

2015 - 2032 

Uchwała nr 15/122/15 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 

28 października 2015 r. 

Założenia do planu zapotrzebowania w ciepło, 

energię elektryczną i paliwa gazowe Miasta Bielawa 

Uchwała Nr 17/159/15 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 

30 grudnia 2015 r. (aktualizacja: listopad 2021 r.) 

Program Ochrony Środowiska dla Gminy Bielawa na 

lata 2015-2018 z uwzględnieniem perspektywy do 

roku 2022 

Uchwała Nr 21/188/16 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 

30 marca 2016 r. 

Strategia Rozwoju Oświaty w Gminie Bielawa na lata 

2017-2022 

Uchwała Nr 43/387/17 Rady Miejskiej Bielawy z 

dnia 25 października 2017 r. 

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych 

Miasta Bielawy na lata 2018-2022 

Uchwała Nr 44/404/17 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 

29 listopada 2017 roku 

Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym 

zasobem Gminy Bielawa na lata 2019-2024 

Uchwała Nr XVI/148/2019 Rady Miejskiej Bielawy z 

dnia 30 października 2019 r. 

Wieloletniego Program „Posiłek w szkole i w domu na 

lata 2019-2023” 

Przyznano na podstawie „Wieloletniego rządowego 

programu posiłek w szkole i w domu na lata 2019– 

2023” 

Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji Urządzeń 

Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych dla 

Gminy Bielawa na lata 2019-2023 

Uchwała Nr XXIX/266/2020 Rady Miejskiej Bielawy z 

dnia 26 sierpnia 2020 r. 

Roczny Program Współpracy Gminy Bielawa z 

Organizacjami Pozarządowymi w 2021 roku 

Uchwała Nr XXXII/296/2020 Rady Miejskiej Bielawy 

z dnia 26 listopada 2020 r. 

Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w 

Rodzinie oraz ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na 

lata 2021-2023 

Uchwała Nr XXXIV/313/2020 Rady Miejskiej Bielawy 

z dnia 30 grudnia 2020 r. 

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania 

problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania 

Narkomanii w Bielawie na rok 2021 

Uchwała Nr XXXV/330/2021 Rady Miejskiej Bielawy 

z dnia 27 stycznia 2021 r. 

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt w roku 2021 

Uchwała Nr XXXVII/356/2021 Rady Miejskiej Bielawy 

z dnia 31 marca 2021 r. 

 

► Strategia Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Gminy Bielawa na lata 2014-2020  

Działania realizowane przez Gminę Bielawa w 2021 roku również były zbieżne z wciąż obowiązującą 

Strategią Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Gminy Bielawa na lata 2014-2020. W tabeli 2. 

wymieniono najważniejsze przedsięwzięcia zrealizowane zgodnie z przyjętymi celami strategicznymi. 

Ich uszczegółowienie znajduje się w kolejnych częściach niniejszego Raportu. 

 

 

 



RAPORT O STANIE GMINY BIELAWA 2021 

 

Strona 8 z 82 

Tabela 2. Realizacja Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Gminy Bielawa na lata 2014-2020  

Cele strategiczne Zrealizowane działania 

Cel strategiczny 1: 

Przedsiębiorczość i rozwój 

gospodarczy jako alternatywa dla 

Bielawy po upadku przemysłu 

włókienniczego 

• zakup oraz rozpoczęcie prac związanych z przebudową i adaptacją 

budynku poprzemysłowego na potrzeby utworzenia Dolnośląskiego 

Inkubatora Przedsiębiorczości ICT w Bielawie; 

• działalność Podstrefy Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Invest-

Park”, Bielawskiego Parku Przemysłowego oraz dwóch Inkubatorów 

Przedsiębiorczości; 

• budowa, modernizacja i przebudowa dróg, ciągów komunikacyjnych, 

bezpiecznych przejść dla pieszych oraz wiat przystankowych; 

Cel strategiczny 2: Bielawa jako 

produkt turystyczny 

• opracowanie koncepcji zagospodarowania Ośrodka Wypoczynkowego 

"Sudety" oraz rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego na tym terenie; 

• rewitalizacja zdegradowanego podobszaru Bielawy poprzez modernizację 

fragmentu drogi oraz przebudowę budynku w obrębie Jeziora 

Bielawskiego (wypłata odszkodowań na rzecz działkowców oraz Polskiego 

Związku Działkowców); 

• zakup sprzętu sportowo–turystycznego – zakup rowerów do wypożyczalni , 

blokad do rowerów, kasków rowerowych, hulajnóg elektrycznych, leżaków 

Cel strategiczny 3: Ekologia jako 

element budowania przewagi 

konkurencyjnej Bielawy 

• termomodernizacja Przedszkola Publicznego nr 3 w Bielawie; 

• ekomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Bielawie; 

• ograniczenie niskiej emisji poprzez zmianę systemu ogrzewania lokali 

mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych (wymiana źródeł ciepła – 

redukcja zużycia węgla o 246 t); 

• energooszczędne oświetlenie uliczne; 

• unieszkodliwienie ponad 62 ton azbestu, głownie wśród osób fizycznych; 

• budowa plenerowego nawilżacza powietrza w Parku Miejskim w Bielawie; 

• przebudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej; 

• dbałość o estetykę krajobrazu miejskiego (m. in. usunięcie dzikich wysypisk 

śmieci, zakup bratków, koszy na śmieci, karmników deratyzacyjnych); 

• opieka nad zwierzętami bezdomnymi (m. in. prowadzenie schroniska, 

dokarmianie wolnożyjących kotów); 

• kampania informacyjno-edukacyjna w zakresie ekologii; 

Cel strategiczny 4: Kultura jako 

nowy potencjał dla 

zrównoważonego rozwoju 

Bielawy 

• organizacja licznych wydarzeń o charakterze kulturalno-rozrywkowym (m.in. 

koncerty, występy kabaretowe, seanse kina plenerowego, obchody 

uroczystości państwowych); 

• realizacja 9 zadań publicznych, których celem były różnego rodzaju 

działania kulturalne skierowane do mieszkańców Bielawy; 

• renowacja kościoła pod wezwaniem Bożego Ciała w Bielawie; 

Cel strategiczny 5: Innowacyjność 

i technologie teleinformatyczne 

szansą trwałego postępu 

cywilizacyjnego Bielawy 

• działalność Dolnośląskiego Inkubatora Art-Przedsiębiorczości 

Cel strategiczny 6: Rewitalizacja 

zdegradowanych części Bielawy, 

położonych na obszarach 

funkcjonalnie powiązanych ze 

zlikwidowanymi zakładami 

włókienniczymi 

• przebudowa i rozbudowa dróg gminnych łączących tereny po byłych 

zakładach włókienniczych "Bielbaw" w Bielawie z drogą wojewódzką nr 384 

– rozbudowa i przebudowa dróg gminnych ul. Wł. Grabskiego, Cmentarnej, 

Strażackiej, Teatralnej wraz z oświetleniem ulicznym i kanalizacją 

deszczową. Zadanie jest w trakcie realizacji; 

• zakup dawnego budynku administracji zakładaów włókienniczych "Bielbaw" 

pod uruchomienie Dolnośląskiego Inkubatora Przedsiębiorczości ICT w 

Bielawie; 

Cel strategiczny 7: Kompletny 

system placówek oświatowych 

oraz budownictwo mieszkaniowe 

• liczne inicjatywy bielawskich placówek oświatowych (żłobków, przedszkoli i 

szkół podstawowych), służące edukacji, wychowaniu i rozwojowi 

podopiecznych i uczniów; 
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jako oferta Bielawy dla ludzi 

młodych oraz rodzin z dziećmi 

• modernizacja obiektów infrastruktury oświatowej (budynków Ekologicznej 

Szkoły Podstawowej nr 7 w Bielawie, Szkoły Podstawowej nr 10 z 

Oddziałami Sportowymi w Bielawie, Szkoły Leśnej,  Żłobka Publicznego w 

Bielawie przy ul. Generała Grota Roweckiego 7); 

• wkład pieniężny do TBS Bielawa Sp. z o.o. w związku z realizacją budynku 

wielorodzinnego zlokalizowanego przy ul. Przemysłowej w Bielawie - 24 

lokale w systemie partycypacyjnym; 

• wykonanie dokumentacji projektowej dla przebudowy części zasobu 

mieszkaniowego gminy (audyt energetyczny, dokumentacja projektowo-

kosztorysowa dla budynku przy ul. Pocztowej 8-8a, ul. Leśnej 3, ul. Brzeżnej 

13, Piastowskiej 58); 

• modernizacja gminnego zasobu mieszkaniowego (budynek przy ul. 

Pocztowej 8-8a, ul. Małej 3, ul. Brzeżnej 6, ul. Bankowej 13); 

Cel strategiczny 8: Bielawa 

miastem opiekuńczym, 

przyjaznym osobom starszym i 

niepełnosprawnym 

• profilaktyka i ochrona zdrowia w zakresie przeciwdziałania problemom 

alkoholowym, narkomanii i przemocy w rodzinie (m. in. zajęcia i warsztaty 

uświadamiające, obozy sportowo-wypoczynkowe z profilaktyką uzależnień, 

programy profilaktyczne, pn.: "Tomek i Czarny Kruk", "Przyjazna zabawa to 

dobra sprawa", "Zaplątani w sieci", "Cukierki", "Tolerancja i szacunek to mój 

wizerunek", programy rekomendowane: „Domowi Detektywi – Jaś i 

Małgosia na Tropie” oraz „Debata”); 

• cykl programów telewizyjnych, których celem było przekazywanie 

mieszkańcom Bielawy ważnych informacji dotyczących podejmowanych 

działań w zakresie pomocy osobom z problemami psychicznymi, przemocy 

w rodzinie i pomocy osobom uzależnionym; 

• dostęp do pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych 

od alkoholu i środków psychoaktywnych (m. in. działalność Klubu 

Abstynenta FENIKS, hostel dla osób zagrożonych wykluczeniem 

społecznym, współpraca z NZOZ „EURO MEDICA” w zakresie realizacji 

dedykowanego programu); 

• udział w szkoleniach zwiększających kompetencje pracownikom 

zajmujących się z ramienia Gminy pomocą osobom znajdującym się w 

trudnej sytuacji życiowej; 

• spotkanie pod nazwą „Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych” 

oraz pobyt w Krakowie dla osób z niepełnosprawnością; 

• dofinansowanie wyżywienia dla dzieci w szkołach oraz pomocy w formie 

pieniężnej na zakup artykułów żywnościowych dla 175 rodzin; 

• aktywna działalność Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielawie, w tym punktu 

konsultacyjnego dla osób zagrożonych przemocą w rodzinie; 

• czynna działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych w Bielawie; 

• działalność Zespołu Ośrodków Wsparcia (ZOW), obejmujący: 

Środowiskowy Dom Samopomocy z Filią w Bielawie (zadania zlecone z 

budżetu państwa), Dzienny Dom Senior+ (zadania własne Gminy), Klub 

Senior + (zadania własne Gminy); 

• działalność domów pomocy społecznej; 

• działalność stowarzyszenia Bielawski Uniwersytet Trzeciego Wieku, w tym 

m. in. realizacja zadania publicznego pn. „Senior inspiruje” oraz Gminnej 

Rady Seniorów; 

Cel strategiczny 9: Sport jako 

alternatywa spędzania wolnego 

czasu oraz kształtowania 

zdrowych 

postaw wśród mieszkańców 

Bielawy 

• zakup i naprawa urządzeń zabawowych i siłowych zlokalizowanych na 

gminnych placach zabaw i siłowniach plenerowych; 

• realizacja 18 zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury 

fizycznej wśród mieszkańców Bielawy; 
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• organizacja wydarzeń sportowych (m. in. turniej zapaśniczy, piłki nożnej i 

siatkowej, regaty, Bike Maraton, Bielawa Cross Triathlon, Bielawska 

Akademia Biegania); 

• modernizacja infrastruktury rekreacyjnej OSiR w Bielawie; 

• wykonanie dokumentacji technicznej obejmującej zaprojektowanie 

nowoczesnej hali widowisko-sportowej z widownią na ponad 1000 osób z 

funkcją hotelową i restauracyjną wraz z niezbędna infrastrukturą; 

Cel strategiczny 10: Modernizacja 

i rozbudowa infrastruktury 

komunalnej jako niezbędny 

element 

rozwoju Bielawy 

• remont w 11 mieszkaniach zlokalizowanych 11 budynkach komunalnych 

(wymiana instalacji, stolarki budowlanej i okien oraz wykonanie ocieplenia); 

• budowa i remonty kanalizacji deszczowej oraz sieci wodociągowej; 

• modernizacja, budowa i rozbudowa dróg gminnych, ciągów 

komunikacyjnych, bezpiecznych przejść dla pieszych oraz wiat 

przystankowych, 

• zasilanie kamer monitoringu miejskiego zlokalizowanego na terenie Parku 

Integracji Międzypokoleniowej przy ul. Komandora Stefana Frankowskiego 

w Bielawie; 

Cel strategiczny 11: Organizacje 

pozarządowe gwarantem dialogu 

i współpracy na rzecz lokalnej 

społeczności Bielawy 

• utworzenie Centrum Organizacji Pozarządowych w budynku przy ul. 

Wolności 109 w Bielawie; 

• finansowe (np. realizacja zleconych zadań publicznych) i pozafinansowe 

wsparcie organizacji pozarządowych (pomoc w pisaniu pism, umożliwianie 

korzystania z zasobów lokalowych, umieszczanie informacji o działaniach 

organizacji w "Wiadomościach Bielawskich" oraz na stronie um.bielawa.pl, 

umożliwienie promocji lokalnych organizacji w trakcie imprez miejskich); 

• uczestnictwo w seminarium przygotowanym przez Dolnośląski Ośrodek 

Wspierania Ekonomii Społecznej poświęconym możliwościom 

pozyskiwania środków zewnętrznych przez organizacje pozarządowe; 

• współudział w Jarmarku Bożonarodzeniowym; 

• udział w tworzeniu Rocznego Programu Współpracy Gminy Bielawa z 

Organizacjami Pozarządowymi w 2022 roku. 

 

2. GOSPODARKA FINANSOWA 

2.1. WYKONANIE BUDŻETU 

Budżet Gminy Bielawa na 2021 rok został przyjęty Uchwałą  Nr XXXIV/309/2020 Rady Miejskiej Bielawy 

z dnia 30 grudnia 2020 roku. Plan  dochodów według uchwały wynosił 141 372 199 zł, a plan 

wydatków 149 783 779 zł. Założono wystąpienie deficytu budżetu na poziomie 8 411 580 zł i  jego 

sfinansowanie przychodami. Przychody, które w całości miały pochodzić ze sprzedaży papierów 

wartościowych, ustalono na poziomie 11 634 224 zł. Z kolei rozchody w przyjętej kwocie 3 222 644 zł 

miały być przeznaczone na wykup papierów wartościowych oraz spłatę otrzymanych krajowych 

pożyczek i kredytów. 

Zgodnie z kompetencjami, organy gminy dokonywały w ciągu roku zmian w budżecie, podejmując 

stosowne uchwały i zarządzenia. Po dokonanych zmianach pierwotnie planowane dochody ogółem 

na dzień 31.12.2021 r. uległy zwiększeniu o kwotę 15 955 689 zł, osiągając wysokość  157 327 888 zł. 



RAPORT O STANIE GMINY BIELAWA 2021 

 

Strona 11 z 82 

Zwiększeniu uległ także plan wydatków ogółem, o łączną kwotę 17 332 524 zł, osiągając na koniec 

roku wysokość 167 116 303 zł. Na dzień 31 grudnia 2021 r., na skutek wprowadzonych zmian, 

planowana różnica między dochodami, a wydatkami  wyniosła (-)9 788 415 zł. W zakresie planu 

przychodów i rozchodów również nastąpiły zmiany. Ich efektem było zwiększenie przychodów o 1 

372 704 zł do poziomu 13 006 928 zł oraz nieznaczne zmniejszenie rozchodów o kwotę 4 131 zł do 

wartości 3 218 513. 

Tabela 3. Zestawienie zmian w planie dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów w 2021 roku. 

Lp. Treść 
Plan według uchwały na 

2021 rok 

Plan po zmianach 

na 2021 rok 

Zmiany dokonane 

Uchwałami RM 

i zarządzeniami BM 

1. Dochody 141 372 199 157 327 888 15 955 689 

2. Przychody 11 634 224 13 006 928 1 372 704 

3. Dochody + przychody 153 006 423 170 334 816 17 328 393 

4. Wydatki 149 783 779 167 116 303 17 332 524 

5. Rozchody 3 222 644 3 218 513 -4 131 

6. Wydatki + rozchody 153 006 423 170 334 816 17 328 393 

7.  Deficyt 8 411 580 9 788 415 1 376 835 

Źródło: Opracowanie na podstawie Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Bielawa za 2021 rok. 

Wykonanie planu dochodów i wydatków na dzień 31 grudnia 2021 r. prezentuje się następująco: 

dochody ogółem zrealizowano w 105,07% (tj. na kwotę 165 309 194,78 zł), a wydatki ogółem 

zrealizowano na poziomie 90,89% (tj. na kwotę 151 885 157,25 zł). Planowany deficyt budżetowy nie 

wystąpił, gdyż różnica pomiędzy dochodami a wydatkami była dodatnia i wyniosła 13 424 037,53 zł. 

Wykonano 129,86% planu zakładanych przychodów, osiągając ich poziom w kwocie 16 890 604,84 zł. 

Plan dotyczący rozchodów zrealizowano w 100%.  

Tabela 4. Wykonanie budżetu gminy w zestawieniu ogólnym za 2021 rok. 

Lp. Treść 
Plan po zmianach 

na 2021 rok 

Wykonanie  

za 2021 r 

%                                   

wykonania 

1. Dochody 157 327 888,00 165 309 194,78 105,07% 

2. Wydatki 167 116 303,00 151 885 157,25 90,89% 

3. Wynik -9 788 415,00 13 424 037,53 237,14% 

4. Przychody 13 006 928,00 16 890 604,84 129,86% 

4.1 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ust. 5 902 116,00 10 085 793,17 170,88% 

4.2 Przychody pożyczek i kredytów na rynku krajowym 487 223,00 187 222,67 38,43% 

4.3 

Przychody JST z niewykorzystanych środków na 

rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia 

dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych 

ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu 

określonymi w odrębnych ustawach 

6 617 589,00 6 617 589,00 100,00% 

8. Rozchody 3 218 513,00 3 218 513,00 100,00% 

8.1 Wykup innych papierów wartościowych 3 000 000,00 3 000 000,00 100,00% 

8.2 Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 218 513,00 218 513,00 100,00% 

Źródło: Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Bielawa za 2021 rok. 

Relatywnie wysoki udział w generowaniu dochodów ogółem (pow. 10%) mają takie obszary jak:  

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości 

prawnej, Rodzina, Gospodarka mieszkaniowa i Rozliczenia różne. Znaczną zwyżkę dochodów (pow. 

10%) w stosunku do planu uzyskano w ramach działów takich, jak: Działalność usługowa (124,24%), 

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (125,57%), Wymiar sprawiedliwości (171,43%), 

Różne rozliczenia (117,01%), Oświata i wychowanie (119,55%), Gospodarka komunalna i ochrona 

środowiska (140,36%). Istotne niedobory pod względem planowanych dochodów ustąpiły w działach: 
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Administracja publiczna (85,52%), Ochrona zdrowia (60,13%) oraz Edukacyjna opieka wychowawcza 

(68,18%). Relatywnie istotny wpływ na poziom wydatków ogółem (pow. 10%)  mają takie obszary jak:  

Transport i łączność, Oświata i wychowanie oraz Rodzina. Gmina nie przewyższyła planowanych 

wydatków w żadnym z finansowanych działów. Uzyskała natomiast znacznie oszczędności (pow. 10%) 

w obszarach takich jak: Transport i łączność, Turystyka, Gospodarka mieszkaniowa, Działalność 

usługowa, Administracja publiczna, Obsługa długu publicznego, Różne rozliczenia, Ochrona zdrowia, 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska. 

Tabela 5. Wykonanie budżetu wg działów klasyfikacji budżetowej za rok 2021. 

Dz.  Nazwa 

D o c h o d y W y d a t k i 

plan wykonanie plan wykonanie 

kwota kwota % kwota kwota % 

010 Rolnictwo i łowiectwo 65 837 65 835,23 100,00 98 337 90 351,79 91,88 

150 Przetwórstwo przemysł. 1 013 298 0,00 0,00 1 472 811 1 430 104,65 97,10 

400 
Wytwarzanie i 
zaopatrywanie w energię 
elektr., gaz i wodę 

0 0,00 0,00 200 000 200 000,00 100,00 

600 Transport i łączność 11 543 541 11 074 727,36 95,94 24 361 466 21 520 657,46 88,34 

630 Turystyka 0 0,00 0,00 332 254 289 220,00 87,05 

700 Gospodarka 
mieszkaniowa 

19 638 178 19 673 342,98 100,18 15 453 221 13 388 696,42 86,64 

710 Działalność usługowa 324 808 403 555,03 124,24 490 375 420 028,99 85,65 

750 Administracja publiczna 527 223 450 890,18 85,52 12 598 506 10 956 224,19 86,96 

751 

Urzędy naczelnych 
organów władzy 
państwowej, kontroli i 
ochrony prawa oraz 
sądownictwa 

6 195 6 170,08 99,60 6 195 6 170,08 99,60 

752 Obrona narodowa 400 400 100,00 400 400 100,00 

754 
Bezpieczeństwo 
publiczne i ochrona 
przeciwpożarowa 

15 272 19 176,46 125,57 1 238 299 1 180 925,92 95,37 

755 Wymiar sprawiedliwości 1 400 2 400,00 171,43 0 0 0,00 

756 

Dochody od osób 
prawnych, od osób fiz. i 
od innych jedn. bez 
osobowości prawnej 
oraz wydatki związane z 
ich poborem 

38 878 414 41 501 764,57 106,75 0 0 0,00 

757 Obsługa długu publ. 0 0 0,00 3 293 186 643 880,47 19,55 

758 Różne rozliczenia 42 290 085 49 484 100,89 117,01 965 147 18 995,84 1,97 

801 Oświata i wychowanie 2 115 849 2 529 464,67 119,55 38 068 576 35 532 452,18 93,34 

851 Ochrona zdrowia 44 015 26 467,35 60,13 772 139 591 481,22 76,60 

852 Pomoc społeczna 4 861 874 4 630 735,11 95,25 10 807 623 10 434 685,56 96,55 

854 Edukacyjna opieka 
wychowawcza 

62 823 42 830,85 68,18 1 344 939 1 269 162,58 94,37 

855 Rodzina 35 842 284 35 265 166,34 98,39 39 113 970 38 445 111,61 98,29 

900 Gospodarka komunalna 
i ochrona środowiska 

88 643 124 420,12 140,36 8 989 959 8 032 145,33 89,35 

921 Kultura i ochrona 
dziedzictwa narodowego 

340 339,48 99,85 2 906 250 2 899 350,00 99,76 

926 Kultura fizyczna 7 409 7 408,08 99,99 4 602 650 4 535 112,96 98,53 

 OGÓŁEM 157 327 888 165 309 195 105,07 167 116 303 151 885 157,25 90,89 

Źródło: Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Bielawa za 2021 rok. 

W 2021 r. w gminie Bielawa spośród źródeł dochodów największe znaczenie miały dochody własne 

(39,37%). Dotacje celowe stanowiły 35,63% dochodów ogółem, a subwencje z budżetu państwa 25%. 
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Dochody własne zrealizowano w 102,49%, dotacje celowe w 112,19%, a subwencje w 100%. 

Zdecydowanie większy udział w dochodach ogółem miały dochody bieżące (89,23%) niż dochody 

majątkowe (10,77%). Zarówno poziom realizacji dochodów bieżących – 101,31% planu jak i dochodów 

majątkowych – 151,76% planu można określić jako wysoce zadawalający. 

Tabela 6. Realizacja dochodów gminy według źródeł i rodzaju za 2021 rok. 

Lp. Wyszczególnienie Plan  Wykonanie  

za 2021 r 

%                                   

wykonania 

%                             

dochodów 

ogółem 

I Dochody własne 63 501 375,00 65 083 452,30 102,49% 39,37% 

II Dotacje celowe 52 494 400,00 58 893 629,48 112,19% 35,63% 

III Subwencje z budżetu państwa 41 332 113,00 41 332 113,00 100,00% 25,00% 

1. Dochody bieżące 145 593 819,00 147 502 051,55 101,31% 89,23% 

2. Dochody majątkowe 11 734 069,00 17 807 143,23 151,76% 10,77% 

Źródło: Opracowanie na podstawie Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Bielawa za 2021 rok. 

W 2021 r. gmina Bielawa w większości przypadków realizowała zaplanowane dochody własne. Istotne 

odchylenia od planu występowały jedynie w obszarach, które niezwykle trudno przewidzieć (np. 

grzywny, mandaty, kary, wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego 

przysługującego osobom fizycznym w prawo własności czy opłaty za koncesje licencje).  

Tabela 7. Kategorie dochodów własnych w 2021 roku. 

Lp. Wyszczególnienie Plan  Wykonanie 
% 

wykonania 

1. udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 24.457.856 26.389.223,41 107,90 

2. podatek od nieruchomości 11.480.000 11.534.522,59 100,47 

3. podatek rolny 210.500 210.695,37 100,09 

4. podatek leśny 50.711 50.697,00 99,97 

5. podatek od środków transportowych 243.000 245.837,34 101,17 

6. 
podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany 

w formie karty podatkowej 
23.523 34.438,26 146,40 

7.  podatek od spadków i darowizn 140.000 168.098,96 120,07 

8. opłata od posiadania psów 17.000 16.610,90 97,71 

9. wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 490.000 613.139,34 125,13 

10. wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność 88.800 89.564,37 100,86 

11. wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 353.455 378.979,91 107,22 

12. podatek od czynności cywilnoprawnych 1.102.656 1.571.801,89 142,55 

13. wpływy z opłaty skarbowej 94.227 100.738,65 106,91 

14. 
wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki 

samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 
420.000 495.395,56 117,95 

15. 
dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji 

rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 
120.011 111.470,08 92,88 

16. odsetki 300.391 310.978,47 103,52 

17. 

dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu 

Państwa, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora 

finansów publicznych oraz innych umów o podobnym 

charakterze 

9.867.200 9.877.786,64 100,11 

18. wpływy z usług i różnych dochodów 5.440.056 4.486.525,41 82,47 

19. grzywny, mandaty i kary 42.980 19.884,46 46,26 

20. wpływy z różnych opłat 622.800 548.284,14 88,04 

21. wpływy z opłat za koncesje licencje 810 569,50 70,31 

22. wpływy z opłaty produktowej 0 0,72 0,00 
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23. 
opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego i wyżywienia 

z zakresu wychowania przedszkolnego 
482.680 406.953,03 84,31 

24. 
wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy 

zastępczej 
570 1.214,33 213,04 

25. 

wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat 

uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania 

sądowego i prokuratorskiego 

128.470 137.780,45 107,25 

26. 
wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i 

kosztów upomnień 
42.632 47.259,84 110,86 

27. rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lok. 277.725 277.725,00 100,00 

28. wpływy z opłaty prolongacyjnej 8.278 8.278,00 100,00 

29. 
wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów 

alkoholowych w obrocie hurtowym 
63.698 63.697,44 100,00 

30. pozostałe dochody bieżące 187.720 176.620,67 94,09 

31. 
wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa 

użytkowania wieczystego nieruchomości 
5.632.000 5.634.384,38 100,04 

32. 
wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego 

przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 
150.000 88.672,89 59,12 

33. wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 83.413 107.410,73 128,77 

34. 
wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie 

wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 
876.372 876.371,81 100,00 

35. 
wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, 

dotyczące dochodów majątkowych 
1.841 1.840,76 99,99 

Źródło: Opracowanie na podstawie Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Bielawa za 2021 rok. 

Wydatki ogółem zrealizowano na poziomie 90,89%, tj. na kwotę 151 885 157,25 zł, w tym wydatki 

bieżące w 92,33%, tj. 135 768 098,85 zł, a wydatki majątkowe w 80,29%, tj. 16 117 058,40 zł. Wydatki 

bieżące stanowiły 89,39% wydatków ogółem, natomiast udział wydatków majątkowych sięgnął 

10,61%. Wykonane wydatki inwestycyjne stanowią 9,87 % wykonania wydatków ogółem. 

Tabela 8. Realizacja wydatków gminy wg rodzaju w 2021 roku. 

Lp. Wyszczególnienie Plan Wykonanie % wykonania 
% wydatków 

ogółem 

1. Wydatki ogółem 167 116 303,00 151 885 157,25 90,89 100,00 

2. Wydatki bieżące 147 042 524,00 135 768 098,85 92,33 89,39 

3. Wydatki majątkowe 20 073 779,00 16 117 058,40 80,29 10,61 

3.1 wydatki na zakup udziałów 1 128 400,00 1 128 200,00 99,98 0,74 

3.2 wydatki inwestycyjne 18 945 379,00 14 988 858,40 79,12 9,87 

Źródło: Opracowanie na podstawie Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Bielawa za 2021 rok. 

Analizując zmiany dochodów i wydatków gminy w czasie, zaobserwować można wzrostowy trend obu 

kategorii, przy czym dynamika dochodów jest nieco większa, niż wydatków. Na tym tle rok 2021 

prezentuje się zadowalająco. Dochody gminy osiągnęły poziom najwyższy, a wydatki wyraźnie 

wyhamowały.  

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania w łącznej kwocie 2.852.037,39 zł w 

następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej: Rolnictwo i łowiectwo – 270,64 zł, Transport i 

łączność – 6.570,62 zł, Gospodarka mieszkaniowa – 21.078,96 zł, Administracja publiczna – 646.341,06 

zł, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 52.567,82 zł, Oświata i wychowanie – 

1.546.436,19 zł, Ochrona zdrowia – 383,65 zł, Pomoc społeczna – 264.580,34 zł, Edukacyjna opieka 

wychowawcza – 51.372,79 zł, Rodzina – 211.717,11 zł, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 

50.718,21 zł. Zobowiązania są przewidziane do sfinansowania w 2022 roku.  
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Wykres 1. Dynamika dochodów i wydatków gminy w 2016-2021. 

 

Źródło: Opracowanie na podstawie Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Bielawa za 2021 rok. 

Gmina posiada pięć aktywnych pożyczek udzielonych przez Narodowy lub Wojewódzki Fundusz 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Łączny kapitał pozostały do spłaty wynosi 681 068,67 zł.  

Tabela 9. Wykaz aktywnych pożyczek gminy wraz z kwotą pozostałą do spłaty na dzień 31 grudnia 2021 r. 

Lp. Pożyczkodawca 
Całkowita kwota 

pożyczki 

Kwota pozostała 

do spłaty 

% kapitału 

pozostającego do 

spłaty 

1. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i 

Gospodarki Wodnej we Wrocławiu 
109 000,00 32 700,00 30,00% 

2. Narodowym Fundusz Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej w Warszawie 

916 757,74 116 750,00 12,74% 

3. Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej we Wrocławiu 

108 000,00 64 488,00 59,71% 

4 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i 

Gospodarki Wodnej we Wrocławiu 
361 276,00 288 616,00 79,89% 

5. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i 

Gospodarki Wodnej we Wrocławiu 
187 222,67 178 514,67 95,35% 

Źródło: Opracowanie na podstawie Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Bielawa za 2021 rok. 

Do dnia 31 grudnia 2021 roku gmina wyemitowała, na realizację zadań inwestycyjnych, obligacje 

komunalne o łącznej wartości 37.600.000,00 zł. W 2021 roku Gmina wykupiła obligacje serii N 10 o 

wartości 1.500.000,00 zł oraz serii O 10 o wartości 1.500.000,00 zł. 

2.2. BUDŻET OBYWATELSKI 

W 2021 roku przeprowadzono szóstą edycję Bielawskiego Budżetu Obywatelskiego (BBO). W roku 

tym, podobnie jak w roku ubiegłym, do rozdysponowania na wybrane przez mieszkańców zadanie lub 

zadania przeznaczono kwotę 200.000 złotych. Wnioski mogli składać oraz brać udział w głosowaniu 

mieszkańcy Bielawy, którzy ukończyli 16. rok życia. 

Po ocenie merytorycznej zespół weryfikacyjny dopuścił do głosowania pięć spośród siedmiu 

propozycje projektów. Były to: 

• Projekt nr 1 - „Bądź bezpieczny na drodze – zadecyduj o bezpieczeństwie swoim i innych”, 

przewidywana kwota realizacji: 200 000,00 zł. Proponowany projekt to aktywne przejścia dla 

pieszych. Jest to system poprawiający bezpieczeństwo, zarówno pieszych, jak i kierowców. Ma 

na celu poprawę widoczności pieszego i poinformowanie kierowcy o osobie znajdującej się 

na przejściu. System posiada zsynchronizowane ze sobą elementy – czujnik ruchu, aktywne 

punktowe elementy odblaskowe, lampa ostrzegawcza oraz system antypoślizgowy. 
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• Projekt nr 2 - "Ścieżki rekreacyjno-biegowe", przewidywana kwota realizacji: 15 000,00 zł. 

Wytyczenie wzdłuż istniejących alejek dwóch ścieżek rekreacyjno-biegowych (PARK RUN – 

2000m, PARK RUN KIDS – 500 m. 2. Oznaczenie linii startu i mety 3. Montaż na latarniach 

tabliczek START, META oraz tabliczek kierunkowych z montażem (PARK RUN (500m, 

1000m,1500m, 1750 m), PARK RUN KIDS (250m, 500m, 750 m) 4. Montaż na alejkach 

oznaczeń poziomych w postaci płyt betonowych z kierunkiem i metrażem ścieżek. 5. Montaż 

tablicy informacyjnej z nazwą ścieżek,mapką tras i wypisanymi atrakcjami turystycznymi miasta. 

• Projekt nr 3 - „I Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego o Puchar Burmistrza Miasta 

Bielawa”, przewidywana kwota realizacji: 40 000,00 zł. Turniej tańca to konkurs, w którym 

udział wzięłyby pary taneczne z całej Polski. Wydarzenie miałoby charakter otwarty, bezpłatny 

dla mieszkańców Bielawy z udziałem wielopokoleniowych rodzin, przyjaciół, sąsiadów, itp.  

• Projekt nr 4 - „Street Art Festiwal Bielawa”, przewidywana kwota realizacji: 65 000,00 zł. Street 

Art Festiwal odbędzie się w okresie letnim, w Parku Miejskim, wraz z uwzględnieniem muru 

znajdującego się przy ul. 1-go Maja. W ramach projektu planowane jest stworzenie wydarzenia 

kulturalno-społecznego, podczas którego mur zostanie zrekonstruowany i ponownie 

pomalowany w formie Street-Art graffiti. Podczas festiwalu planowana jest współpraca z BWA 

BREAKERS, Młodzieżową Radą Miasta, Towarzystwem Przyjaciół Bielawy, Spółdzielnią 

Rzemieślniczą „Arte”, MOKiS Bielawa oraz OSiR Bielawa. W ramach wydarzenia odbędą się 

warsztaty praktyczno-edukacyjne, podczas których mieszkańcy będą mogli dowiedzieć się o 

zasadach Street-Artu oraz w specjalnie wyznaczonych miejscach, legalnie oraz własnoręcznie 

wykonać graffiti. Przewidziano też warsztaty z innych form sztuki ulicznej, tj. miksowanie i 

granie na profesjonalnym sprzęcie DJ-owskim oraz nauka beatbox, tańca hip-hop, break 

dance oraz malowanie Street art. Za ich wykonanie odpowiedzialni będą najlepsi artyści z 

dziedziny Street Art w Polsce. Całość wydarzenia uświetnią pokazy profesjonalnych tancerzy 

street dance oraz koncerty hip-hop. Wydarzenie będzie miało charakter otwarty dla wszystkich 

mieszkańców miasta. 

• Projekt nr 6 - „Platforma widokowa na Łysej Górze – okno na Bielawę” - 135 000,00 zł. Projekt 

dotyczy zbudowania platformy widokowej, z której podziwiać będzie można panoramę 

Bielawy. Platforma ma być impulsem do wycieczek dla każdej grupy wiekowej. Nowy punkt 

widokowy ma zachęcić do aktywności mieszkańców i turystów. 

Głosowanie przeprowadzono z wykorzystaniem aplikacji internetowej. Wzięły w nim udział 3.232 

osoby. Największą popularność wśród mieszkańców Bielawy zyskał projekt pn. „Bądź bezpieczny na 

drodze – zadecyduj o bezpieczeństwie swoim i innych”. Uzyskał on 1.079 głosów (33,4%). 

3. INWESTYCJE I DZIAŁANIA 

ZREALIZOWANE W 2021 ROKU 

3.1. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 

W 2021 roku na ochronę środowiska i gospodarkę komunalną 

wydatkowano 8 032 145,33 zł, co stanowi 5,29% ogółu wydatków 

gminy. Największą część tych środków przeznaczono na 

oczyszczenie miasta (2 340 703,96 zł), oświetlenie ulic, placów i 

GOSPODARKA KOMUNALNA 

I OCHRONA ŚRODOWISKA 

8 032 145,33 zł  
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dróg (1 957 073,39 zł), gospodarka ściekową i ochronę wód (1 192 294,52 zł) oraz na utrzymanie 

zieleni (1 000 977,19 zł). 

Gmina Bielawa dysponuje 68,6 km sieci wodociągowej z 2 234 przyłączami, z czego 19 zrealizowano 

w 2021 roku. Długość sieci kanalizacyjnej wynosi 60,9 km, a liczba przyłączy 2 045, przy czym 14 

zostało wykonanych w 2021 roku. Sieć kanalizacyjna deszczowa ma długość ok. 50 km. W 2021 roku 

dobudowano 500 m sieci kanalizacyjnej deszczowej. 

Tabela 10. Dane dot. infrastruktury technicznej w 2021 roku. 

Lp. Rodzaj Jednostka 2021 

1. długość sieci wodociągowej ogółem km 68,6 

2. liczba przyłączy do sieci wodociągowej szt. 2234 

3. liczba zrealizowanych przyłączy do sieci wodociągowej w 2021 roku szt. 19 

4. długość sieci kanalizacyjnej ogółem km 60,9 

5. liczba przyłączy do sieci kanalizacyjnej ogółem szt. 2045 

6. liczba zrealizowanych przyłączy do sieci kanalizacyjnej w 2021 roku szt. 14 

7. długość sieci kanalizacji deszczowej ogółem km ok. 50,0 

8. budowa sieci kanalizacji deszczowej w 2021 roku km 0,5 

Inwestycje i działania 2021 

W 2021 r. miasto wykazywało się aktywnością na rzecz zarządzania gospodarką komunalną oraz 

ochrony środowiska poprzez m.in. następujące działania: 

→ na bieżąco dbano o zimowe i letnie utrzymanie dróg i chodników gminnych w celu zmniejszenia 

lub ograniczenia zakłóceń w ruchu drogowym wywołanych opadami atmosferycznymi i zmianami 

temperatur oraz zachowania dróg w czystości; 

→ usunięto dzikie wysypiska z następujących miejsc: działka nr 751/29 o/Fabryczna, działka nr 1204 

o/Fabryczna przy ul. Wysokiej, przy ul. A. Asnyka i ul. Lotniczej, Łysa Góra, działka nr 898/2 

o/Osiedle przy ul. Obrońców Westerplatte, działki nr 952/1, nr 68/4 o/Osiedle przy ul.                        

Gen. Wł. Sikorskiego; 

→ zakupiono 10 sztuk koszy na śmieci typu KU32 o pojemności 35 l oraz 30 szt. wkładów do koszy 

na odpady ustawionych w Parku przy ul.1 Maja a ul. Wojska Polskiego oraz daszek i kosz do 

pojemników na odpady ustawionych na Pl. Wolności; 

→ zakupiono 100.000 sztuk woreczków foliowych do zbierania odchodów zwierzęcych po psach; 

→ zakupiono 20 karmników deratyzacyjnych na szczury wraz z trutką, które ustawiono w Parku 

Miejskim oraz na Jeziorze Bielawskim (plaża, wyspa); 

→ naprawiono: kaczkomat, stacje naprawy rowerów, kosze uliczne; 

→ na przełomie marca/kwietnia i we wrześniu 2021 roku przeprowadzono przegląd urządzeń 

zabawowych zlokalizowanych na 10 placach zabaw i 5 siłowniach plenerowych zlokalizowanych 

na terenach gminnych oraz toru rowerowego Pumptrack, natomiast w maju i październiku 2021 

roku sprawowano nadzór nad naprawą urządzeń zabawowych i siłowych; 

→ zakupiono 300 szt. bratków, które wysadzono w marcu 2021 roku w gazonach na Pl. Wolności; 

→ zamówiono urządzenie siłowe (wahadło-pylon), które wymieniono na siłowni plenerowej przy ul. 

Wesołej; 

→ dokonano naprawy urządzeń zabawowych i siłowych zlokalizowanych na gminnych placach 

zabaw i siłowniach plenerowych; 

→ usunięto odpady stałe z obszaru Jeziora Bielawskiego i okolic. 
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→ przeprowadzono remont kanalizacji deszczowej przy ul. Sportowej, remont kanalizacji 

deszczowej przy ul. J. III Sobieskiego, wymianę niedrożnych kanalizacji deszczowych przy ul.            

S. Żeromskiego 13, ul. Komandora S. Frankowskiego 18-22 oraz ul. Brzeżnej 6, remont studzienki 

kanalizacji deszczowej przy ul. S. Żeromskiego 38, odbudowę rowu przy ul. K. K. Baczyńskiego, 

wymianę wpustu deszczowego przy ul. Tkackiej 7, przebudowę wpustu deszczowego przy ul. 

Bohaterów Getta 1, wymianę elementów kanalizacji deszczowej w pasie drogowym ul. Bankowej 

oraz ul. Nowobielawskiej. 

Na wydatki inwestycyjne w obszarze gospodarki komunalnej i ochrony środowiska ze środków 

własnych poświęcono nieco ponad 1,5 mln zł. W ich ramach sfinansowano m.in. następujące 

przedsięwzięcia: 

→ przebudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w ul. Władysława Grabskiego, ul. Teatralnej, ul. 

Cmentarnej i ul. Strażackiej w Bielawie; 

→ budowa plenerowego nawilżacza powietrza w Parku Miejskim w Bielawie – budowa 

ogólnodostępnej tężni 

plenerowej;  

→ ograniczenie niskiej emisji 

poprzez zmianę systemu 

ogrzewania lokali mieszkalnych w 

budynkach wielorodzinnych (na 

terenie miasta podjęto działania 

polegające na wymianie źródeł 

ciepła, co poskutkowało redukcją 

zużycia węgla o 246 t.); 

→ rozbudowa i modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Bielawa; 

→ energooszczędne oświetlenie uliczne na terenie powiatu dzierżoniowskiego; 

→ modernizacja oświetlenia w Parku Miejskim; 

→ plac zabaw przy Skwerze im. Eleni;  

→ termomodernizacja Przedszkola Publicznego nr 3 

w Bielawie; 

→ budowa przyłącza energetycznego zasilającego 

obiekty rekreacyjne w Parku Miejskim w Bielawie; 

→ ekomodernizacja obiektów użyteczności 

publicznej w Bielawie; 

→ budowa przyłącza kanalizacji deszczowej w pasie ul. K. K. Baczyńskiego wraz z rowami 

przydrożnymi odwadniającymi drogi transportu rolnego zlokalizowane na działce nr 1440/5 

obręb Osiedle w Bielawie. 

Realizacja Programów 

► Program Ochrony Środowiska dla Gminy Bielawa na lata 2015-2018 z uwzględnieniem 

perspektywy do roku 2022.  

Program Ochrony Środowiska dla Gminy Bielawa na lata 2015-2018 z uwzględnieniem perspektywy 

do roku 2022 uwzględnia m. in. takie obszary jak: edukacja ekologiczna, ochrona przyrody, ochrona 

lasów, ochrona wód, powietrze oraz gospodarka odpadami. Wszystkie wymienione obszary były 

objęte działaniami gminy w 2021 r. 
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Tabela 11. Realizacja wskaźników Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Bielawa na lata 2015-2018 z 
uwzględnieniem perspektywy do roku 2022 w 2021 roku 

Lp. Wskaźnik Jednostka 
Wartość 

wskaźnika 

EDUKACJA EKOLOGICZNA 

1. Liczba przeprowadzonych kampanii informacyjno-edukacyjnych godz./rok            3 

2. Procent liczby mieszkańców objętych działaniami edukacji 

ekologicznej 

% 15 

OCHRONA PRZYRODY 

1. Powierzchnia rezerwatów przyrody ha           28,8 

2. Powierzchnia parków krajobrazowych ha 8140,67 

3. Pomniki przyrody szt.        31 

OCHRONA LASÓW 

1. Lesistość gminy %         34 

2. Powierzchnia lasów ha             1241 

OCHRONA WÓD 

1. Klasa jakości wód powierzchniowych Klasa I-V  III - średnia 

2. Długość sieci wodociągowej rozdzielczej km           68,6 

3. Długość sieci kanalizacji sanitarnej km          60,9 

4. Liczba przyłączy kanalizacyjnych szt.                2045 

5. Liczba przyłączy wodociągowych szt.              2234 

6. Zbiorniki bezodpływowe szt.                45 

7. Przydomowe oczyszczalnie ścieków szt.                25 

8. Liczba mieszkańców korzystających z sieci wodociągowej liczba osób          28421  

9. Udział mieszkańców korzystających z sieci wodociągowej %          97 

10. Liczba mieszkańców korzystających z sieci kanalizacji sanitarnej liczba osób            28640 

11. Udział mieszkańców korzystających z sieci kanalizacji sanitarnej %           96 

POWIETRZE 

1. Klasa jakości powietrza wg oceny rocznej: Pył PM 10, SO2, NO2, Pb, 

O3, CO, Benzen, B(a)P, As, Cd, Ni 

Klasa jakości 

powietrza 

 

Pył PM 10-C 

SO2 – A 

NO2 –A 

Pb –A 

O3 –C 

CO –A 

Benzen –C 

B(a)P –C 

As –C 

Cd –A 

Ni –A 

Pył PM 10 – 41 

μg/m3 

SO2 – 45 

μg/m3 

NO2 –21 

μg/m3 

Pb –0,2 μg/m3 

O3 –115 

μg/m3 

CO – 9 mg/m3 

Benzen – 1 

μg/m3 

B(a)P – 2 

ng/m3 

Pył PM 2,5 -12 

μg/m3 

GOSPODARKA ODPADAMI 

1. Masa zebranych odpadów biodegradowalnych Mg            974,41 

2. Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych 

ulegających biodegradacji przekazanych do składowania w stosunku 

do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r. 

% 0,94 

3. Masa zebranych odpadów z papieru i tektury Mg            381,06 

4. Masa zebranych odpadów z metalu Mg 0,00             

5. Masa zebranych odpadów z tworzyw sztucznych Mg 28,42 

6. Masa zebranych odpadów ze szkła Mg 453,91 



RAPORT O STANIE GMINY BIELAWA 2021 

 

Strona 20 z 82 

7. Osiągnięty poziom recyklingu i przygotowania do ponownego 

użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła 

%            19,5 

8. Masa zebranych odpadów poremontowych i gruzów Mg     1714,29   

9. Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia 

i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpady 

budowlane i rozbiórkowe 

%  

     99,93 

► Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych dla 

Gminy Bielawa na lata 2019-2023.  

Realizacja Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń 

Kanalizacyjnych dla Gminy Bielawa na lata 2019-2023 w 2021 r. polegała zarówno na wykonywaniu 

bieżących remontów istniejącej infrastruktury technicznej, jak i budowie nowej. 

Tabela 12. Remonty kanalizacji deszczowej wykonane w 2021 roku 

Lp. Nazwa Lokalizacja Krótki opis 
Kwota 

[PLN] 

1. 

Remont 

kanalizacji 

deszczowej 

ul. Nowobielawska, 

ul. Bankowa 

- wymiana niedrożnych przykanalików 

kanalizacji deszczowej wraz z wymianą 2 

uszkodzonych wpustów deszczowych w ul. 

Bankowej (przy pl. Wolności) wraz z 

odtworzeniem nawierzchni, 

- wymiana uszkodzonych zwieńczeń 2 

wpustów deszczowych na ul. 

Nowobielawskiej przy budynku nr 9 i nr 19. 

13 855,00  

2. 

Remont 

kanalizacji 

deszczowej 

ul. Kom. S. Frankowskiego 

Wymiana niedrożnego, 

niezinwentaryzowanego na mapach 

odcinka kanalizacji deszczowej 

umożliwiającego, sprowadzenie wód 

opadowych z terenu nieruchomości przy ul. 

Kom. S. Frankowskiego nr 22 

11 685,00 

3. 

Czyszczenie 

kanalizacji 

deszczowej 

ul. Czerwona, 

ul. Nowobielawska, ul. S. 

Żeromskiego, parking 

Urzędu Miejskiego w 

Bielawie przy 

ul.S. Żeromskiego, 

ul. Gen. Wł. Andersa, ul. 

Gen. Grota Roweckiego, ul. 

Kom. S. Frankowskiego, ul. 

Wysoka, oś. Włókniarzy, ul. 

Wł. Reymonta 

Czyszczenie wpustów deszczowych wraz z 

przykanalikami w 2021 r. 
7050,72 

4. 

Remont 

kanalizacji 

deszczowej 

rejon ul. Bohaterów Getta 1 

Przebudowa istniejącego wpustu 

deszczowego z podłączeniem do 

istniejącej kanalizacji deszczowej przy ul. 

Bohaterów Getta 1 w Bielawie 

7380,00  

5. 

Remont 

kanalizacji 

deszczowej 

ul. Brzeżna 6 - ul. Tkacka 17 

Wymiana niedrożnej kanalizacji deszczowej 

odprowadzającej wody opadowe w pasie 

drogowym ul. Brzeżnej w pobliżu budynku 

nr 6 w Bielawie oraz wymiana wpustu 

deszczowego w pasie drogowym ul. 

Tkackiej w pobliżu budynku nr 17 w 

Bielawie 

6 457,00  
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6. 

Remont 

kanalizacji 

deszczowej 

ul. S. Żeromskiego 13 

Wymiana niedrożnej kanalizacji deszczowej 

odprowadzającej wody opadowe w pasie 

drogowym ul. S. Żeromskiego w pobliżu 

budynku nr 13 w Bielawie wraz z 

odtworzeniem nawierzchni 

11 562,00 

7. 

Remont 

kanalizacji 

deszczowej 

ul. J. III Sobieskiego 
Wymiana wpustu deszczowego wraz z 

przykanalikiem w pasie drogowym 
4 650,00  

8. 

Remont 

kanalizacji 

deszczowej 

ul. Sportowa 

Wykonanie remontu uszkodzonego kanału 

deszczowego w rejonie ul. Sportowej w 

Bielawie obejmującego przebudowę 

kolektora deszczowego z rur betonowych 

typ C ø400 na długości 3 m wraz z 

rozplantowaniem gruntu nad kanałem 

2 460,00 

9. 

Remont 

kanalizacji 

deszczowej 

ul. S. Żeromskiego 38 

Wykonanie remontu uszkodzonej 

studzienki kanalizacji deszczowej przy ul. 

Żeromskiego 38 w Bielawie 

1 476,00 

 

Tabela 13. Budowa sieci wodociągowej, sanitarnej i przyłącza kanalizacji deszczowej w 2021 roku 

Lp. Nazwa Lokalizacja Krótki opis Kwota [PLN] 

1. 

Wykonano 

odcinek sieci 

wodociągowej 

przesyłowej  

odcinek sieci łączącej SUW 

1-go Maja z rurociągiem na 

ul. Gen. W. Sikorskiego i ul. 

Obrońców Westerplatte 

Sieć wod. wykonana z rur PE ø 160 mm o 

długości 1.687,00 mb. Na sieci 

zamontowano 1 hydrant podziemny p.poż 

ø 80. 

284 451,61  

2. 

Odcinek sieci 

wodociągowej 

w rejonie 

Gminy 

Bielawa. 

Rejonie Gminy Bielawa. 

 

Wykonano odcinek sieci wodociągowej z 

rur PE ø 315 mm o łącznej długości 

1.186,20 mb oraz z rur PE ø 225 mm o 

łącznej długości 1.129,90 mb, z rur PE ø 90 

mm o łącznej długości 76,40 mb  

107 040,38 

3. 

Odcinek sieci 

wodociągowej 

w ul. 1go 

Maja.   

ul. 1-go Maja.   

Wykonano odcinek sieci wodociągowej z 

rur PE ø 110 mm o łącznej długości 353,00 

mb; ø 90 mm o łącznej długości 4,00 mb 

oraz 16 szt. przyłączy do budynków  o 

łącznej długości 39,00 mb. Zamontowano 

na sieci wodociągowej 3 szt. hydrantów 

nadziemnych p.poż. DN 80 oraz 1 szt. 

hydrantu podziemnego p.poż. DN 80. 

167 846,72 

4. 

Odcinek sieci 

wodociągowej 

w ul. Letniej.  

ul. Letnia 

 

Wykonano odcinek sieci wodociągowej z 

rur PE ø 160 mm o dł. 90,00 mb, ø 110 mm 

o dł. 93,00 mb, 10 szt. odejść przyłączy 

poza obręb pasa drogowego o łącznej 

długości 53,00 mb. Na sieci zamontowano 

2 szt. hydrantów p.poż. nadziemnych DN 

80. 

113 506,07 

5. 

Odcinek sieci 

kanalizacji 

sanitarnej  

ul. Letnia 

Wykonano odcinek sieci kanalizacji 

sanitarnej z rur PCV ø 200 mm o dł. 84,00 

mb wraz z przykanalikami ø 160 mm o 

łącznej długości 45,00 mb  

92 990,92 

6. 

Budowa 

przyłącza 

kanalizacji 

deszczowej 

ul. K. K. Baczyńskiego 

Budowa przyłącza kanalizacji deszczowej w 

pasie ul. K. K. Baczyńskiego wraz z rowami 

przydrożnymi odwadniającymi drogi 

transportu rolnego zlokalizowanymi na 

działce nr 1440/5 obręb Osiedle w Bielawie 

18 327,00 
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► Założenia do planu zapotrzebowania w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Miasta 

Bielawa.  

Z analizy przeprowadzonej w „Projekcie założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i 

paliwa gazowe Miasta Bielawy”, przyjętym Uchwałą Nr 17/159/15 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 30 

grudnia 2015 r., wynikało, że przedsiębiorstwa dostarczające sieciowe nośniki energii na terenie 

miasta Bielawy zapewniają dostawy tych mediów na poziomie zabezpieczającym potrzeby gminy. 

Takież same wnioski wypracowano w ramach aktualizacji ww „Projektu założeń” dokonanej w 

listopadzie 2021 r. Nie było i nie jest więc konieczne opracowanie Projektu planu zaopatrzenia w 

ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe. 

Jednocześnie wskazano, że Gmina Bielawa posiada pewne możliwości wykorzystania istniejących 

nadwyżek i lokalnych zasobów paliw i energii. Na przykład w dokumentach miasta związanych z 

planowaniem przestrzennym przewiduje się lokalizację siłowni wiatrowych na obszarze gminy. 

Ponadto na terenie gminy zastosowanie mogą znaleźć głównie mikroinstalacje i małe instalacje 

fotowoltaiczne do generacji energii elektrycznej oraz układy solarne do przygotowywania ciepłej wody 

użytkowej. W Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bielawa 

wskazano cztery tereny, na których dopuszcza się lokalizację instalacji fotowoltaicznych o mocy 

powyżej 100 kW montowanych na gruncie. Trzy z nich przeznaczono dla lokalizacji farm 

fotowoltaicznych i oznaczono symbolem EF, zaś czwarty teren, oznaczony symbolem UOE, 

wyznaczono dla usług oświaty ekologicznej związanych z „Centrum Poszanowania Energii”. Obecnie 

na terenie miasta eksploatowane są głównie mikro instalacje fotowoltaiczne. Zidentyfikowano ponad 

50 instalacji o łącznej mocy zainstalowanej na poziomie 500 kW głównie na budynkach mieszkalnych 

jednorodzinnych. Instalacje tego typu posiada na swoich obiektach również Starostwo Powiatowe. 

Ponadto na terenie gminy planowana jest realizacja projektu tego typu związana z montażem instalacji 

PV na obiektach gminnych i przedsiębiorstwa Wodociągi i Kanalizacja w Dzierżoniowie Sp. z o. o. 

Obserwowaną obecnie dynamikę związaną z montażem instalacji PV w sektorze budownictwa 

mieszkalnego może spowolnić likwidacja systemu rozliczania prosumenckiego wyprodukowanej w 

instalacji energii elektrycznej. Procedowany obecnie projekt nowelizacji Prawa energetycznego i 

ustawy o odnawialnych źródłach energii zakłada w 2022 roku likwidację tego sposobu rozliczania. 

Alternatywą będzie sprzedaż nieskonsumowanej energii elektrycznej po średniej cenie z rynku 

hurtowego z wcześniejszego kwartału. Cena ta w II kwartale 2021 r. wyniosła 255,99 zł/MWh. Z uwagi 

na to, że w budynku mieszkalnym jednorodzinnym tylko do 30% produkowanej energii elektrycznej 

przez instalację jest zużywane na bieżące potrzeby wpłynie to znacząco na opłacalność tego typu 

inwestycji. Gmina posiada potencjał do uzyskiwania energii z biomasy i biogazu. Ponadto na terenie 

gminy Bielawa działają dwie instalacje z agregatami kogeneracyjnymi tj.: 

• instalacja na terenie oczyszczalni ścieków w Bielawie z agregatem kogeneracyjnym o mocy 

elektrycznej 100 kW typu TEDOM Cento T100, zasilana biogazem uzyskiwanym w procesie 

oczyszczania; 

• instalacja w Pływalni Aquarius z agregatem kogeneracyjnym o mocy elektrycznej 70 kW typu 

Vitobloc 200 Typ EM-70/115, zasilana gazem ziemnym. 

Nie jest natomiast wykorzystywana energia odpadowa oraz energia spadku wody ze względu na 

niekorzystne cechy dla zastosowania turbin wodnych. Na terenie miasta nie rozpatrywano możliwości 

wykorzystania wód termalnych i koncepcji rozwoju systemu ciepłowniczego w oparciu o tego typu 

technologię. 

Wśród strategicznych kierunków rozwoju w obszarze zaopatrzenia energetycznego w perspektywie 

do 2035 roku dla Gminy Bielawa przyjmuję się następujące cele ogólne: 

→ zapewnienie zrównoważonego rozwoju gminy zgodnego z zasadami gospodarki niskoemisyjnej;, 
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→ poprawienie, a następnie utrzymanie odpowiedniej jakości powietrza atmosferycznego na terenie 

gminy, 

→ poprawa efektywności wykorzystania energii finalnej, 

→ działania promocyjne i edukacyjne skierowane do społeczności lokalnej, w tym promocja 

technologii odnawialnych źródeł energii. 

► Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terenie Gminy 

Bielawa na lata 2015-2032 w 2021 roku.  

Usuwaniem azbestu w Bielawie zajmuje się Komunalny Związek Gmin Powiatu Dzierżoniowskiego 

"ZGPD-7”. Został on powołany przez gminy powiatu dzierżoniowskiego w 2003 roku zgodnie z art. 64 

ustawy o samorządzie gminnym dla  zbudowania zintegrowanego, wspólnego systemu 

zagospodarowania odpadów komunalnych od ponad stutysięcznej populacji mieszkańców powiatu 

dzierżoniowskiego. Do Związku Gmin należą obecnie Gminy: Miejska Dzierżoniów, Bielawa, 

Dzierżoniów, Pieszyce , Niemcza i Piława Górna.  

W Bielawie w 2021 roku zinwentaryzowano łącznie 98 762 kg azbestu, z czego unieszkodliwiono 

62 025 kg (62,8%). Większą część azbestu zidentyfikowano wśród osób fizycznych. 

Tabela 14. Usuwanie azbestu w 2021 (kg) 

Zinwentaryzowane Unieszkodliwione Pozostałe do unieszkodliwienia 

razem 
osoby 

fizyczne 

osoby 

prawne 
razem 

osoby 

fizyczne 

osoby 

prawne 
razem 

osoby 

fizyczne 

osoby 

prawne 

98 762 72 472 26 290 62 025 39 485 22 540 36 737 32 987 3 750 

 

► Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 

terenie Gminy Bielawa w 2021 roku 

W 2020 r. Gmina Bielawa przeprowadziła konkurs na wyłonienie podmiotu, który miał zapewnić 

opiekę bezdomnym zwierzętom i zapewnić im miejsca w schronisku dla zwierząt w 2021 r. W wyniku 

przeprowadzonego konkursu wyłoniono Stowarzyszenie Przyjaciół Zwierząt „AZYL” z siedzibą w 

Dzierżoniowie przy ul. Brzegowej 151, które między innymi prowadzi schronisko dla psów i kotów. 

Zadanie obejmowało w szczególności: całodobowe odławianie bezdomnych psów z terenu miasta i 

umieszczanie ich w schronisku, prowadzenie działań na rzecz adopcji zwierząt, prowadzenie ewidencji 

psów przyjmowanych do schroniska, psów oddawanych do adopcji oraz zgonów i uśpień psów, 

całodobowe odławianie kotów wymagających opieki weterynaryjnej i umieszczanie ich w schronisku, 

prowadzenie sterylizacji / kastracji kotów wolno żyjących, prowadzenie sterylizacji suczek i sterylizacji 

kotów posiadających właścicieli. 

W 2021 zapewniono miejsce w schronisku dla 48 zwierząt, wysterylizowano/wykastrowano 54 

zwierzęta, a na dokarmianie wolnożyjących kotów zużyto 77 kg karmy. 

Tabela 15. Realizacja wskaźników Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bielawa w 2021 roku. 

Lp. Nazwa 2021 

1. ilość karmy zakupionej z przeznaczeniem na dokarmianie wolno żyjących kotów [kg] 77 

2. liczba zwierząt wysterylizowanych/wykastrowanych [szt.] 54 

3. liczba zwierząt dzikich z wypadków i chorych, którym udzielono opieki [szt.] 5 

4. liczba zwierząt gospodarskich, którym udzielono opieki [szt.] 0 

5. liczba zwierząt oznakowanych elektronicznie [szt.] 48 

6. liczba zwierząt, którym zapewniono miejsce w schronisku [szt.] 48 

Na opiekę nad zwierzętami bezdomnymi wydano łącznie 117.255,98 zł, z czego najwięcej na 

zapewnienie im miejsca w schronisku. Sterylizacja i kastracja wolno żyjących kotów oraz sterylizacja 
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suczek i kotek posiadających właścicieli kosztowała gminę 7000 zł, a opieka nad zwierzętami dzikimi z 

wypadków i chorymi 2.850,00. 

Tabela 16. Wydatki w ramach Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bielawa w 2021 roku. 

Lp. Rodzaj działania 
Plan 

wydatków [zł] 

Wykonanie 

wydatków [zł] 

1. dokarmianie wolno żyjących kotów 2.000,00 1.845,98 

2. 
sterylizacja i kastracja wolno żyjących kotów oraz sterylizacja suczek 

i kotek posiadających właścicieli 
7.000,00 7000,00 

3. opieka nad zwierzętami dzikimi z wypadków i chorymi 3.000,00 2.850,00 

4. opieka nad zwierzętami gospodarskimi 1.000,00 0 

5. 
elektroniczne oznakowanie psów będących własnością 

mieszkańców Bielawy 
1.000,00 60 

6. 

zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom i zapewnienie im 

miejsca w schronisku dla zwierząt przy ul. Brzegowej 151 w 

Dzierżoniowie 

105.500,00 105.500,00 

 OGÓŁEM 119.500,00 117.255,98 

3.2. OŚWIATA I WYCHOWANIE 

W roku szkolnym 2021/2022 na terenie Gminy Bielawa do żłobków uczęszczało łącznie 126 dzieci, co 

stanowi 57% ogółu dostępnych miejsc. Wychowaniem przedszkolnym objętych było 955 dzieci, w tym 

w przedszkolach publicznych 338 (35%). Naukę w szkole podstawowej pobierało 2 003 uczniów – 

najwięcej (739 os. – 37%) w Szkole Podstawowej nr 10 z Oddziałami Sportowymi. 

Tabela 17. Liczba dzieci uczęszczających do placówek wychowania i oświaty, stan 31.12.2021. 

Lp. Rodzaj Nazwa 
Liczba miejsc 

[msc.] 

Liczba dzieci 

[os.] 

1. 
Żłobki 

Żłobek Publiczny w Bielawie 120 69 

2. Żłobek Publiczny nr 2 w Bielawie 102 57 

3. 

Przedszkola 

Przedszkole Publiczne nr 3 w Bielawie 193 193 

4. Przedszkole Publiczne nr 4 w Bielawie 145 145 

5. Ekologiczne Przedszkole Niepubliczne  100 

6. Niepubliczne Przedszkole Montessori 163 

7. Przedszkole Niepubliczne z Oddziałami Integracyjnymi 90 

8. Sportowe Przedszkole Niepubliczne 113 

9. Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Chatka Puchatka” 18 

10. 
Publiczne Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi 

prowadzone przez zgromadzenie Sióstr Augustianek 

94 

11. Niepubliczne Przedszkole „Miś” 24 

12. Oddział Przedszkolny STO 12 

13. 
Oddział Przedszkolny Niepublicznej Szkoły Podstawowej 

AUXILIUM 

3 

14. 

Szkoły 

Szkoła Podstawowa nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi 495 

15. Ekologiczna Szkoła Podstawowa nr 7 im. Juliana Tuwima 618 

16. Szkoła Podstawowa nr 10 z Oddziałami Sportowymi 739 

17. Społeczna Szkoła Podstawowa STO 121 

18. 
Europejska Szkoła Podstawowa z Oddziałami 

Przysposabiającymi do Pracy 

7 

19 Niepubliczna Szkoła Podstawowa AUXILIUM 23 

OGÓŁEM 3 308 
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W Gminie Bielawa uczniowie mają możliwość starania się o stypendia i nagrody Burmistrza. W 2021 r. 

przyznano 21 stypendiów artystycznych na łączną kwotę 45 000 zł oraz 15 Nagród „Złota Sowa” o 

całkowitej wartości 15 000 zł. 

Tabela 18. Stypendia i nagrody Burmistrza w 2021 roku. 

Lp. Rodzaj Liczba [szt.] Kwota [zł] 

1. Stypendia artystyczne 21 45000 

2. Nagrody „Złota Sowa”  15 15000 

Zgodnie z art. 90 d ustawy o systemie oświaty, uczniowie mogą także otrzymywać stypendium 

motywacyjne przyznawane przez dyrektorów szkół służące wspieraniu edukacji uczniów zdolnych. 

Szkoły przyznają stypendia za wyniki  w nauce (i sporcie) fakultatywnie i uznaniowo, biorąc pod uwagę 

możliwości finansowe gminy i dokonaną ocenę osiągnięć. W roku szkolnym 2020/2021, łącznie w obu 

semestrach nauki, na wypłatę stypendiów za wyniki w nauce wydatkowano kwotę  80 430 zł.  

Tabela 19. Stypendia naukowe w roku szkolnym 2020/2021. 

Lp. 

Szkoła 

I półrocze II półrocze 

1. 

liczba uczniów kwota w zł 

liczba 

uczniów kwota w zł 

2. Szkoła Podstawowa nr 4 z 

Oddziałami Integracyjnymi 126 13 990,00 133 15 060,00 

3. Ekologiczna Szkoła Podstawowa 

nr 7 im. Juliana Tuwima 97 9 680,00 126 13 170,00 

4. Szkoła Podstawowa nr 10 z 

Oddziałami Sportowymi 129 12 460,00 157 16 070,00 

5. Ogółem 352 36 130,00 416 44 300,00 

W dniach 25-27.05.2021 dla uczniów ósmej klasy szkół podstawowych przeprowadzony został 

egzamin sprawdzający wiedzę z przedmiotów: język polski, matematyka i języki nowożytne. W Gminie 

Bielawa do egzaminu tego przystąpiło 220 uczniów. Wszyscy uczniowie zdawali język polski i 

matematykę. Spośród języków nowożytnych najpopularniejszy był język angielski, z którym mierzyło 

się 212 uczniów. Pozostałe 8 osób przystąpiło do egzaminu z języka hiszpańskiego. Zdecydowanie 

najlepszą zdawalność – średnio na poziomie 66% – osiągnięto z języka angielskiego. Nieco słabiej 

wypadł egzamin z języka polskiego, ze średnim wynikiem 52%. Z matematyki uczniowie otrzymywali 

przeciętnie 38% punktów. Wyniki te są zbieżne ze średnimi wynikami z egzaminu ósmoklasisty w całym 

powiecie dzierżoniowskim (język polski – 53%, matematyka – 38%, język angielski – 62%) i jednocześnie 

nieznacznie niższe niż w całym województwie dolnośląskim (odpowiednio: 58%, 45%, 66%). 

Wykres 2. Średnie wyniki szkół z egzaminu ósmoklasisty w 2021 roku 

 
Źródło: Okręgowa Komisja egzaminacyjna we Wrocławiu. 
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Inwestycje i działania 2021 

Na oświatę i wychowanie w 2021 roku wydatkowano                               

35 532 452,18 zł, tj. 23,39% ogółu wydatków z budżetu gminy. 

Środki te przeznaczono na: 

→ zapewnienie utrzymania szkół podstawowych, w tym wynagrodzenia (20 120 192,29 zł); 

→ zapewnienie utrzymania przedszkoli, w tym wynagrodzenia (8 482 761,41 zł); 

→ inne formy wychowania przedszkolnego (72 690,56 zł); 

→ dowożenie uczniów do szkół (216 784,75 zł); 

→ dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (65 098,59 zł); 

→ realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci 

w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach 

wychowania przedszkolnego (2 527 871,33 zł); 

→ realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i 

młodzieży w szkołach podstawowych (3 258 381,51 zł); 

→ zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów 

edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (262 690,89 zł); 

→ pozostałą działalność w zakresie oświaty i wychowania (525 980,85 zł), w tym m.in. prowadzenie 

Interaktywnego Centrum Poszanowania Energii oraz Szkoły Leśnej przez BARL Sp. z o .o., dotację 

dla Stowarzyszenia Bielawski Uniwersytet Trzeciego Wieku, zakup materiałów (złotych sów, 

nagród za udział w konkursach, artykuły na uroczystości wręczenia dla uczniów „Złotych Sów”, 

koszulki z nadrukiem Młodzieżowa Rada Miasta). 

Na wydatki inwestycyjne w obszarze oświaty i wychowania ze środków własnych przeznaczono 

429 307,71 zł. W ich ramach sfinansowano następujące przedsięwzięcia: 

→ modernizacja budynków Ekologicznej Szkoły Podstawowej nr 7 w Bielawie – łączna wartość 

nakładów finansowych wyniosła 199.987,39 zł. W budynku przy ul. Brzeżnej zmodernizowano trzy 

gabinety lekcyjne oraz podłogi w gabinecie na parterze szkoły i w dwóch gabinetach na pierwszym 

i trzecim piętrze, wymieniono lamperię na parterze i pierwszym piętrze, zmodernizowano 

ogrodzenie przy parkingu szkoły. W budynku przy ul. Włókniarzy zmodernizowano plac zabaw 

(urządzenia) oraz sieć teleinformatyczną, komputerową i monitoring; 

→ modernizacja budynków Szkoły Podstawowej nr 10 z Oddziałami Sportowymi w Bielawie – łączna 

wartość nakładów finansowych wyniosła 199.800,32 zł. W budynku przy ul. Gen. Grota-Roweckiego 

zmodernizowano ciągi komunikacyjne, strefę wejściową, kanalizację oraz instalację elektryczną. W 

budynku przy ul. Parkowej zmodernizowano powierzchnie szkolne (w tym jedną salę lekcyjną); 

→ modernizacja budynku Szkoły Leśnej – łączna wartość nakładów finansowych wyniosła 29.520,00 

zł. W ramach zadania inwestycyjnego wykonano nowe schody granitowe. 

Ponadto, z odrębnej kategorii budżetowej (Rodzina) kompleksowo zmodernizowano również 

budynek Żłobka Publicznego w Bielawie przy ul. Generała Grota Roweckiego 7 w ramach programu 

resortowego MALUCH+2021 – moduł 1b. 

W obszarze oświata i wychowanie zrealizowano dwa zadania publiczne. W trybie konkursu dla 

organizacji pozarządowych zlecono do realizacji zadanie pn. „Senior inspiruje”. Realizatorem było 

stowarzyszenie Bielawski Uniwersytet Trzeciego Wieku. W ramach zadania zorganizowano dla 

OŚWIATA I WYCHOWANIE: 

35 532 452,18 zł  
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seniorów wykłady audytoryjne oraz wyjazdowe, różnego rodzaju zajęcia w ramach sekcji 

tematycznych, a także lektoraty językowe. Zakres terytorialny zadania obejmował nie tylko Bielawę. 

W trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego zlecono do realizacji zadanie pn.„Sprawni 

jak żołnierze”, który swym zakresem obejmował województwo dolnośląskie. Realizatorem zadania było 

stowarzyszenie Bielawska Akademia Umiejętności Zawodowych. W ramach zadania zorganizowano 

obóz sportowy dla uczniów klas mundurowych jednej ze szkół. 

Placówki oświatowe funkcjonujące w Gminie Bielawa zorganizowały szereg działań w zakresie edukacji 

i wychowania w 2021 r. Dwa publiczne żłobki podjęły inicjatywy dostosowane do wieku swoich 

podopiecznych. 

Tabela 20. Wykaz działań zrealizowanych przez żłobki publiczne w 2021 roku. 

Lp. Opis działań 

Żłobek Publiczny w Bielawie 

1. Żłobek otrzymał I miejsce w konkursie na najładniejszą Marzannę. 

2. Udział w Biegu Piżamy. Jest to akcja na rzecz dzieci z chorobami onkologicznymi. 

3. 

Organizowane zabaw sensorycznych. Są to zajęcia mające na celu rozwój funkcji poznawczych u 

dzieci, np. operowanie materiałem o różnej strukturze, eksperymentowanie np. z woda czy 

lodem, przygotowywanie ciasteczek, lepienie z ciastoliny, wykonywanie prac plastycznych: 

malowanie, rysowanie, wyklejanie. 

4. 
Prowadzenie zajęć rytmicznych i muzyczno-ruchowych. Są to zajęcia prowadzone przez Rytmika oraz 

Opiekunów Dziecięcych z wykorzystaniem środków audialnych oraz instrumentów muzycznych. 

5. Prowadzenie muzykoterapii i bajkoterapii. Są to zajęcia , które mają za zadanie wyciszanie emocji dzieci. 

6. 

Organizowanie współpracy z Niepubliczną Poradnią Psychologiczo-Pedagogiczą Anna Salij Szyszka. 

Dzięki współpracy z Poradnią Rodzice oraz Dzieci otrzymują wsparcie w ramach wczesnego 

wspomagania rozwoju oraz rehabilitacji. W roku 2021 jedno z dzieci otrzymało decyzję o potrzebie WWR 

oraz niezbędne zajęcia. 

7. 

Organizowanie na terenie żłobka uroczystości o charakterze rodzinnym oraz w ramach uspołeczniania. 

Ze względu na pandemię np. Dzień Babci i Dziadka czy Dzień Rodziny nastąpił zdalny przekaz. Imprezy 

typu: Karnawał, Dzień Wiosny, spotkanie z Mikołajem, Dzień Dziecka ze względu na pandemię 

organizowany był w poszczególnych grupach. 

8. 

Codziennie z dziećmi prowadzone były zajęcia rozwijające, które zawierają elementy edukacyjne oraz 

wychowawcze. Zajęcia z zakresu mowy i myślenia (praca z bajką , opowiadaniem, układankami, klockami 

o różnych formatach, itp.), zabawy rozwijające sprawność ruchową (z wykorzystaniem elementów 

piankowych łączonych, tuneli, małych równoważni, mat piankowych, oraz urządzeń zabawowych na placu 

zabaw), zajęcia plastyczne, muzyczne, zabawy tematyczne,  spotkania z aktorami teatru (w związku z 

pandemią w roku 2021 były one utrudnione). 

Żłobek Publiczny nr 2 w Bielawie 

9. 

Akcja charytatywna Dzień w Piżamach – Dzieci Dzieciom – wrzesień 2021. Chcąc okazać wsparcie 

wszystkim najmłodszym pacjentom i ich rodzinom pracownicy i dzieci w tym dniu przyszli do pracy/żłobka 

w piżamach oraz wsparli finansowo fundację „Gdy liczy się czas”. Akcja miała charakter edukacyjno-

charytatywny. 

10. 

Warsztaty z psychologiem pt. „Zrozumieć emocje małego dziecka – garść wiedzy o emocjach”. Warsztaty 

przeprowadzone zostały 13.12.2021 r. i miały na celu edukować kadrę pracującą z małymi dziećmi oraz 

rodziców, pomóc im lepiej zrozumieć dzieci, wesprzeć i uświadomić moc płynącą z akceptacji emocji 

dzieci, uświadomić jak ważne jest dbanie o własny dobrostan w celu efektywniejszego i bliskościowego 

wychowania naszych pociech. 

11. 
Zbiórka zabawek dla dzieci z rodzin potrzebujących we współpracy z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w 

Bielawie. 

12. 

Gazetki edukacyjne na tablicy informacyjnej w placówce. W zakresie edukacyjnym pracownicy każdego 

miesiąca tworzą gazetki dla rodziców, gdzie mogą oni poczytać na tematy związane z rozwojem małych 

dzieci, pozytywną komunikacją z dzieckiem, pozyskać pomysły na temat kreatywnych zabaw, sposobów 

wspierania  rozwoju małych dzieci, uzyskać cenne wskazówki odnośnie żywienia dzieci. 



RAPORT O STANIE GMINY BIELAWA 2021 

 

Strona 28 z 82 

Również dwa publiczne przedszkola starały się włączać dzieci, a nawet ich rodziców w różne inicjatywy 

i akcje o charakterze edukacyjnym, społecznym i charytatywnym.  

Tabela 21. Wykaz działań zrealizowanych przez przedszkola publiczne w 2021 roku. 

Lp. Opis działań 

Przedszkole Publiczne nr 3 w Bielawie 

1. 

Akcja „Cała Polska czyta dzieciom”. W grupach rodzice oraz zaproszeni goście systematycznie czytali 

dzieciom różne pozycje z literatury dziecięcej. Organizowane były zabawy muzyczne i plastyczne 

wynikające z treści czytanych bajek. W przedszkolu utworzono „Kącik wędrującej książki”. 

2. 
Akcja „Góra grosza”. Dzieci wraz z rodzicami  i personelem przedszkola włączyli się w  ogólnopolską akcję 

dla rodzinnych domów dziecka. 

3. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Przedszkolaki kwestowały w przedszkolu na rzecz WOŚP. 

4. 
Akcja „Paka dla zwierzaka”. Do akcji włączyli się rodzice wraz z dziećmi. Zgromadzone produkty i 

akcesoria dla zwierząt zostały przekazane dla Stowarzyszenia Inicjatyw Obywatelskich. 

5. Akcja „Nakrętki dla Oliwki”. Zbierano nakrętki dla Oliwki na pomoc w jej rehabilitacji. 

6. 

Program edukacyjny „Skąd się biorą produkty ekologiczne”. W grupach realizowano w ramach programu 

projekt „Kuchcikowo”. Dzieci pod kierunkiem wychowawców przygotowywały: soki, sałatki i szaszłyki 

owocowe. W dniu Dyni robiły chipsy dyniowe, a w okresie świąt Bożego Narodzenia piekły ciasteczka, 

ozdabiały pierniczki na warsztatach z rodzicami. Zorganizowano także spotkanie z pielęgniarką, która 

podsumowała wiedzę na temat zdrowych nawyków higienicznych i żywieniowych. Dzieci uczestniczyły na 

zajęciach w siłowni. W ramach programu dzieci brały udział w wycieczce do Młyna Hilberta w 

Dzierżoniowie, gdzie dowiedziały się, jak powstaje mąka. 

7. 
Program edukacyjny „Czyste powietrze wokół nas”. Dzieci uczestniczyły w pogadankach, wycieczkach  

i spotkaniach (np.: kominiarz) związanych z wdrażaniem treści ekologicznych i dbaniem o środowisko. 

8. 

Program edukacyjny „Przyjaciel przyrody”. W ramach programu dzieci pogłębiają swoją wiedzę w 

zakresie przyrody i ekologii, np.: zakładanie stołówek dla ptaków w okresie zimy, wykonanie plakietek 

„oszczędzaj wodę”, „oszczędzaj energię elektryczną”. 

9. 

Projekt patriotyczny. W grupach prowadzono zajęcia w zakresie edukacji patriotycznej pod hasłem 

„Murem za polskim Mundurem”- dzieci wykonały i wysłały karki z podziękowaniem dla Polskich Żołnierzy 

stojących na straży naszych granic. Uczestniczyły także w akcji „Szkoła do hymnu”. Przygotowały 

uroczystości z okazji 11 listopada, 3-go Maja. 

10. 
Program „W świecie dobrych obyczajów”. Realizacja programu pozwoliła na dalsze wdrażanie dzieci do 

stosowania savoir vivre w życiu codziennym. 
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Przedszkole Publiczne nr 4 w Bielawie 

11. 
Konkursy przedszkolne: „Prezent dla niepełnosprawnego kolegi”, „Każdy jest inny”, „Bezpieczny 

przedszkolak w sieci”, „Eko-zabawka optymizmem nastraja”. 

12. Akcja charytatywna „Pełna miska dla schroniska”. Zbiórka żywności i datków dla schroniska w Uciechowie.  

13. 
Konkurs „Weekend dla planety” – powitanie wiosny. Udział w konkursie organizowanym przez MZPO w 

Bielawie. 

14. „W krainie życzliwości”. Zbiórka zabawek dla Domu dziecka w Pieszycach. 

15. 
Konkurs „Choinka świąteczna”. Dzieci wraz z rodzicami dekorowały choinkę, sposób wykonania i doboru 

materiału dowolny. 

16. „Dzień ziemniaka”. Zajęcia w gospodarstwie agroturystycznym w Ostoi. 

17. 
Warsztaty edukacyjne w Szkole Leśnej.  Wszystkie grupy uczestniczyły w zajęciach prowadzonych przez 

pszczelarza 

18. 
Akcja „Zbieramy elektrośmieci”. Na terenie przedszkola odbyła się zbiórka elektrośmieci, które przekazali 

rodzice przedszkola. 

19. 
„W poszukiwaniu św. Mikołaja”. Grupy zerówkowe świętowały Mikołajki w lesie, gdzie szukały Mikołaja i 

prezentów. 

20. 
Akcja „Szkoła do hymnu”. Z okazji Dnia Niepodległości przedszkole zorganizowało akademię wraz z 

odśpiewaniem hymnu, a także dzieci reprezentowały placówkę pod pomnikiem. 

21. 
Zajęcia badawcze „Warsztaty Małego chemika”. Rodzic zrealizował zajęcia z wykorzystaniem reakcji 

chemicznych przy współudziale dzieci. 

22. Pogadanki z Policją. Spotkanie z przedstawicielami policji. 

23. Dzień matematyki. Grupy prowadziły różnego rodzaju konkursy i zabawy matematyczne.  



RAPORT O STANIE GMINY BIELAWA 2021 

 

Strona 30 z 82 

24. 
Dzień pizzy. Grupy samodzielnie przygotowywały pizzę, którą upiekła kuchnia i mogły zjeść pizzę z własną 

kompozycją dodatków. 

25. 
Realizacja Ogólnopolskiego Projektu edukacyjnego „Bazgrołkowe zabawy badawcze”. Projekt zakładał 

poznanie 4 pór roku i 4 żywiołów. 

26. 
Ogólnopolski konkurs na wykonanie przytulanki dla wcześniaków. Przedszkole wykonało maskotkę – 

piątulnkę na 5-lecie istnienia fundacji, wybór najlepszych odbywało się w drodze głosowania. 
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O rozwój swoich uczniów dbały także bielawskie szkoły podstawowe, pomimo okresu pandemii 

koronawirusa. Organizowały m. in. obchody świąt z kalendarza (m.in. Dzień Babci i Dziadka, Obchody 

Dnia Wiosny, Obchody Dnia Komisji Edukacji Narodowej, Obchody Dnia Postaci z Bajek, Obchody 

Dnia Życzliwości). Starały się również zachęć swoich podopiecznych do udziału w wielu lokalnych i 

ogólnokrajowych przedsięwzięciach edukacyjnych, społecznych, charytatywnych czy 

proekologicznych (np. akcja „Cała Polska czyta dzieciom", akcji Sprzątania Świata 2021, akcja pod 

hasłem „Szkoła Pamięta”). Były organizatorami lub uczestnikami licznych konkursów talentów (np. 

muzycznych, plastycznych, literackich). Realizowały własne projekty edukacyjne oraz warsztaty 

ponoszące umiejętności dzieci (np. taneczne, cukiernicze). 

Tabela 22. Wykaz działań zrealizowanych przez wybrane szkoły publiczne w 2021 roku. 

Lp. Opis działań 

Szkoła Podstawowa nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi 

1. 
Zimowisko dla uczniów klas I-IV pt. "Zimą w mieście też jest fajnie". Integracja dzieci, rozwijanie 

ciekawości poznawczej w zakresie edukacji przyrodniczej i społecznej, pobudzanie kreatywności. 

2. Dzień Babci i Dziadka. Przygotowanie krótkich występów zaprezentowanych online. 

3. 
Poczta walentynkowa. Wymiana kartek z zaprzyjaźnioną Szkołą Podstawową im. Marii 

Skłodowskiej-Curie w Wilczycach. 

4. Zabawa karnawałowa. Zabawy taneczne, prezentacja karnawałowej mody oraz ciekawych postaci. 

5. Obchody Dnia Kobiet. Przygotowanie krótkich występów   z życzeniami dla koleżanek i pań. 

6. 
Obchody świąt nietypowych, np. Dnia Kota, Dnia Dinozaura, Dnia Ochrony Słoni. Poszerzanie wiedzy 

na temat zwierząt, prace plastyczne, lekcje. 

7. 
Obchody Dnia Wiosny w kl. I-III. Prace plastyczne, konkurs na najciekawsze przebranie pod nazwą 

„Kolorowe powitanie wiosny”. 



RAPORT O STANIE GMINY BIELAWA 2021 

 

Strona 32 z 82 

8. 
Obchody Światowego Dnia Zespołu Downa – Dzień Kolorowej Skarpetki. Solidaryzowanie się z osobami 

z ZD poprzez założenie dwóch różnych skarpetek. 

9. 
Obchody Dnia Św. Patryka – patrona Irlandii. Prace plastyczne związane z tradycją święta (np. 

koniczynki), poszerzenia zasobów słownictwa w j. angielskim. 

10. 

Obchody Światowego Dnia Świadomości Autyzmu – udział w akcji na rzecz osób z autyzmem w ramach 

#challengeniebieskiemotyle2021. Dzień pod hasłem „Cała szkoła na niebiesko” – wszyscy ubierają się     

w niebieskich barwach. 

11. Obchody Światowego Dnia Ziemi. Udział uczniów w lekcji online „Eko feston”. 

12. 
Obchody Dnia Matki. Integrowanie uczniów na łonie natury, aktywne spędzanie czasu na placu zabaw, 

warsztaty cukiernicze. 

13. 
Obchody Dnia Taty. Przygotowanie krótkich programów artystycznych i upominków dla swoich tatów 

przez uczniów kl. I-III. 

14. Obchody Międzynarodowego Dnia Kropki. Ubranie się w odzież w kropki, grochy i groszki. 

15. Obchody Dnia Chłopca. Przygotowanie życzeń oraz drobnych upominków dla kolegów z klas. 

16. 

Udział w akcji Sprzątania Świata 2021. Wykonanie plakatów informujących o wielkim problemie 

współczesnego świata, jakim są śmieci; ustawienie w klasach pojemników do selektywnej zbiórki 

odpadów. 

17. 
Obchody Dnia Komisji Edukacji Narodowej. Złożenie życzeń przez uczniów nauczycielom i 

pracownikom szkoły. 

18. 
Obchody Dnia Dyni. Ubranie się w dyniowe kolory, jedzenie dyniowych przysmaków, prace plastyczne, 

konkurs „Dyniowe cuda”. 

19. 
Obchody Dnia Postaci z Bajek. Przebranie się za postaci z ulubionych bajek, kreatywne zajęcia 

plastyczne. 

20. Obchody Dnia Życzliwości. Przypomnienie dzieciom, czym jest życzliwość, prace plastyczne. 

21. Obchody Dnia Pluszowego Misia. Poznanie historii ulubionej zabawki, misiowe prace plastyczne. 

22. Mikołajki. Tradycje mikołajkowe, wycieczki, integracja klas. 

23. 
Prelekcje o bezpieczeństwie ze strażnikiem miejskim. Pogadanki na temat bezpieczeństwa dzieci, m.in. 

poruszania się po drodze. 

24. 
Warsztaty edukacyjne w Szkole Leśnej. Poznawanie i obserwowanie przyrody, m. in. ptaków, owadów; 

integracja dzieci – ognisko i pieczenie kiełbasek. 

25. 
Warsztaty wielkanocne uczniów kl. I-III . Poznanie tradycji wielkanocnych, dekorowanie pisanek, 

pieczenie babeczek. 

26. Warsztaty piernikowe. Poznanie historii piernika, samodzielne wyrabianie ciasta. 

27. Warsztaty tematyczne „Od ziarenka do bochenka”. Nauka pieczenia chleba i robienia masła  

28. 

Projekt szkolny „Jestem z Czwórki – jestem kulturalny”. Opracowanie Kodeksu kulturalnego ucznia SP4 

z OI, utrwalenie znajomości zasad dobrego zachowania obowiązujących w różnych miejscach, prace 

plastyczne 

29. 
Akademia Zdrowego Żywienia pt.: „Jesz zdrowo – żyjesz kolorowo”. Utrwalenie zasad zdrowego 

odżywiania się, prace plastyczne. 

30. 

Kontakt ze sztuką: wystawa fotografii p. Tadeusza Łazowskiego pt. „Bielawskie świątynie”, wystawa dzieł 

malarskich p. Krystyny Leśniewskiej-Pasionek pt. “Muzyczne impresje”, wernisaż p. Zofii Jurków 

„Czarodziejskie szydełko”. Rozbudzanie zainteresowań różnymi dziedzinami sztuki, dostarczenie wrażeń 

estetycznych. 

31. 
Wycieczki turystyczno-krajoznawcze i rekreacyjne. Poznawanie walorów turystycznych regionu oraz 

historii lokalnej, nawiązywanie relacji ze zwierzętami. 

32. 
„Już to potrafisz!” i „Ty to potrafisz!” – prezentacje umiejętności artystycznych przez uczniów kl. I-III. 

Prezentacja przez najmłodszych uczniów umiejętności recytatorskich, wokalnych i tanecznych. 

33. 
Przegląd Talentów 2021 – prezentacje. Prezentacja przez uczniów kl. IV-VIII swoich talentów: 

muzycznych, wokalnych, akrobatycznych, aktorskich i innych. 

34. Mikołajkowy Przegląd Muzyczny w kl. I-III. Występy wokalno-taneczne, wspólne śpiewanie pastorałek. 

35. 
Udział w ogólnopolskim programie edukacyjnym Czyściochowa Akademia. Utrwalenie nawyków 

higienicznych oraz edukacja na temat budowania odporności organizmu. 
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36. 
Udział w zajęciach w ramach programu Naukobus. Mobilne laboratorium umożliwiające poprzez 

eksperymenty poznawanie tajników różnych dziedzin nauki. 

37. 
Udział w ogólnopolskiej akcji „Cała Polska czyta dzieciom". Wspólne czytanie z dziećmi literatury i poezji 

dziecięcej, wykonanie prac plastycznych do poznanych wierszy. 

38. 
Udział w ogólnopolskiej akcji pod hasłem „Szkoła Pamięta”. Upamiętnienie ważnych postaci oraz 

wydarzeń związanych ze społecznością lokalną. 

39. 
Udział w ogólnopolskiej akcji bicia rekordu w czytaniu na przerwie „Przerwa na czytanie”. Bicie rekordu 

w czytaniu na przerwie – każdy czytał swoją książkę w wybranym przez siebie miejscu      w szkole. 

40. 
Udział w ogólnopolskiej akcji „Szkoła do hymnu”. Wspólne odśpiewanie hymnu podczas apelu z okazji 

Święta Niepodległości. 

41. 
Udział w ogólnopolskiej akcji „Marzycielska poczta”. Napisanie listów i kartek do chorych dzieci 

przebywających na oddziale psychiatrycznym w szpitalu w Pieszycach. 

42. 
Udział w projekcje własnym „Studium drzewa”. Rozwijanie zainteresowań i poszerzanie wiedzy uczniów 

na temat drzew w ich naturalnym środowisku. 

43. 
Udział w projekcie edukacyjnym „Dobry Start”. Nauka przez zabawę i nabywanie nowych kompetencji z 

zakresu nauk ścisłych. 

44. Udział w projekcie „Europa i ja”. Poznanie kultury innych krajów europejskich. 

45. 
Udział w projekcie „Czytam z klasą lekturki spod chmurki”. Wspieranie rozwój czytelnictwa u dzieci od 

najmłodszych lat. 

46. Udział w Europejskim Tygodniu Kodowania „CodeWeek2021”. Nauka kodowania dla najmłodszych. 

47. 
Udział w projekcie ”Nocne nie tylko gwiazd liczenie”. Stworzenie giga plansz SUDOKU, owocowo-

ułamkowy projekt FLAGA, szyfrowane zagadki i kodowanki na dobranoc. 

48. 
Szkolny konkurs plastyczny „Najpiękniejsza kartka walentynkowa”. Rozwijanie poczucia estetyki 

i kreatywnego myślenia, kształtowanie zainteresowań technikami plastycznymi. 

49. 
Szkolny konkurs plastyczny „Jajko wielkanocne w formie przestrzennej”. Wykonanie za pomocą różnych 

technik plastycznych pisanek. 

50. 
Szkolny konkurs plastyczny „Żywe obrazy”. Zrekonstruowanie wybranego, znanego dzieła malarskiego 

poprzez mimikę, ubiór, fryzurę czy dobór odpowiednich rekwizytów. 

51. Szkolny konkurs fotograficzny „Jesień w obiektywie”.  

52. 
Szkolny konkurs plastyczny „Najpiękniejsza kartka bożonarodzeniowa”. Rozwijanie kreatywności oraz 

kultywowanie tradycji związanej z tematyką świąt Bożego Narodzenia. 

53. 
Szkolny konkurs pn. Stwórz Elektroniczną Kartkę Bożonarodzeniową. Wykonanie kartki świątecznej 

z wykorzystaniem programów graficznych. 

54. 

Udział w XV Olimpiadzie Specjalnej. Udział w Turnieju Piłki Siatkowej na Siedząco. Udział w 

Paraolimpiadzie. Rozwijanie umiejętności i zainteresowań sportem oraz wdrożenie do aktywnego 

spędzania czasu wolnego. Integracja uczniów z niepełnosprawnościami z osobami pełnosprawnymi, 

promowanie sportu wśród osób niepełnosprawnych. 

55. 
Udział w konkursie plastycznym „Weekend dla planety – powitanie wiosny w Bielawie”. Wykonanie budki 

lęgowej dla ptaków. 

56. 

Udział w konkursie plastycznym „Stwórz SMOGOLUDA”. Stworzenie pracy przestrzennej 

przedstawiającej „Smogoluda”, ilustrującego zagrożenia związane z zanieczyszczeniem powietrza i jego 

negatywnym wpływem na środowisko, zdrowie i życie człowieka. 

57. 
Udział w konkursie plastycznym „Zwiedzamy Dolny Śląsk”. Wykonanie plakatu promującego ciekawe 

miejsce naszego województwa. 

58. 

Udział w konkursie plastycznym zorganizowanym przez Fundację Honor Pomagania Dzieciom „Razem 

ratujmy konie”. Zwrócenie uwagi dzieci i młodzieży na problem złego traktowania koni u schyłku ich 

życia. 

59. Udział w XVIII Mistrzostwach Polski Szkół i UKS-ów w warcabach 64 polowych 

60. Udział w konkursie przedmiotowym zDolny Ślązak 

61. Udział w XVII Międzynarodowym Konkursie Internetowym Digi-Talenty Wiosna 2021 

62. Udział w II Dolnośląskim Festiwalu Piosenki Polskiej „Gdzie Ci artyści szaleni?”  

63. Udział w XXVII Dolnośląskim Dziecięcym Konkursie Wokalnym „O złotą nutkę” 
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64. Udział w Jubileuszowym Ogólnopolskim Festiwalu Piosenki Ekologicznej Ekopiosenka 2021 

65. 
Udział w eliminacjach wojewódzkich VI edycji Festiwalu Piosenki Niezłomnej i Niepodległej im. Henryka 

Rasiewicza „Kima”. 

66. Udział w finale XVI Powiatowego Konkursu Piosenki Poetyckiej „Mimozami jesień się zaczyna”  

67. Udział w XXII Festiwalu Pieśni Polskiej Niepodległej 

68. Udział w X Przeglądzie Piosenki Turystycznej i Ekologicznej “Na szlaku” 

69. Udział w XXI Festiwalu Piosenki Młodzieżowej „Szczytniańska Jesień” 

70. Udział w FINALE DOLNOŚLĄSKIM XXVII Konkursu Recytatorskiego Poezji Religijnej 

          

 

   

Ekologiczna Szkoła Podstawowa nr 7 im. Juliana Tuwima 

71. 

Udział uczniów klas I-III w Ogólnopolskim Programie Edukacyjnym „Działaj z imPETem”. Projekt 

edukacyjny na temat segregacji odpadów, w szczególności tworzyw sztucznych, uczący w jaki sposób 

należy postępować z opakowaniami w domu, szkole i w najbliższym otoczeniu. 

72. 
Udział uczniów klas VIII w Ogólnopolskim Programie BAKCYL. Pomoc w poszerzaniu wiedzy finansowej 

uczniów, jako niezbędny element funkcjonowania młodych w nowoczesnym społeczeństwie opartym 
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na wiedzy. Program wprowadził uczniów w świat codziennych finansów, aby na starcie w dorosłość 

potrafili wykorzystać odpowiednie dla siebie usługi finansowe i potrafili zabezpieczyć własne potrzeby 

na przyszłość. 

73. 

Udział uczniów w Ogólnopolskiej Kampanii Społecznej „Idą święta, nie o SMS-ie, lecz o kartce pamiętaj”. 

Celem kampanii jest zwrócenie uwagi na istotę relacji międzyludzkich. W ramach akcji zakupiono 50 

kartek pocztowych. Dzieci z pomocą rodziców szukały w swoim najbliższym otoczeniu osób samotnych, 

przebywających w Domu Dziecka, DPS, szpitalu itp. i przesyłały do nich kartki z życzeniami. Opiekę nad 

akcją sprawował Mały Samorząd Uczniowski. 

74. 

Udział szkoły w Ogólnopolskim Projekcie Społecznym „SZLACHETNA PACZKA”. Szlachetna Paczka to 

ogólnopolski projekt społeczny organizowany przez Stowarzyszenie Wiosna, którego głównym celem 

jest materialna i mentalna pomoc rodzinom i osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej. 

Uczniowie naszej szkoły chętnie pomagają i wspierają potrzebujących. Młodzi wolontariusze 

zorganizowali w szkole zbiórkę artykułów i przygotowali paczki dla wybranych osób. 

75. 

Udział uczniów w finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Samorząd Uczniowski zorganizował i 

przeprowadził 29. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w naszej szkole. Wszyscy uczniowie i 

pracownicy szkoły chętnie uczestniczyli w tym pięknym i szczytnym przedsięwzięciu wspierając zakup 

sprzętu dla laryngologii, otolaryngologii i diagnostyki głowy. 

76. 

Udział uczniów w Międzynarodowym Projekcie Edukacyjnym „Wirtualne Podróże”. Cele projektu: 

poszerzenie wiedzy o Polsce i świecie w rozumieniu geograficznym, przyrodniczym, społecznym i 

kulturowym; kształtowanie postawy otwartości wobec świata i ludzi; kształtowanie odpowiedzialności za 

zbiorowość, świadomego podróżowania, postaw prospołecznych i proekologicznych; zaprezentowanie 

zalet podróżowania i poznawania świata; przekazywanie wiedzy poprzez nawiązywanie do 

autentycznych przeżyć i doświadczeń; nauka mądrego korzystania z nowoczesnych technologii; 

utrwalanie i zdobywanie wiedzy poprzez działanie; nawiązanie współpracy i wymiana korespondencji z 

wybraną placówką/grupą. 

77. 

Ogólnopolski Projekt Edukacyjny "Skarby Bałtyku" zorganizowany przez markę Naturalnie Bałtyckie. 

Celem projektu było podniesienie poziomu wiedzy  na temat Morza Bałtyckiego. Lekcje były 

interesujące i dostosowane do wieku dzieci. Miłą niespodzianką były albumy "Skarby Bałtyku", które 

otrzymali wszyscy uczniowie.  

78. 

Uczniowie przystąpili do programu „Czyściochowa Akademia” realizowanego przez Rossmann Polska, 

który kształtuje dobre nawyki higieniczne u dzieci. Podczas zajęć uczniowie przeprowadzali 

eksperymenty i poszerzali swoją wiedzę dot. higieny. 

79. 

Udział szkoły w Ogólnopolskim Programie „Uczymy Dzieci Programować”. Uczniowie podczas nauki 

programowania kształtowali kompetencje przyszłości i zostatali bezpiecznie wprowadzeni w cyfrowy 

świat.  

80. 

Udział szkoły w programie „Czytanie ma moc”. Cele programu: rozbudzanie dziecięcej ciekawości 

świata i frajdy z czytania, promocja czytelnictwa, rozwijanie kompetencji XXI wieku, takich 

jak: współpraca, kreatywność, empatia, krytyczne myślenie, wspieranie i inspirowanie pedagogów 

w pracy z tekstem literackim. 

81. 

Udział w projekcie edukacyjnym „Kokosza, grosz do grosza”. Celem projektu jest edukacja finansowa 

dzieci i młodzieży szkolnej w zakresie idei, sposobów i nawyków oszczędzania, na etapie szkoły 

podstawowej. Poprzez uczestnictwo w projekcie uczniowie szkoły mieli szansę poznać funkcje i wartość 

pieniądza, sposoby oszczędzania i namnażania oszczędności oraz pozytywne postawy związane z 

zarządzaniem finansami. 

82. 
„Trzymaj Formę!” to inicjatywa propagująca zdrowy styl życia o unikalnym dwukierunkowym podejściu: 

propagującym zbilansowane odżywianie połączone z regularną aktywnością fizyczną. 

83. 

Szkoła już po raz drugi wzięła udział w Międzynarodowym Projekcie ,,Światowy Dzień Tabliczki 

Mnożenia". Tabliczka mnożenia jest jednym z kluczowych elementów nauczania matematyki w klasach 

młodszych szkoły podstawowej, dlatego tegoroczną edycję skierowaliśmy do uczniów klas 1-3. Celem 

akcji jest propagowanie zabawowej formy nauczania-uczenia się matematyki. Ma ona zachęcić do nauki 

lub przypomnienia sobie tabliczki mnożenia w przyjemny i niecodzienny sposób. 

84. 

Udział uczniów w X Konkursie Literackim na Utwór Inspirowany Fotografiami Bielawy organizowanym 

przez MBP w Bielawie. Popularyzacja twórczości inspirowanej fotografią Bielawy – laureatkami konkursu 

zostały 2 uczennice naszej szkoły.  Prace wszystkich uczestników zostały opublikowane w najnowszej 
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publikacji wydawnictwa Bibliotheca Bielaviana Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bielawie jako XXXVIII 

tom serii „Sudecka poezja i proza”. 

85. 

Każdego roku uczniowie naszej szkoły próbują swoich sił w konkursie zDolny Ślązak, którego 

organizatorem jest Dolnośląski Kurator Oświaty we współpracy z Dolnośląskim Ośrodkiem 

Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu. Trzy uczennice naszej szkoły zakwalifikowały się do etapu 

wojewódzkiego konkursu „zDolny Ślązak”. Trzy uczennice z naszej szkoły otrzymały tytuł FINALISTY w  

Dolnośląskim Konkursie zDolny Ślązak. 

86. 

XXVII Dolnośląski Dziecięcy Konkurs Wokalny "O Złotą Nutkę" zorganizowany został przez CK Muza w 

Lublinie. W eliminacjach ze 126 uczestników wybrano 16, którzy zaśpiewali na żywo przed jury. 

Uczennica naszej szkoły otrzymała za swój występ wyróżnienie. 

87. 
Konkurs muzyczny organizowany przez Myślenicki Ośrodek Kultury i spotu. Uczennica szkoły zajęła w 

kat. C: uczniowie klas VII-VIII – III miejsce. 

88. 
Udział uczniów w Ogólnopolskim Konkursie „Orzeł Informatyczny”. Trzech uczniów szkoły zostało 

laureatami konkursu zajmując wysokie miejsca. 

89. 

Uczniowie brali udział w: zajęciach organizowanych w banku SANTANDER – lekcja przedsiębiorczości, 

zajęcia w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Bielawie – spotkanie autorskie z podróżnikiem i autorem 

książek dla dzieci Romanem Pankiewiczem. 

90. 

Udział uczniów w wyjazdowej lekcji języka polskiego w Radiu Wrocław. Celem zajęć było zgłębienie 

tajników pracy dziennikarskiej pod okiem doświadczonych dziennikarzy. Uczniowie wzięli udział w 

nagraniu audycji radiowej w ramach "Akademii Młodego Radiowca", która została nadana 01 stycznia 

2022 o godz. 11.30 na antenie Radia Wrocław. 

91. 

Udział uczniów w warsztatach szkoleniowych „SILNA, MAŁA MRÓWECZKA” przeprowadzonych przez 

Centrum Działań Profilaktycznych w Wieliczce. Uczniowie dowiedzieli się jak budować optymistyczne 

postawy, które prowadzą do zwiększonej pewności siebie, przeświadczenia o skuteczności własnych 

działań, wytrwałości, a także tolerancji i szacunku dla innych. 

92. 

Uczniowie uczestniczyli w wycieczkach do: Szkoły Leśnej i Centrum Poszanowania Energii w Bielawie, 

Bielawskiej Placówki Muzealnej,  Exploraparku w Wałbrzychu, Zagrody Edukacyjnej w Marianówku, 

Muzeum Papiernictwa w Dusznikach Zdroju, Muzeum Miejskiego w Dzierżoniowie, Kopalni Złota w 

Złotym Stoku, Młynu Hilberta w Dzierżoniowie, Centrum Nowoczesności i Domu Mikołaja Kopernika w 

Toruniu. 

93. 

Obchody Europejskiego Dnia Języków Obcych. Międzynarodowe święto, ustanowione z inicjatywy 

Rady Europy, obchodzone w całej Europie corocznie 26 września. Jego celem jest zachęcenie 

Europejczyków do nauki języków obcych oraz propagowanie zalet różnorodności językowe. Uczniowie 

ESP7 w Bielawie mogli w tym roku wykazać się znajomością języka angielskiego wykonując 

przygotowane zadania. Na lekcjach uczniowie wykonywali plakaty opisujące kraje niemieckojęzyczne. 

94. 

Obchody „Dnia Honorowego Krwiodawstwa”. Oddawanie krwi to szlachetna i bezinteresowna pomoc 

w ratowaniu bezcennego, ludzkiego życia i zdrowia. Uczniowie naszej szkoły po raz kolejny gościli 

członków Stowarzyszenia Honorowych Dawców Krwi RP w Bielawie. Uczniowie zdobyli ważne 

informacje o krwi, jej grupach, funkcjach i roli w organizmie człowieka. Szkoła otrzymała dyplom za 

propagowanie idei krwiodawstwa. 

95. 
Międzynarodowy Dzień Kropki to święto kreatywności, odwagi i zabawy. Nauczyciele organizowali tego 

dnia wiele działań, które pomogły dzieciom odkryć talenty, poznać ich mocne strony i je zaprezentować. 

96. 

22 kwietnia obchodzono Światowy Dzień Ziemi. Ideą tego święta jest zwrócenie uwagi na problemy 

związane ze zmianami klimatu, zanieczyszczeniem środowiska oraz wymieraniem zagrożonych 

gatunków zwierząt. Hasło przewodnie święta to "Przywrócić naszą Ziemię". Z tej okazji uczniowie 

oglądali filmiki związane z ekologią i ochroną środowiska naturalnego oraz rozwiązywali quizy i zagadki 

przyrodnicze, itp. 

97. 

Obchody świąt narodowych i rocznic, tj.: Narodowego Święta Niepodległości, Święta Konstytucji III 

Maja, Święta Pracy, Rocznicy Wybuchu II Wojny Światowej, Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy 

Wyklętych”. Uczniowie przygotowywali apele, występy oraz wykonywali prace plastyczne i oglądali filmy 

edukacyjne. 

98. 
Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w Akcji Sprzątania Świata, pod hasłem „MYŚLĘ, WIĘC NIE ŚMIECĘ”. 

Jak co roku pełni zapału ruszyli zaopatrzeni w worki i rękawiczki i posprzątali wyznaczony im teren. 
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Ponadto klasa 7 „b” wzięła udział w warsztatach dotyczących czystości wód w „Szkole Leśnej” i sprzątała 

tamtejszą okolicę. 

99. 

„Szkoła do hymnu” to akcja o charakterze patriotycznym. Jej celem jest włączenie uczniów  

w obchody Narodowego Święta Niepodległości. Akcja polega na odśpiewaniu przez społeczność 

szkolną czterech zwrotek Mazurka Dąbrowskiego.  

100. 

Biblioteka ESP7 przystąpiła do Ogólnopolskiej Akcji „Przepisujemy Hobbita” organizowanej z okazji 

130. rocznicy urodzin J.R.R. Tolkiena. Inicjatorem akcji jest Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wawer m. 

st. Warszawy. 

101. 

Organizacja szkolnej akcji „Nakrętkowa Siódemka”. Przed budynkiem szkoły stanęły pojemniki służące 

do zbierania plastikowych nakrętek. Nieprzypadkowo pojemniki te mają kształt serc i żółty kolor. Serce 

to symbol miłości, przyjaźni, empatii i bezinteresowności, żółty kolor kojarzy się ze słońcem, radością i 

szczęściem. Chcemy rozbudzić w sercach Naszych Uczniów, Ich Rodziców, Opiekunów, Nauczycieli, 

Pracowników Szkoły oraz wszystkich osób mieszkających w okolicy chęć do niesienia właśnie takiej 

bezinteresownej pomocy, połączonej z radością z pomagania innym. Wrzucając nakrętki do 

pojemników nie tylko pomagamy potrzebującym osobom, ale także przyczyniamy się do ochrony naszej 

planety.  

Szkoła Podstawowa nr 10 z Oddziałami Sportowymi 

102. Poczta walentynkowa. Kartki dla uczniów.  

103. Obchody Dnia Kobiet. Przygotowanie krótkich występów z życzeniami dla koleżanek i pań. 

104. Dzień kota. Poszerzanie wiedzy na temat zwierząt, prace plastyczne. 

105. Obchody Dnia Wiosny w kl. I-III. Prace plastyczne, powitanie wiosny. 

106. Obchody Dnia Dziecka. Aktywne spędzanie czasu. 

107. Obchody Dnia Chłopca. Przygotowanie życzeń oraz drobnych upominków dla kolegów. 

108. 
Obchody Dnia Komisji Edukacji Narodowej. Złożenie życzeń przez uczniów nauczycielom i 

pracownikom szkoły. 

109. Obchody Dnia Postaci z Bajek. Przebranie się za postaci z ulubionych bajek, czytanie bajek 

110. Obchody Dnia Pluszowego Misia. Misiowe prace plastyczne. 

111. Mikołajki. Tradycje mikołajkowe, integracja klas. 

112. 
Warsztaty edukacyjne w Szkole Leśnej. Poznawanie i obserwowanie przyrody, ognisko i pieczenie 

kiełbasek. 

113. Warsztaty wielkanocne uczniów kl. I-III . Tradycje wielkanocne, dekorowanie pisanek. 

114. Warsztaty tematyczne „Od ziarenka do bochenka”. Nauka pieczenia chleba i robienia masła . 

115. Świat Toruńskiego Piernika – warsztaty formowania pierników dla dzieci. Pieczenie pierników. 

116. Poduszka pod choinkę. Akcja charytatywna. 

117. 
Udział w akcji "Książki Mojego Dzieciństwa". Każdy miał możliwość zaprezentować ukochana książkę z 

dzieciństwa. 

118. Dzień Ciasta. Jedzenie ciasta i malowanie tortów. 

119. Warsztaty taneczne. 

120. Znam Swoje Prawa – Niebieski Piątek. Poznajemy prawa dzieci. 

121. Konferencja Ekologiczna „Ekologiczny Homo Sapiens”. 

122. Pasowanie na ucznia. 

123. Akcja „odczaruj patio”. Prace na terenie szkoły. 

124. 
Udział w ogólnopolskiej akcji „Cała Polska czyta dzieciom". Wspólne czytanie z dziećmi literatury i poezji 

dziecięcej, wykonanie prac plastycznych do poznanych wierszy 

125. 
Udział w ogólnopolskiej akcji bicia rekordu w czytaniu na przerwie „Przerwa na czytanie”. Bicie rekordu 

w czytaniu na przerwie – każdy czytał swoją książkę w wybranym przez siebie miejscu w szkole. 

126. 
Udział w ogólnopolskiej akcji „Szkoła do hymnu”. Wspólne odśpiewanie hymnu podczas apelu z okazji 

Święta Niepodległości. 

127. 
Udział w projekcie edukacyjnym „Dobry Start”. Nauka przez zabawę i nabywanie nowych kompetencji z 

zakresu nauk ścisłych. 
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128. 

Podsumowanie Bielawskiej "Kuźni Talentów". Poprawa efektywności kształcenia ogólnego poprzez 

stworzenie atrakcyjnych dla uczniów, innowacyjnych form rozwoju osobistego w zakresie uczenia się i 

poszerzania kompetencji, wyjazd do Rumuni,  

129. 
Udział w konkursie plastycznym „Weekend dla planety – powitanie wiosny w Bielawie”. Wykonanie budki 

lęgowej dla ptaków. Wykonanie plakatu promującego ciekawe miejsce naszego województwa. 

130. Udział w konkursie plastycznym „Zwiedzamy Dolny Śląsk”. 

131. Udział w konkursie przedmiotowym zDolny Ślązak. 

132. Udział w XVII Międzynarodowym Konkursie Internetowym Digi-Talenty Wiosna 2021. 

133. Udział w XXVII Dolnośląskim Dziecięcym Konkursie Wokalnym „O złotą nutkę”. 

134. Udział w Jubileuszowym Ogólnopolskim Festiwalu Piosenki Ekologicznej Ekopiosenka 2021. 

135. 
Udział w eliminacjach wojewódzkich VI edycji Festiwalu Piosenki Niezłomnej i Niepodległej im. Henryka 

Rasiewicza „Kima”. 

136. Udział w finale XVI Powiatowego Konkursu Piosenki Poetyckiej „Mimozami jesień się zaczyna”.  

137. Udział VI w  Festiwalu Piosenki Niezłomnej i Niepodległej im. Henryka Rasiewicza. 

138. Mistrzostwa Polski w Warcabach klasycznych. 

139. XVI Powiatowy Konkursu Piosenki Poetyckiej „Mimozami jesień́ się̨ zaczyna". 

140. X Jubileuszowy Powiatowy Konkurs Recytatorski. 

141. XVIII Europejskim Integracyjnym Festiwalu Piosenki Dziecięcej  "Intermuza 2021". 

142. 
Koncert Laureatów XI Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Anny Jantar i Jarosława Kukulskiego "Wciąż 

Blisko Nas..." 

143. Udział w VI Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym WroClavile. 

144. Udział w Konkursie Piosenki o Złoty Klucz do Sławy. 

145. Udział w XII Ogólnopolskim Festiwalu Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej FUMA 2021. 

146. Udział w Finałach Dolnośląskich Igrzysk Dzieci i Igrzysk Młodzieży Szkolnej w Dwuboju Nowoczesnym. 

147. Udział w II Srebrnogórskim Festiwalu Piosenki Harcerskiej "LILIJKA". 

148. Udział w Ogólnopolskim Festiwalu Piosenek Eleni "Po słonecznej stronie życia". 

149. Udział w 26. edycji Konkursu Piosenki “Wygraj Sukces”. 
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Realizacja Programów 

► Strategia Rozwoju Oświaty w Gminie Bielawa na lata 2017-2022 

Strategia Rozwoju Oświaty w Gminie Bielawa na lata 2017-2022 została przyjęta Uchwałą Nr 43/387/17 

Rady Miejskiej Bielawy z dnia 25 października 2017 r. W ramach wszystkich czterech przyjętych celów 

strategicznych realizowane były działania w gminie w 2021 r. 

Tabela 23. Realizacja działań w ramach Strategii Rozwoju Oświaty w Gminie Bielawa na lata 2017-2022 w 
2021 roku. 

Lp. Cele strategiczne Cele operacyjne Realizacja działań 

1. Zoptymalizowane 

warunki rozwoju 

nauczania, wychowania i 

opieki nad dziećmi w 

placówkach oświatowych 

(zapewniające wysoką 

jakość kształcenia) 

1. zróżnicowanie oferty 

edukacyjnej, 

2. konkurencyjność wobec 

sąsiednich gmin, 

3. wypracowanie najlepszych 

metod pracy z uczniem o 

szczególnych potrzebach 

edukacyjnych, 

4.wymiana pracowni 

komputerowych w szkołach, 

5. rozwój technologii 

informacyjnej, e- dziennik, 

6. kontynuacja i zmodyfikowanie 

systemu stypendialnego, 

wspierającego uczniów 

uzdolnionych w nauce, sporcie 

oraz artystycznie, 

7. kontynuacja współpracy z 

ośrodkami akademickimi w celu 

przeprowadzenia ćwiczeń w 

laboratoriach z wykorzystaniem 

najnowszych technologii, 

8. warsztaty w Szkole Leśnej, 

Interaktywnym Centrum 

Poszanowania Energii, Centrum 

Edukacyjnym w Parku Miejskim, 

9. poszerzenie oferty 

poradnictwa specjalistycznego, 

10. kontynuacja wprowadzonych 

innowacji pedagogicznych i 

inicjowanie nowych, 

11. stałe podnoszenie kwalifikacji  

specjalistycznych kadry 

pedagogicznej. 

1. tak 

 

2. porównywalny poziom 

 

3. ciągły rozwój 

 

 

 

4. tak 

 

5. tak 

 

6. tak 

 

 

 

 

7. tak 

 

 

 

 

8. tak 

 

 

 

9. ciągły rozwój 

 

10. tak 

 

 

11. tak 

2. Optymalizacja sposobu 

wykorzystania rozwiniętej 

i odpowiednio 

wyposażonej 

infrastruktury zasobów 

placówek oświatowych 

1. bieżące prace remontowe we 

wszystkich placówkach 

oświatowych, 

2. podążanie za wysokim 

poziomem nauczania w lepiej 

wyposażonych placówkach 

(nowe pracownie informatyczne, 

językowe, przyrodnicze itp.) 

3. modernizacja i 

termomodernizacja budynków, 

1. tak 

 

 

2. tak 

 

 

 

 

3. tak 
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4. stałe doposażenie placówek 

oświatowych w sprzęt i w 

pomoce dydaktyczne, 

5. kontynuowanie działań 

opiekuńczych: dożywianie, 

stypendia socjalne, mleko w 

szkole, owoce w szkole, 

6. modernizacja monitoringu 

wewnętrznego i zewnętrznego w 

placówkach oświatowych, 

7. założenie internetu 

światłowodowego, 

8. efektywne zapewnienie 

bezpieczeństwa na terenie 

placówek oświatowych poprzez 

kontrolę obszarów położonych 

na terenie i w pobliżu placówek 

oświatowych, kulturalnych, 

sportowych oraz innych miejsc, w 

których przebywa młodzież, 

9. wspieranie działalności klubów 

socjoterapeutycznych w celu 

zapobiegania wykluczeniu 

społecznemu 

4. tak 

 

 

5. tak 

 

 

 

6. tak, w SP 10 

 

 

7. tak – nie we wszystkich placówkach 

 

8. tak  

 

 

 

 

 

 

 

9. tak, zadanie realizowane cyklicznie 

3. Wzmacnianie roli 

placówek oświatowych 

jako miejsca aktywności 

lokalnej 

1. stała współpraca ze 

środowiskiem lokalnym, 

instytucjami, fundacjami, 

stowarzyszeniami, policją, 

Ochotniczą Strażą Pożarną,  

Strażą Miejską i Poradnią 

Psychologiczno-Pedagogiczną w 

zakresie ewentualnych zagrożeń 

oraz realizacja lokalnych 

programów profilaktycznych i 

wychowawczych, 

2. rozwój wolontariatu 

młodzieżowego, 

3.rozwój przedsiębiorczości 

dzieci i młodzieży. Efektywny 

lokalny system poradnictwa 

edukacyjno-zawodowego, 

4. współpraca szkól z rodzicami i 

lokalnym środowiskiem w 

zakresie podejmowania 

różnorodnych działań 

edukacyjnych, wychowawczych i 

opiekuńczych, 

5. organizowanie imprez 

środowiskowych z udziałem 

placówek oświatowych, rodziców 

i mieszkańców 

1. tak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. tak 

 

3. tak 

 

 

 

4. tak 

 

 

 

 

 

5.tak 

4. Pozyskiwanie 

zewnętrznych źródeł 

finansowania oświaty 

1. stałe pozyskiwanie środków z 

rezerwy części subwencji ogólnej                       

1. tak 
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na wyposażenie i adaptację 

pomieszczeń dydaktycznych, 

2. pozyskiwanie środków z 

PFRON-u na wyposażenie w 

materiały rehabilitacyjne do 

pracy z dziećmi dysfunkcyjnymi, 

3. sprawny system pozyskiwania 

dodatkowych środków na cele 

edukacyjne  i modernizacyjne 

 

 

2. nie  

 

 

 

3. tak 

 

 

Na edukacyjną opiekę wychowawczą w 2021 roku wydatkowano           

1 269 162,58 zł, czyli 0,84% ogółu wydatków gminy. Środki te 

przeznaczono na: 

→ utrzymanie świetlic szkolnych (1 060 629,77 zł); 

→ kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży 

(57 374,40 zł); 

→ pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów (47 728,41 zł); 

→ pomoc materialną o charakterze motywacyjnym dla uczniów (99 830,00 zł), 

→ pozostałe formy edukacyjnej opieki wychowawczej (3 600,00 zł) – Gmina Bielawa współpracując z 

gminami Powiatu Dzierżoniowskiego partycypowała w kosztach utrzymania punktu 

konsultacyjnego dla organizacji pozarządowych, w tym z terenu Bielawy. W ramach punktu dla 

organizacji świadczone były usługi szkoleniowo – edukacyjne. 

 

3.3. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 

Na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego w 2021 roku 

wydatkowano 2 899 350,00 zł, czyli 1,91% ogółu wydatków 

gminy. Środki te przeznaczono na: 

→ działalność kulturalną Miejskiego Ośrodka Kultury i Sztuki; 

→ działalność w zakresie czytelnictwa Miejskiej Biblioteki Publicznej; 

→ ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami; 

→ realizację zadań publicznych przez stowarzyszenia i fundacje; 

→ pozostałą działalność w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. 

 

Inwestycje i działania 2021 

Pomimo utrzymującego się w 2021 stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii wywołanej 

wirusem Sars-CoV-2 w Gminie Bielawa zdołano zrealizować szereg działań o charakterze kulturalnym. 

W ich organizację włączył się głównie Miejski Ośrodek Kultury i Sztuki oraz Miejska Biblioteka 

Publicznej. 

 

 

EDUKACYJNA OPIEKA 

WYCHOWAWCZA:  

  1 269 162,58 zł  

 

KULTURA i OCHRONA 

DZIEDZICTWA NARODOWEGO:    

2 899 350,00 zł  
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Tabela 24. Działania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego zrealizowane w 2021 roku. 

Lp. Nazwa Termin Krótki opis 

1. Ferie ze sztuką 4-17.01.2021 
Na feriach odbyły się liczne konkursy w formule online, 

gra terenowa oraz nagrany został bajkowy teledysk. 

2. 
Walentynkowy Maraton 

Filmowy 
14.02.2021 

W ramach maratonu zaprezentowano 3 komedie 

romantyczne na Dużej Sali. 

3. Koncert „Kwiatek dla Ewy” 08.03.2021 
Coroczny koncert z okazji Dnia Kobiet, wystąpili znani i 

mniej znani panowie z powiatu dzierżoniowskiego. 

4. 
Rodzinne warsztaty 

ozdabiania jaj wielkanocnych 
8-28.03.2021 

We współpracy z Pracownią AGAMA prowadzone były 

warsztaty w 4 osobowych grupach ze względu na 

panujące obostrzenia. 

5. 
Wystawa „Tkacze” Kathe 

Kollwitz 
9-20.03.2021 Grafiki z cyklu powstania tkaczy we współpracy z MBP 

6. 
Konkurs fotograficzny 

„Bielawskie Przedwiośnie” 
20.03.2021 

Konkurs odbył się w wersji online ze względu na 

panujące obostrzenia 

7. 
Premiera teledysku „Drzwi 

do legend i przygody” 
27.03.2021 Teledysk realizowany w ramach zajęć feryjnych. 

8. 
Konkurs plastyczny „Jajo z 

klasą/Jajo z fantazją” 
02.04.2021 

Konkurs odbył się w wersji online ze względu na 

panujące obostrzenia 

9. 
Konkurs krasomówczy 

„Sowiogórski bajarz” 
12.04.2021 

Konkurs odbył się w wersji online ze względu na 

panujące obostrzenia 

10. Koncert poezji śpiewanej 24.04.2021 

Koncert w ramach działalności Klubu poetycko-

muzycznego „Liryka”, odbył się bez udziału publiczności 

ze względu na panujące obostrzenia, materiał został 

udostępniony w internecie 

11. Narodowe Święto Konstytucji  03.05.2021 Oddanie hołdu pod obeliskiem  

12. Dzień zwycięstwa  08.05.2021 Oddanie hołdu pod obeliskiem 

13. 
Koncert Pozytywkowych 

Nutek z okazji Dnia Matki 
22.05.2021 

Koncert w ramach działalności Klubu poetycko-

muzycznego „Liryka” 

14. Koncert „Nuty dla matki” 26.05.2021 
Koncert sekcji i artystów z okazji dnia matki w Teatrze 

Robotniczym 

15. Seans kina plenerowego 29.05.2021 
W Parku Miejskim został zaprezentowany film pt. „ Na 

noże”  

16. Dzień dziecka  01.06.2021 
Na terenie parku miejskiego odbyły się liczne animacje, 

konkursy i działania artystyczne 

17. Mini-koncert Eleni 01.06.2021 
Z okazji otwarcia skweru „Eleni” zorganizowany został 

mini recital artystki.  

18. 
177. rocznica powstania 

Tkaczy Sowiogórskich 
04.06.2021 

Przy budynku UM została zorganizowana plenerowa 

wystawa „Tkacze” Käthe Kollwitz 

19. Stand Up Kacper Ruciński 08.06.2021 Występ stand-upowy 

20. Seans kina plenerowego 12.06.2021 

W Parku Integracji Międzypokoleniowej przy ul. Kom. S. 

Frankowskiego został zaprezentowany film pt. „Małgosia 

i Jaś” 

21. Spektakl  „Cudowna terapia” 19.06.2021 
W rolach głównych wystąpili Dominika Ostałowska i 

Artur Pontek. 

22. 
Koncert Pozytywkowych 

Nutek 
20.06.2021 

W Parku Miejskim zaprezentowali się podopieczni Klubu 

poetycko-muzycznego Liryka oraz Janusz Małolepszy 

23. 
„Złote sowy” – nagrody 

Burmistrza 
22.06.2021 

W Teatrze Robotniczym odbyło się rozdanie nagród 

Burmistrza  

24. Seans kina plenerowego 25.06.2021 
Na plaży Jeziora Bielawskiego został zaprezentowany 

film „Anna” 

25. Seans kina plenerowego 26.06.2021 
W Parku Miejskim został zaprezentowany film „Iron Sky 

Inwazja” 
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26. 
Spotkanie poetycko- 

muzyczne 
26.06.2021 

W Parku Integracji Międzypokoleniowej przy ul. Kom. S. 

Frankowskiego zaprezentowali się goście Klubu 

poetycko-muzycznego „Liryka” 

27. Koncert poezji śpiewanej 27.06.2021 
W Parku Miejskim zaprezentowali się goście Klubu 

poetycko-muzycznego „Liryka” 

28. 
Wakacyjne „używki” 

kulturalne 

LIPIEC-

SIERPIEŃ 

2021 

Cykl spotkań artystycznych na terenie miasta w ramach 

których odbywały się warsztaty, animacje, spektakle 

teatralne dla dzieci i młodzieży. 

29. Stand Up Katarzyna Piasecka 01.07.2021 Występ stand-upowy 

30. Seans kina plenerowego 02.07.2021 
Na plaży Jeziora Bielawskiego został zaprezentowany 

film „1917” 

31. Seans kina plenerowego 03.07.2021 
W Parku przy ul. Frankowskiego został zaprezentowany 

film pt. „Zwyczajna przysługa” 

32. Koncert Leszka Kopcia 04.07.2021 
W Parku Miejskim wystąpił Leszek Kopeć w ramach 

działalności Klubu poetycko-muzycznego „Liryka” 

33. Seans kina plenerowego 09.07.2021 
Na plaży Jeziora Bielawskiego został zaprezentowany 

film „Greenland” 

34. Seans kina plenerowego 10.07.2021 
W Parku Miejskim został zaprezentowany film „Atomic 

Blondie” 

35. Breaking Bielawa 10.07.2021 Turniej tańca organizowany przez grupę BWA Breakers. 

36. 
Koncert zespołu „Ponad 

chmurami” 
11.07.2021 

W Parku Miejskim wystąpił zespół „Ponad chmurami” w 

ramach działalności Klubu poetycko-muzycznego 

„Liryka” 

37. Seans kina plenerowego 16.07.2021 
Na plaży Jeziora Bielawskiego został zaprezentowany 

film „Midway” 

38. Seans kina plenerowego 17.07.2021 
W Parku Miejskim został zaprezentowany film 

„Dżentelmeni” 

39. Seans kina plenerowego 23.07.2021 
Na plaży Jeziora Bielawskiego został zaprezentowany 

film „Szpieg który mnie rzucił” 

40. Seans kina plenerowego 24.07.2021 
W Parku Miejskim został zaprezentowany film „Numer 

32” 

41. Seans kina plenerowego 30.07.2021 
Na plaży Jeziora Bielawskiego został zaprezentowany 

film „Bodyguard zawodowiec” 

42. Seans kina plenerowego 31.07.2021 

W Parku Integracji Międzypokoleniowej przy ul. Kom. S. 

Frankowskiego został zaprezentowany film pt. 

„Brazylijczycy” 

43. „Godzina W” 01.08.2021 
Spotkanie na Rondzie Powstańców Warszawy z okazji 77 

rocznicy wybuchu powstania warszawskiego 

44. Seans kina plenerowego 06.08.2021 
Na plaży Jeziora Bielawskiego został zaprezentowany 

film „Nieobliczalny” 

45. Seans kina plenerowego 07.08.2021 Zaprezentowano film „Serce Jamajki” 

46. Dzień z Regałowiskiem 07.08.2021 Animacje na Jeziorze Bielawskim oraz w parku Miejskim 

47. 
Koncert zespołu Koniec 

Świata 
07.08.2021 Koncert na dziedzińcu przed Teatrem Robotniczym 

48. Wieczór Poetów 08.08.2021 
Spotkanie organizowane w Parku Miejskim przez Klub 

poetycko-muzyczny „Liryka” 

49. Seans kina plenerowego 13.08.2021 
Na plaży Jeziora Bielawskiego został zaprezentowany 

film „Greenland” 

50. Seans kina plenerowego 14.08.2021 W Parku Miejskim został zaprezentowany film „Party” 

51. Rocznica Bitwy Warszawskiej 15.08.2021 Oddanie hołdu pod obeliskiem 

52. Dzień Wojska Polskiego 15.08.2021 

Piknik w Parku Miejskim, na którym pod kawiarnią 

wystąpiły różne zespoły i którym towarzyszyły animacje 

dla najmłodszych 
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53. Seans kina plenerowego 20.08.2021 
Na plaży Jeziora Bielawskiego został zaprezentowany 

film „Judy” 

54. Seans kina plenerowego 21.08.2021 

W Parku Integracji Międzypokoleniowej przy ul. Kom. S. 

Frankowskiego został zaprezentowany film pt. „Sweet 

country” 

55. Koncert Kapeli Bielawskiej 22.08.2021 Koncert w Parku Miejskim 

56. Seans kina plenerowego 27.08.2021 
Na plaży Jeziora Bielawskiego został zaprezentowany 

film „Moja gwiazda Teen Spirit” 

57. Seans kina plenerowego 28.08.2021 
W Parku Miejskim został zaprezentowany film „Boso po 

ściernisku” 

58. Koncert Ady Kućmierz  29.08.2021 
W Parku Miejskim wystąpiła Ada Kućmierz w ramach 

działalności Klubu poetycko-muzycznego „Liryka” 

59. Zakończenie wakacji  31.08.2021 

Z powodu niesprzyjających warunków pogodowych 

koncert odbył się w Teatrze Robotniczym - wystąpiła 

Dominika Żukowska, Andrzej Korycki, Mike Rif Cubania  

60. 
Uroczystości z okazji 

wybuchu II Wojny Światowej 
01.09.2021 Oddanie hołdu pod obeliskiem 

61. 
Wystawa „Twórcy 

pogranicza”  
08.09.2021 

Wystawa zorganizowana w ramach Polsko-Czeskich Dni 

Kultury Chrześcijańskiej 

62. Wratislavia Cantans 10.09.2021 
Koncert muzyki poważnej w Kościele pw. WNMP w 

Bielawie 

63. Święto Piernika 11.09.2021 Festyn w Parku Miejskim skierowany do seniorów. 

64. Kabaret Nowaki 12.09.2021 
Kabaret Nowaki wystąpił z programem „Za granicą 

żartu” 

65. 
Koncert Andrzeja 

Piasecznego 
14.09.2021 Koncert Andrzeja Piasecznego w Teatrze Robotniczym 

66. 
Rocznica napaści ZSRR na 

Polskę 
17.09.2021 Oddanie hołdu poległym, pod obeliskiem 

67. Koncert Klubu Liryka 24.09.2021 
Koncert w ramach działalności Klubu poetycko-

muzycznego „Liryka” 

68. 
Koncert „Zaśpiewaj mi o 

ciszy” 
26.09.2021 Koncert w wykonaniu Studia Piosenki i Tańca FART 

69. Koncert ELENI 02.10.2021 Koncert odbył się w Teatrze Robotniczym 

70. 

Wystawa „Rak nie pyta o 

wiek- Amazonki w 

obiektywie” 

10.10.2021 
Wystawę zdjęć amazonek poprzedziła prelekcja na 

temat profilaktyki i badania piersi. 

71. Wystawa „Sacrum” 13.10.2021 
Wystawa prac autorstwa Marka Cieśli, zatytułowana 

„Sacrum” 

72. Młodzież dla J.P.II 14.10.2021 Koncert w Kościele pw. WNMP w Bielawie 

73. Koncert Klubu Liryka 22.10.2021 
Koncert Młodych Talentów w ramach działalności Klubu 

poetycko-muzycznego „Liryka” 

74. 
Warsztaty wokalne z 

Szymonem Wydrą 
22-23.10.2021 Nauka śpiewania 

75. 
Koncert zespołu „Stan 

Zawieszenia” 
23.10.2021 

Koncert w ramach działalności Klubu poetycko-

muzycznego „Liryka” 

76. 
Koncert Erato i Czerwonej 

Jarzębiny 
24.10.2021 

Koncert w Kościele pw. Świętego Ducha w Bielawie w 

ramach Polsko-Czeskich Dni Kultury Chrześcijańskiej 

77. Nocny Maraton Filmowy 31.10.2021 Maraton horrorów 

78. 
Wystawa „Czarodziejskie 

szydełko” 
4.11.2021 

Wystawa prac autorstwa Zofii Jurków, zatytułowana 

„Czarodziejskie szydełko” 

79. 
Spektakl muzyczny 

„Leningrad” 
07.11.2021 Spektakl muzyczny 

80. Stand up Rafał Pacześ 10.11.2021 Występ stand-upowy 
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81. 
Narodowe Święto 

Niepodległości 
11.11.2021 

Koncert w Teatrze Robotniczym oraz oddanie hołdu 

pod obeliskiem 

82. 
Koncert „Piosenki na 

niepogodę” 
20.11.2021 

Koncert w ramach działalności Klubu poetycko-

muzycznego „Liryka” 

83. Konkurs ozdób świątecznych 11-12.2021  

84. Koncert Kaśki Sochackiej 02.12.2021 Koncert Kaśki Sochackiej w Teatrze Robotniczym 

85. Mikołaj w Rynku 05.12.2021 
Spotkanie z Mikołajem, zapalenie światełek, animacje 

dla dzieci 

86. 
Warsztaty „Opowiedz mi 

bajkę” 
2-4.12.2021 Warsztaty improwizacji dla dzieci 

87. Zimowe Granie 04.12.2021 Koncert w wykonaniu Studia Piosenki i Tańca FART 

88. 
Spektakl dla dzieci z cyklu 

„Bajkowa niedziela” 
05.12.2021 

W ramach bajkowej niedzieli zaprezentowany został 

spektakl „Kramik dziadka Mikołaja” 

89. Christmas Breaking Battle 11.12.2021 
Mikołajkowe zawody tańca breakdance z BWA 

BREAKERS 

90. Jarmark Bożonarodzeniowy 12.12.2021 Organizacja imprezy plenerowej 

91. Koncert Klubu Liryka 18.12.2021  

Zlecono do realizacji również 9 zadań publicznych o łącznej wartości 109 050 zł, których celem były 

różnego rodzaju działania kulturalne skierowane do mieszkańców Bielawy: 

→ Sudeckiej Agencji Artystycznej „SART” w Bielawie 15.000 zł na utrzymanie tradycji orkiestry dętej 

w Bielawie; 

→ Polskiemu Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarządu Rejonowego w Bielawie 12.000 zł 

na zadanie pn. „Z seniorami jest wesoło”; 

→ Stowarzyszeniu Spółdzielcza Animacja Kulturalna w Bielawie 45.400 zł na zadanie pn. 

„Wprowadzenie dzieci i młodzieży w świat kultury tradycyjnej i współczesnej 2021”; 

→ Towarzystwu Przyjaciół Bielawy w Bielawie 9.800 zł na zadanie pn. „Album o Bielawie”; 

→ Towarzystwu Przyjaciół Bielawy w Bielawie 3.550 zł na zadanie pn. „Spotkania z historią Bielawy w 

tle”, mające na celu rozpowszechnianie wiedzy o historii Bielawy; 

→ Polskiemu Związku Niewidomych Okręgu Dolnośląskiego w Bielawie 4.300 zł na zadanie pn. 

„Niewidomi są wśród nas”; 

→ Stowarzyszeniu Edukacji Artystycznej „FART” w Bielawie 13.000 zł na zadanie pn. „Kultura mnie 

kręci II etap”; 

→ ZHP Chorągiew Dolnośląska 3.000 zł na zadanie pn. „Harcerski Rajd Niepodległości”. Celem 

zadania było upamiętnienie odzyskania niepodległości przez Polskę; 

→ Forum Dialogu Między Kulturami w Dzierżoniowie 3.000 zł na zadanie pn. „Wykonanie i 

uruchomienie strony Cyfrowe Archiwum Bielawy”. Uruchomienie Cyfrowego Archiwum Bielawy  

to kolejny etap działań podejmowanych od kilku lat w ramach  projektu pn. „Historie (nie) 

zapisane . Cyfrowe Archiwum Ziemi Dzierżoniowskiej”. 

Miejska Biblioteka Publiczna realizowała swoje zadania w zakresie czytelnictwa względem 

mieszkańców Bielawy. Ogólna liczba wypożyczeń w roku 2021 wynosiła 68076 (w tym 64523 

księgozbiorów). Stan księgozbioru na dzień 31.12.2020 wynosił 71052 księgi, natomiast na dzień 

31.12.2021 już 72356, co wskazuje na wzrost liczby ksiąg. Na zakup książek do biblioteki przeznaczono 

59 489 zł. Łączna liczba czytelników wyniosła 2540. Z komputerów skorzystało 16 osób, liczba 

użytkowników wyniosła 3428. W 2021 r. miało miejsce 67 866 udostępnień na zewnątrz, przy czym 

odwiedzin – 20513. Łączna liczba wypożyczeń wyniosła 68076, z czego największą liczbę zajmują 

książki (64523), następnie audiobooki (1657) oraz czasopisma nieoprawione (210). Wszystkie 
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wypożyczenia prezencyjne (60) dotyczyły tylko książek (38) oraz czasopism (22). Łączna liczba 

odwiedzin dla udostępniania prezencyjnego wyniosła 16.  

Tabela 25. Działalność Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bielawie w 2021 roku. 

Lp. KSIĘGOZBIÓR  2021 

1. Liczba wypożyczeń 
ogółem 68076 

w tym księgozbiór 64523 

2. Stan księgozbioru 
w dniu 31.12.2020 r. 71052 

w dniu 31.12.2021 r. 72356 

3. 
Kwota wydatkowana na zakup 

książek 

ogółem 
59489 

Lp

. 
CZYTELNICTWO (stan na 31.12.)   

1. Liczba czytelników  2540 

2. Liczba osób korzystających z komputerów   16 

3. Liczba użytkowników    3428 

4. Udostępnianie na zewnątrz  67866 

Liczb odwiedzin    20513 

Liczba 

wypożyczeń 

  

  

  

Książki  64523 

Audiobooki  1657 

Czasopisma nieoprawione  210 

Wypożyczenia ogółem  68076 

5. Udostępnianie prezencyjne   

Liczba odwiedzin    16 

Liczba 

wypożyczeń 

  

  

  

Książki  38 

Audiobooki  0 

Czasopisma nieoprawione  22 

Wypożyczenia ogółem  60 

 

W ramach wydatków inwestycyjnych udzielono dotacji w kwocie 50 000 zł na renowację kościoła pod 

wezwaniem Bożego Ciała w Bielawie, polegającą na wymianie połaci dachu od ul. Ostroszowickiej. 

3.4. TURYSTYKA, SPORT I REKREACJA 

Na kulturę fizyczną i turystykę w 2021 roku wydatkowano 

4 824 332,96 zł, czyli 3,18 % ogółu wydatków gminy. Środki 

te przeznaczono na: 

→ obsługę Centrum Informacji Turystycznej prowadzoną 

przez BARL sp. z o. o. w Bielawie; 

→ działalność Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bielawie; 

→ utrzymanie obiektów sportowych; 

→ zadania w zakresie upowszechniania turystyki i kultury fizycznej; 

→ pozostałą działalność w zakresie turystyki, sportu i rekreacji, w tym składki członkowskie dla 

Stowarzyszenia Turystycznego Gmin Gór Sowich w Bielawie na promocję regionu Gór Sowich. 

Inwestycje i działania 2021 

W ciągu 2021 roku zorganizowano dwa konkursy na realizację zadań publicznych w zakresie 

upowszechniania kultury fizycznej. W wyniku konkursów zlecono do realizacji zadania, których celem 

TURYSTYKA, SPORT I REKREACJA:    

4 824 332,96 zł  
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były różnego rodzaju działania mające na celu upowszechnianie kultury fizycznej wśród mieszkańców 

Bielawy. Środki o łącznej wartości 1.013.995,69 zł przyznano dla: 

→ Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej „SOWA” w Bielawie w wysokości 5.000,00 zł na zadanie 

pn. „Zawody strzeleckie z wiatrówki”; 

→ Uczniowskiego Ludowego Klubu Sportowego „MUFLON” w Bielawie w wysokości 17.000,00 zł 

na zadanie pn. „Sport w Bielawie przez cały rok – upowszechnianie lekkoatletyki, koszykówki, 

narciarstwa biegowego i biathlonu”, 

→ Klubu Sportowego „BIELAWIANKA – BESTER w Bielawie w wysokości 240.000,00 zł na zadanie 

pn. „Wszyscy gramy w siatkówkę”, 

→ Stowarzyszenia Klubu Piłkarskiego Bielawianka w Bielawie w wysokości 390.000,00 zł na zadanie 

pn. "ŁĄCZY NAS PIŁKA”, 

→ Stowarzyszenia Amatorska Liga Koszykówki w Bielawie w wysokości 5.000,00 zł na zadanie pn. 

„Udział młodzieży z Bielawy w rozgrywkach ligi koszykówki oraz treningach i turniejach piłki 

koszykowej i streetballa”, 

→ Zapaśniczego Klubu Sportowego „Bielawianka” w Bielawie w wysokości 42.000,00 zł na zadanie 

pn. ”Upowszechnianie kultury fizycznej – zapasy”, 

→ Klubu Footballu Amerykańskiego „Bielawa OWLS” w Bielawie w wysokości 73.000,00 zł na 

organizację zajęć futbolu amerykańskiego na terenie miasta Bielawa, 

→ LUKS Aquarius Pływanie Synchroniczne w Bielawie 80.000,00 zł na zadanie pn. ”Pływaj 

artystycznie z pasją”, 

→ Uczniowskiego Klubu Sportowego DREAM-BIKE w Bielawie 16.000,00 zł na zadanie pn. ”Na 

rower”, 

→ Klubu Sportowego BALTI w Bielawie w wysokości 18.000,00 zł na zadanie pn. „Pływaj z BALTI”, 

→ Klubu Sportowego Bielawa „VIKINGS” w Bielawie w wysokości 1.501,52 zł na zadanie pn. 

”Baseball 2021”, 

→ Uczniowskiego Klubu Sportowego „IRON BULLS” w Bielawie w wysokości 17.000,00 zł na zadanie 

pn. „Udział dzieci i młodzieży z Bielawy w treningach i turniejach zapaśniczych, sumo i jiu-jitsu”, 

→ UKS SIÓDEMKA w Bielawie w wysokości 22.000,00 zł na zadanie pn. „Piłka nożna naszą pasją”, 

→ Bielawskiego Klubu Żeglarskiego „WIELKA SOWA” w Bielawie w wysokości 4.500,00 zł na zadanie 

pn. „Sowiogórskie żagle”, 

→ Bebson Gold Team w Bielawie w wysokości 31.794,18 zł na zadanie pn. „Zajęcia pozalekcyjne w 

dyscyplinie brazylijskie jiu-jitsu, 

→ Stowarzyszenia Kultury Fizycznej BWA BREAKERS w wysokości 29.199,99 zł na zadanie pn. 

„Aktywizacja sportowa dzieci, młodzieży i dorosłych poprzez taniec Break Dance”, 

→ Bielawskiego Klubu Sportowego „SWIM TEAM” w Bielawie 18.000,00 zł na zadanie pn. 

„Organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych Bielawskiego Klubu Sportowego SWIM TEAM 

Bielawa”, 

→ Klubu Sportowego „OSIR” w Bielawie w wysokości 4.000,00 zł na zadanie pn. ”Nauka pływania 

dla dzieci”. 
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Z budżetu przeznaczonego na kulturę fizyczną ufundowano 33 stypendia sportowe w łącznej 

wysokości 81.661,82 zł. Przyznano również nagrody o łącznej wartości 5.500 zł dla 5 trenerów, których 

zawodnicy osiągnęli wysokie wyniki sportowe w 2021 roku. 

Ponadto w roku szkolnym 2020/2021, łącznie w obu semestrach nauki, na wypłatę stypendiów za 

osiągnięcia sportowe przyznawanych przez dyrektorów szkół wydatkowano kwotę  3 760 zł. 

Tabela 26. Szkolne stypendia sportowe w roku szkolnym 2020/2021. 

Lp. 

Szkoła 

I półrocze II półrocze 

1. liczba uczniów kwota w zł 
liczba 

uczniów 
kwota w zł 

2. 
Szkoła Podstawowa nr 4 z 

Oddziałami Integracyjnymi 
5 480,00 6 450,00 

3. 
Ekologiczna Szkoła Podstawowa 

nr 7 im. Juliana Tuwima 
8 550,00 3 240,00 

4. 
Szkoła Podstawowa nr 10 z 

Oddziałami Sportowymi 
18 1 080,00 12 960,00 

5. Ogółem 31 2 110,00 21 1 650,00 

Na rzecz kultury fizycznej w Bielawie aktywnie działa Ośrodek Sportu i Rekreacji (OSiR). W 

szczególności do zadań OSiR-u należy: 

→ udostępnianie bazy sportowej i rekreacyjnej zainteresowanym jednostkom i osobom w tym:  

klubom i związkom sportowym, fundacjom, organizacjom kultury fizycznej i turystyki, 

organizacjom społecznym i zawodowym, szkołom, i zakładom pracy; 

→ prowadzenie działalności służącej upowszechnianiu kultury fizycznej; 

→ organizowanie imprez sportowych, rekreacyjnych i turystycznych; 

→ organizowanie zajęć rekreacyjnych, sportowych i rehabilitacji ruchowej; 

→ eksploatacja i konserwacja istniejącej bazy sportowej, rekreacyjnej oraz jej rozbudowa. 

Przedmiotem działalności OSiR-u jest administrowanie obiektami sportowo-turystycznymi 

znajdującymi się na terenie miasta, do których należą: 

→ Pływalnia Miejska Aquarius – ul. Gen. Grota Roweckiego, 

→ Jezioro Bielawskie -  obiekty rekreacyjno-sportowe, basen, boisko asfaltowe, boisko trawiaste, 

→ korty tenisowe, boisko asfaltowe ul. 1 – go Maja, 

→ Góra Parkowa -  ul. Gen. W. Sikorskiego, 

→ zespół obiektów i boisk sportowych  KS Bielawianka-  ul. Sportowa, 

→ hala sportowa i boisko- ul. Bankowa, 

→ sala sportowa - ul. L. Waryńskiego, 

→ Skatepark  - ul. Wojska Polskiego, 

→ Centrum Informacyjno -Edukacyjne –ul. Wojska Polskiego, 

→ Sezonowe Lodowisko, 

→ Pole namiotowe Camping Bielawa. 

Wymienione wyżej obiekty w strukturze OSiR-u służą do generowania przychodów z tytułu 

świadczonych w nich usług. Przychody uzyskiwane są również z tytułu dzierżawy powierzchni pod 

stoiska handlowe, parkingi, reklam jak również z pracy instruktorów. Dodatkowo wynajmowane są i 
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dzierżawione powierzchnie znajdujące się w zarządzie Ośrodka. OSiR świadczy również usługi w 

zakresie organizowania kolonii, półkolonii. Przychody finansowe uzyskiwane są także z tytułu 

organizowanych imprez sportowych. 

W związku z zaistniałą kryzysową sytuacją w kraju związana z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-COV-

2 OSiR był zmuszony zawiesić działalność usługową, co stało się przyczyną odwołania niektórych 

imprez sportowych, które były zaplanowane w 2021. 

W okresie od stycznia do grudnia 2021 r., przed i po  ogłoszeniu pandemii, Ośrodek Sportu i Rekreacji 

w Bielawie zorganizował imprezy dostępne dla ogółu mieszkańców przy zachowaniu wszelkich 

środków ostrożności związanych z pandemią. Znalazły się wśród nich: 

→ międzynarodowy turniej zapaśniczy o puchar Burmistrza Bielawy, 

→ Bike Maraton, Kalenica półmaraton, 

→ otwarcie Sudeckiej Plaży i basenu odkrytego, festiwal kolorów, 

→ turniej plażowej piłki siatkowej - zawody, 

→ Tropem Wilczym – Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych, 

→ Bielawa Cross Triathlon, 

→ X Ogólnopolski Turniej NO-GI Fight, 

→ IX Memoriał im. Michała Wojtanowskiego, 

→ Bielawska Akademia Biegania – edycja wiosenna i jesienna, 

→ Dzień Dziecka, Mikołaj na Aquariusie, 

→ Bielawa CUP turniej dla dzieci, 

→ Sowi Tour, Sowiogórskie żagle, Pod żaglami powiatu, 

→ Regaty o Puchar Burmistrza Miasta Bielawa, 

→ Break King Bielawa, Bike Maraton, 

→ Festiwal smaków świata, 

→ Turniej Piłki Nożnej im. Grzegorza Żuławika, 

→ półkolonie letnie, zawody zapaśnicze. 

Na wydatki inwestycyjne w obszarze turystyki, sportu i rekreacji ze środków własnych poświęcono 

1 234 823,54 zł. W ich ramach sfinansowano następujące przedsięwzięcia: 

→ zagospodarowanie Ośrodka Wypoczynkowego "Sudety" – opracowanie koncepcji 

zagospodarowania całego obszaru objętego inwestycją, wraz z rozmieszczeniem dróg, placów, 

parkingów, budynków, elementami małej architektury itp. – etap realizacji; 

→ rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego strefy wejściowej Ośrodka Wypoczynkowego 

"SUDETY" oraz parkingu przy Ośrodku "SUDETY” – zamontowano: 9 kamer, rejestrator wizyjny, 

system okablowania logicznego, system zasilania UPS – etap realizacji; 

→ rewitalizacja zdegradowanego podobszaru Bielawy poprzez modernizację fragmentu drogi oraz 

przebudowę budynku w obrębie Jeziora Bielawskiego – wypłata odszkodowań na rzecz 

działkowców oraz Polskiego Związku Działkowców; 

→ budowa demonstracyjnej hali wielofunkcyjnej w Gminie Bielawa – wykonano dokumentację 

techniczną obejmującą zaprojektowanie nowoczesnej hali widowisko-sportowej z widownią na 
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ponad 1000 osób z funkcją hotelową i restauracyjną wraz z niezbędna infrastrukturą. W związku 

ze zwiększającym się zapotrzebowaniem na energię elektryczną, w systemie energetycznym 

obiektu zostaną wykorzystane odnawialne źródła energii. Ponadto w holu głównym przewidziano 

również inteligentną podłogę wykorzystującą energię kinetyczną pochodzącą z ludzkiego chodu 

do wytwarzania prądu. Przy obiekcie planuje się parking na ok. 80 miejsc postojowych - w tym 4 

dla osób niepełnosprawnych; 

→ modernizacja infrastruktury rekreacyjnej OSiR w Bielawie – zakupiono sprzęt sportowy, stoły do 

tenisa, przygotowano plac pod hangar oraz postawiono hangar pod sprzęt żeglarski, 

oczyszczono Górę Parkową oraz przygotowano „Białą Skałę” do wspinaczki, zamontowano 

barierę wspinaczkową, wykonano instalację elektryczną, zamontowano rozdzielnice oraz 

oświetlenie na Campingu Sudety, zakupiono wózek do malowania lin na boiskach sportowych, 

wymieniono pompę popłuczyn na basenie familijnym, wykonano modernizację modułu 

kogeneratora na Pływalni Aquarius, ułożono kostkę betonową na polu namiotowym, odnowiono 

powierzchnię malarską boisk na ul. Wysokiej, zamontowano oprawy oświetleniowe LED; 

→ zakup sprzętu sportowo – turystycznego – zakup rowerów do wypożyczalni , blokad do rowerów, 

kasków rowerowych, hulajnóg elektrycznych, leżaków. 

3.5. OCHRONA ZDROWIA 

Na ochronę zdrowia w 2021 roku wydatkowano 591 481,22 

zł, czyli niecałe 0,4 % ogółu wydatków gminy. Środki te 

przeznaczono na: 

→ zwalczanie narkomanii, 

→ przeciwdziałanie alkoholizmowi, 

→ pozostałą działalność w zakresie ochrony zdrowia, w tym m.in. 4 500 zł na realizację zadania 

publicznego pn. „Propagowanie idei honorowego krwiodawstwa” przez Stowarzyszenie 

Honorowych Dawców Krwi Rzeczypospolitej Polski Miejski Klub HDK w Bielawie. 

Inwestycje i działania 2021 

W ramach działań w zakresie ochrony zdrowia realizowano głównie zadania wynikające z Gminnego 

Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 

Bielawie na rok 2021. Nie zrealizowano żadnych wydatków inwestycyjnych w tym obszarze. 

Liczba podmiotów posiadających zezwolenie na sprzedaż alkoholu wynosiła 78 sztuk. Tyle samo 

podmiotów w obrocie handlowym. Wydano 204 zezwolenia stałe oraz 9 zezwoleń jednorazowych na 

sprzedaż alkoholu. Środki uzyskane z tych zezwoleń wyniosły 613.139,34zł. Do Gminnej Komisji 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wpłynęło jedno zgłoszenie dotyczące nadużywania 

alkoholu. 

Tabela 27. Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w 2021 roku. 

Lp. Nazwa 2021 

1. liczba podmiotów posiadających zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych [szt.] 78 

 podmioty w obrocie handlowym 78 

 wydane zezwolenia stałe 204 

 wydane zezwolenia jednorazowe 9 

 odebrane zezwolenia 0 

2. środki uzyskane z tytułu udzielonych zezwoleń na sprzedaż alkoholu [zł] 613.139,34 

3. 
liczba zgłoszeń przypadków nadużywania alkoholu, które wpłynęły do Gminnej Komisji 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych [szt.] 
1 

OCHRONA ZDROWIA:    

591 481,22 zł  
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Przeprowadzono 9 kontroli sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych. Złożono 12 

wniosków o pozwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych. Nie było decyzji o cofnięciu zezwolenia. 

Tabela 28. Przestrzeganie zasad obrotu napojami alkoholowymi i ustawy o narkomanii w 2021 roku. 

Lp. Wskaźnik monitoringu 2021 

1. liczba prowadzonych kontroli przestrzegania warunków sprzedaży, podawania 

i spożywania napojów alkoholowych 

9 

2. liczba złożonych wniosków o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 12 

3. liczba decyzji o cofnięciu zezwolenia w przypadku naruszania zakazu sprzedaży alkoholu 0 

Realizacja Programów 

► Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania 

Narkomanii w Bielawie na rok 2021.  

W ramach celu szczegółowego nr 1 pn. „Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i 

edukacyjnej (zarówno w zakresie profilaktyki uniwersalnej, jak i wskazującej oraz selektywnej), w 

szczególności dla dzieci i młodzieży, jak również ich rodziców” zrealizowano następujące działania: 

→ Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych w tym: 

• dofinansowanie zajęć na Pływalni Miejskiej AQUARIUS dla dzieci z grupy podwyższonego 

ryzyka zagrożenia uzależnieniem i żyjących w ubóstwie, 

• dofinansowanie wynagrodzeń za prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych w ramach  

zagospodarowania czasu wolnego dla dzieci z grupy podwyższonego ryzyka.   Działanie było 

realizowane przez 8 miesięcy w okresie roku szkolnego, począwszy od marca. Z uwagi na 

wprowadzane obostrzenia w związku z pandemią w niektórych miesiącach zadanie nie było 

realizowane lub zajęcia odbywały się w sposób zgodny z wytycznymi rządowymi. 

→ W klubach profilaktycznych, świetlicach środowiskowych i świetlicy socjoterapeutycznej 

realizowane były autorskie programy socjoterapeutyczne, które były wzbogacane o zajęcia 

wychowawczo-sportowe z elementami rekreacji. W 2021 roku 5 klubów profilaktycznych 

funkcjonowało w 3  szkołach. Oprócz klubów profilaktycznych w mieście prowadzone są dwie 

świetlice środowiskowe. 

→ Zawarto porozumienie z OSiR, w ramach którego gmina zobowiązała się dofinansować 

półkolonie letnie dla dzieci i młodzieży z bielawskich szkół. 

→ Zawarto porozumienie z Miejskim Ośrodkiem Kultury i Sztuki w Bielawie  dot. przeprowadzenia 

wakacyjnych imprez plenerowych pn. Profilaktyczne spotkania kulturalne – Wakacyjne "Używki" 

Kulturalne, skierowanych do dzieci z terenu Bielawy. 

→ Zlecono przeprowadzenie szkolenia dla sprzedawców składającego się z jednego zakupu 

kontrolowanego metodą tajemniczy klient i jednego szkolenia terenowego dla sprzedawców 

napojów alkoholowych do spożycia poza miejscem sprzedaży. 

→ W wybranych klasach w szkołach podstawowych przeprowadzono programy profilaktyczne, pn.: 

"Tomek i Czarny Kruk", "Przyjazna zabawa to dobra sprawa", "Zaplątani w sieci", "Cukierki", 

"Tolerancja i szacunek to mój wizerunek". 

→ W Szkole Podstawowej nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Bielawie  przeprowadzono programy 

rekomendowane: „Domowi Detektywi – Jaś i Małgosia na Tropie „ (szkolenie realizatorów) oraz 

„Debata” . 

→ W Szkole Podstawowej nr 10 w Bielawie przeprowadzono szkolenie realizatorów programu 

„Domowi Detektywi – Jaś i Małgosia na tropie”. 
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→ W bielawskich szkołach podstawowych zrealizowano  programy profilaktyczne w formie 

warsztatów dla poszczególnych klas (łącznie 60 warsztatów po 90 minut każdy), dotyczących m.in. 

problemów: samooceny, akceptacji i budowania pewności siebie, agresji i przemocy – kontroli 

własnych emocji, rozwiązywania konfliktów oraz uzależnień”. 

→ Zakupiono pakiet materiałów na potrzeby planowanej realizacji w klasach piątych szkół 

podstawowych programu „Domowi Detektywi – Jaś i Małgosia na tropie”. 

→ Zakupiono pakiety materiałów edukacyjnych  oraz ulotek dla szkół. 

→ W celu zapewnienia ciągłości pracy klubów profilaktycznych, dzięki posiadaniu kadry o 

odpowiednich kompetencjach, sfinansowano psychologowi szkolnemu udział w podyplomowym 

studium socjoterapeutycznym. 

→ Zakupiono zeszyty ćwiczeniowe na potrzeby programu rekomendowanego Unpluget. 

→ Zlecono do realizacji cykl programów telewizyjnych, których celem było przekazywanie 

mieszkańcom Bielawy ważnych informacji dotyczących podejmowanych działań w zakresie 

pomocy osobom z problemami psychicznymi, przemocy w rodzinie i pomocy osobom 

uzależnionym. Celem programów było również przedstawienie osób i instytucji 

odpowiedzialnych w mieście za realizację programów profilaktycznych i pomocowych. 

Wyemitowano 6 odcinków programów w ramach bieżącej ramówki Telewizji Sudeckiej  z 

późniejszymi powtórkami. (12 powtórek dla każdego programu) . Programy te są również  

emitowane  na stronie www.tvsudecka.pl, profilu na FB oraz YOUTUBE. 

→ Zawarto porozumienie z Miejskim Ośrodkiem Kultury i Sztuki w Bielawie  dot. organizacji cyklu 

imprez pn. „Świątecznie – Rodzinnie – Bezpiecznie”, które stanowiły formę profilaktycznych  

spotkań kulturalnych dla dzieci i ich rodzin. 

→ Kolejnym działaniem skierowanym do bielawskich rodzin był Jarmark Bożonarodzeniowy. W 

trakcie jarmarku uczniowie bielawskich szkół oferowali ozdoby świąteczne. 

W ramach celu szczegółowego nr 2 pn. „Zapewnienie dostępności pomocy terapeutycznej i 

rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i środków psychoaktywnych” zrealizowano 

następujące działania: 

→ Przy współpracy z NZOZ „EURO MEDICA” realizowany był program w zakresie ochrony zdrowia 

mający na celu pomoc osobom zagrożonym uzależnieniem, uzależnionym i ich rodzinom poprzez 

zapewnienie dostępu do informacji, poradnictwa specjalistycznego oraz programów profilaktyki 

selektywnej i wskazującej oraz ograniczenie negatywnych, zdrowotnych i społecznych skutków 

używania narkotyków i innych środków psychoaktywnych u osób uzależnionych i 

eksperymentujących ze środkami psychoaktywnymi poprzez realizację programów wczesnej 

interwencji. 

→ Zlecono do realizacji zadanie publiczne w zakresie ochrony zdrowia - Podejmowanie działań 

mających na celu pomoc osobom uzależnionym i członkom ich rodzin. W ramach zadania 

funkcjonował hostel dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, organizowano spotkania 

terapeutyczne,  motywowano do leczenia, do zmiany nawyków higienicznych oraz świadczono  

pomoc w utrzymaniu ładu w miejscu zamieszkania. 

→ W budynku przy ul. Wolności 109 w Bielawie funkcjonuje Klub Abstynenta FENIKS. W klubie tym 

prowadzone są dyżury interwencyjne (we wtorki) oraz odbywają się mitingi  (w czwartki). Na 

potrzeby Klubu został zatrudniony gospodarz, który koordynuje jego prace. W związku ze zmianą 

siedziby klubu, sfinansowano drobne prace remontowe i koszt łącza internetowego  Klub został 
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wyposażony w niezbędne pomoce biurowe, środki  sanitarne, środki do utrzymania czystości. W 

minionym roku nastąpiła zmiana siedziby klubu. 

W ramach celu szczegółowego nr 3 pn. „Udzielanie rodzinom, w których występują problemy 

alkoholowe oraz narkotykowe, pomocy psychospołecznej, prawnej i socjalnej (pomoc przy 

wychodzeniu z bezdomności), a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie” zrealizowano 

następujące działania: 

→ W siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielawie działa punkt dla osób zagrożonych 

przemocą w rodzinie. W punkcie zatrudniony był radca prawny, który od momentu ogłoszenia 

pandemii wywołanej COVID-19 świadczył dyżury telefoniczne  oraz psycholog. 

→ Sfinansowano udział dwóch osób w specjalistycznym szkoleniu w zakresie przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie w oparciu o Model Duluth pn. „Jak pracować ze sprawcami przemocy w 

rodzinie”. 

W ramach celu szczegółowego nr 4 pn. „Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób 

fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych, narkotykowych i związanych ze 

zjawiskiem przemocy” zrealizowano następujące działania: 

→ Gmina wsparła realizację przez UKS „IRON BULLS” zadania pn. „Udział w profilaktycznym obozie 

szkoleniowo – sportowym dla dzieci oraz młodzieży”. 

→ Gmina wsparła realizację przez Stowarzyszenie KS „Bielawianka BESTER” zadania w zakresie 

ochrony zdrowia pn. "Profilaktyczny obóz szkoleniowo – wypoczynkowy dla dzieci i młodzieży”. 

→ Gmina wsparła realizację przez ZHP Chorągiew Dolnośląską zadania pn. „Harcerska przygoda w 

Niesulicach”. W trakcie obozu był realizowany program profilaktyczny pn. „Każda używka to 

fałszywka”. 

→ Gmina wsparła realizację przez KP „Bielawianka” zadania pn.   „Obóz sportowo – wypoczynkowy 

z profilaktyką uzależnień dla dzieci  i młodzieży ”. 

→ Gmina wsparła realizację przez Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością 

Intelektualną zadania w zakresie ochrony zdrowia pn. „Obóz terapeutyczno-usamodzielniająco – 

zdrowotny w Polanicy Zdrój”. 

→ Gmina wsparła realizację przez Stowarzyszenie ZKS „Bielawianka” zadania w zakresie ochrony 

zdrowia pn. „Profilaktyczny obóz szkoleniowo – sportowy dla dzieci i młodzieży”. 

W ramach celu szczegółowego nr 5 pn. „Prowadzenie działalności przez Gminną Komisję 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (GKRPA) w Bielawie” zrealizowano następujące działania: 

→ Członkowie GKRPA wykonywali następujące zadania: wydawanie postanowień w sprawie 

zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, prowadzenie postępowań w sprawie zastosowania 

obowiązku leczenia odwykowego, sporządzanie wniosków do sądu o zastosowanie obowiązku 

leczenia odwykowego wobec  osoby uzależnionej od alkoholu, kierowanie korespondencji do 

osób podejrzewanych o uzależnienie od alkoholu, członków rodzin i instytucji zajmujących się 

rozwiązywaniem problemów alkoholowych, motywowanie do leczenia odwykowego na 

posiedzeniach Zespołu GKRPA, wnioskowanie do biegłego sądowego o przeprowadzenie badań 

i wydanie opinii  w przedmiocie uzależnienia od alkoholu  w sprawie osób podejrzewanych o 

uzależnienie od   alkoholu, monitorowanie i inicjowanie działań podejmowanych w ramach 

Gminnego Programu Profilaktyki   i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Komisja posiada 

wyodrębniony zespół – tzw. Małą Komisję, który podejmował czynności zmierzające do 

orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się 

leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego. Zespół motywacyjno-interwencyjny odbył 12 
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posiedzeń. Na bieżąco rejestrował nowe  zgłoszenia o zastosowanie leczenia odwykowego. W 

trakcie posiedzenia Zespół motywował do leczenia osoby zaproszone oraz informował  

zaproszonych  członków rodziny o możliwości uzyskania różnych form pomocy. Z każdej rozmowy 

sporządzał protokół. W wyniku przeprowadzonych postępowań przekazano do Sądu 

Rejonowego w Dzierżoniowie 39  wniosków wraz z aktami spraw. 

→ Przedstawiciel GKRPA uczestniczył  w posiedzeniach Zespołu interdyscyplinarnego i grup 

roboczych powołanych w związku ze sporządzeniem Niebieskiej Karty w danej rodzinie. 

→ Od 2019 roku w ramach GKRPA funkcjonuje zespół dokonujący kontroli przestrzegania zasad i 

warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Bielawa. 

W 2021 roku przeprowadzono kontrolę 9 placówek, z uwagi na obostrzenia odstąpiono od części 

kontroli 

→ GKRPA, realizując zapis art. 18 ust.3a Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi z dnia 26.10.1982 r., na bieżąco opiniowała wydawanie zezwoleń na sprzedaż 

napojów alkoholowych w zakresie zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z uchwałami rady 

gminy. 

Wskaźniki dla celu szczegółowego nr 1: Liczba rodziców, młodzieży i nauczycieli uczestniczących w 

programach profilaktycznych wyniosła 1569 osób. Nie przeprowadzano kampanii społecznych. W 

zajęciach socjoterapeutycznych wzięło udział 135 dzieci. W szkoleniach uczestniczyło 38 osób.  

Wskaźniki dla celu szczegółowego nr 2: W ruch abstynencji zaangażowane było 20 osób. Nie 

odnotowano osób podejrzewanych o stosowanie przemocy. GKRPA wszczęła 35 nowych 

postępowań.  

Wskaźniki dla celu szczegółowego nr 3: Udzielono 57 porad przez radcę prawnego. Z pomocy 

psychologa skorzystały 44 osoby. GKRPA wszczęła 20 postępowań na wniosek Zespołu 

Interdyscyplinarnego.  

Wskaźniki dla celu szczegółowego nr 4: Organizacjom pozarządowym przekazano 69 000 zł. Przy 

realizacji programu pracowało 7 organizacji pozarządowych. W działaniach organizowanych przez 

jednostki organizacyjne gminy uczestniczyło 2500 mieszkańców.  

Wskaźniki dla celu szczegółowego nr 5: Wszczęto 35 postępowań. Skierowano 57 osób do biegłych 

orzekających w przedmiocie uzależnienia. Wydano 18 opinii przez biegłych. Do sądu skierowano 40 

wniosków o leczenie odwykowe. Było 13 pozytywnych i negatywnych opinii w postępowaniu o 

wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Przeprowadzono 9 kontroli. Liczba posiedzeń 

grup roboczych, w których uczestniczył przedstawiciel GKRPA, była równa 413. 

Tabela 29. Realizacja wskaźników Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Bielawie na rok 2021. 

Lp. Nr celu szczegółowego Nazwa wskaźnika Jednostka 
Wartość 

wskaźnika 

1. 

1. Prowadzenie profilaktycznej 

działalności informacyjnej i 

edukacyjnej (zarówno w 

zakresie profilaktyki 

uniwersalnej, jak i wskazującej 

oraz selektywnej), w 

szczególności dla dzieci i 

młodzieży, jak również ich 

rodziców 

liczba młodzieży, rodziców i nauczycieli 

uczestniczących w programach 

profilaktycznych 

os 1569 

2. 
liczba przeprowadzonych kampanii 

społecznych 
szt. 0 

3. 
liczba dzieci uczestniczących w zajęciach 

socjoterapeutycznych 
os 135 

4. liczba osób uczestniczących w szkoleniach os 38 

5. 
2. Zapewnienie dostępności 

pomocy terapeutycznej i 

liczba osób zaangażowanych w ruchu 

abstynenckim 
os 20 
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Lp. Nr celu szczegółowego Nazwa wskaźnika Jednostka 
Wartość 

wskaźnika 

6. 

rehabilitacyjnej dla osób 

uzależnionych od alkoholu i 

środków psychoaktywnych 

liczba osób podejrzewanych o stosowanie 

przemocy uczestniczących w zajęciach 

edukacyjnych 

os 0 

7. liczba nowych postępowań GKRPA szt. 35 

8. 
3. Udzielanie rodzinom, w 

których występują problemy 

alkoholowe oraz narkotykowe, 

pomocy psychospołecznej, 

prawnej i socjalnej (pomoc przy 

wychodzeniu z bezdomności), 

a w szczególności ochrony 

przed przemocą w rodzinie 

liczba porad udzielonych przez radcę 

prawnego 
szt. 57 

9. 
liczba osób korzystających z pomocy 

psychologa 
os 44 

10. 
ilość postępowań wszczętych przez GKRPA na 

wniosek Zespołu Interdyscyplinarnego 
szt. 20 

11. 
4. Wspomaganie działalności 

instytucji, stowarzyszeń i osób 

fizycznych służącej 

rozwiązywaniu problemów 

alkoholowych, narkotykowych i 

związanych ze zjawiskiem 

przemocy 

wysokość środków finansowych przekazanych 

organizacjom pozarządowym 
PLN 69000 

12. 
liczba organizacji pozarządowych 

współpracujących przy realizacji Programu 
szt. 7 

13. 

liczba mieszkańców uczestniczących w 

działaniach podejmowanych przez jednostki 

organizacyjne gminy 

os 2500 

14. 

5. Prowadzenie działalności 

przez Gminną Komisję 

Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych w Bielawie 

liczba wszczętych postępowań szt. 35 

15. 
liczba osób skierowanych do biegłych 

orzekających w przedmiocie uzależnienia 
os 57 

16. liczba opinii wydanych przez biegłych szt. 18 

17. 

liczba wniosków skierowanych do sądu o 

zobowiązanie do leczenia odwykowego 

(ambulatoryjnego lub stacjonarnego) 

szt. 40 

18. 

liczba opinii pozytywnych i negatywnych w 

postępowaniu o wydanie zezwoleń na 

sprzedaż napojów alkoholowych 

szt. 13 

19. ilość przeprowadzonych kontroli szt. 9 

20. 
ilość posiedzeń grup roboczych, w których 

uczestniczył przedstawiciel GKRPA 
szt. 413 

3.6. POMOC SPOŁECZNA I RODZINA 

Na pomoc społeczną w 2021 roku wydatkowano 10 434 

685,56 zł, czyli 6,87 % ogółu wydatków gminy. Środki te 

przeznaczono na: 

→ działalność Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielawie 

(OPS); 

→ działalność Zespołu Ośrodków Wsparcia (ZOW), obejmujący: Środowiskowy Dom Samopomocy 

z Filią w Bielawie (zadania zlecone z budżetu państwa), Dzienny Dom Senior+ (zadania własne 

Gminy), Klub Senior + (zadania własne Gminy); 

→ działalność domów pomocy społecznej – opłata za pobyt w Domu Pomocy Społecznej za 41 osób 

z terenu miasta Bielawy. Średni miesięczny koszt ponoszony przez Ośrodek Pomocy Społecznej 

za 1 osobę wynosi około 3.046,62 zł /454 świadczenia/.; 

→ jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej; 

→ usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze; 

POMOC SPOŁECZNA:    

10 434 685,56 zł  
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→ zasiłki, dodatki mieszkaniowe, dopłaty do czynszu, składki na ubezpieczenie dla 

zakwalifikowanych osób; 

→ pomoc w zakresie dożywiania; 

→ pozostałą pomoc społeczną. 

Inwestycje i działania 2021 

Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach swoich kompetencji realizował szereg działań obejmujących 

m.in. udzielanie świadczeń pieniężnych i niepieniężnych osobom znajdującym się w trudnej sytuacji 

życiowej. Ponadto Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielawie Zarządzeniem Nr 152/20 Burmistrza Miasta 

Bielawa z dnia 20.05.2020 r. w sprawie przekazania Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Bielawie lokalu 

chronionego wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu gminy Bielawa, otrzymał do dyspozycji 

na czas określony 10 lat lokal położony w Bielawie przy ulicy 3 Maja 50/2. Mieszkanie chronione 

przeznaczone jest dla 4 osób. W 2021 OPS zorganizował również m.in. arteterapię (zajęcia plastyczne, 

kulinarne i filmowe), warsztaty umiejętności wychowawczych dla rodziców, zajęcia przeprowadzane w 

ramach projektu socjalnego „Akademia czasu wolnego”, Program „ Wspieraj seniora”. 

Wydatki z funduszy pomocy społecznej wg powodów trudnej sytuacji życiowej w 2021 roku objęły 

ogółem 550 gospodarstw (712 osób). Bezdomność dotyczyła 73 gospodarstw (73 osoby). Wydano 

130.711 zł. Potrzeba ochrony macierzyństwa dotyczyła tylko jednego gospodarstwa (2 osoby). 

Bezrobocie dotyczyło 67 gospodarstw (118 osób). Niepełnosprawność występowała w 273 

gospodarstwach (328 osób). Długotrwała lub ciężka choroba występowała w 209 gospodarstwach 

(237 osób). Bezradność w sprawach opiekuńczo- wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa 

domowego – rodzina wielodzietna, występowała w 7 gospodarstwach (37 osób). Bezradność w 

sprawach opiekuńczo- wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego – rodzina niepełna, 

dotyczyła 27 gospodarstw (85 osób). Alkoholizm dotyczył 64 gospodarstw (75 osób). Narkomania 

występowała w 3 gospodarstwach (3 osoby). Przemoc w rodzinie występowała w 7 gospodarstwach 

(22 osoby). Ubóstwo występowało w 284 gospodarstwach (408 osób). Zdarzenia losowe obejmowały 

4 gospodarstwa (7 osób). Przeznaczona na ten cel kwota wyniosła 3.500 zł. 

Tabela 30. Wydatki z funduszy pomocy społecznej wg powodów trudnej sytuacji życiowej w 2021 roku. 

Nazwa  
Liczba 

gospodarstw 

Liczba 

osób 

Ogółem 550 712 

Bezdomność            73 73 

Potrzeba ochrony macierzyństwa  1 2 

Bezrobocie  67 118 

Niepełnosprawność  273 328 

Długotrwała lub ciężka choroba  209 237 

Bezradność w sprawach opiekuńczo- wychowawczych i prowadzenia 

gospodarstwa domowego – rodzina wielodzietna 
7 37 

Bezradność w sprawach opiekuńczo- wychowawczych i prowadzenia 

gospodarstwa domowego – rodzina niepełna 
27 85 

Alkoholizm  64 75 

Narkomania  3 3 

Trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego 0 0 

Przemoc w rodzinie  7 22 

Sytuacja kryzysowa  0 0 

Trudności w integracji osób, które otrzymały w RP status uchodźcy lub ochronę 

uzupełniającą 
0 0 

Ubóstwo  284 408 

Zdarzenie losowe 4 7 
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Bezrobociem w Gminie Bielawa w 2021 roku objętych było 374 osoby, z czego tylko nieco więcej niż 

połowę (55%) stanowiły kobiety. W rejestrze pozostawało 29 osób bezrobotnych do 25 roku życia oraz 

135 osób długotrwale pozostających bez pracy. 

Tabela 31. Bezrobocie na terenie Gminy Bielawa w 2021 roku. 

Lp. Nazwa 31.12. 2021 

1. Bezrobotni ogółem [os.], w tym: 374 

2.  - kobiety 205 

3.  - do 25 roku życia 29 

4.  - długotrwale bezrobotni  135 

Wydatki z funduszy pomocy społecznej w 2021 roku na zadania własne OPS wyniosły 7.741.645,61, a 

na zadania zlecone - 33.522.155,08 zł.  

Tabela 32. Wydatki z funduszy pomocy społecznej w 2021 roku. 

Nazwa Kwota [zł] 

Zadania własne OPS 7.741.645,61 

Zasiłki zostały wypłacone w następujących formach:                 

− dożywianie  230 osób w tym:   97 dzieci, 133  dorosłe,                        192.775,30 

− usługi opiekuńcze dla 246 osób     (wraz ze specjalistycznymi usługami opiekuńczymi dla 

osób z zaburzeniami psychicznymi -zadanie zlecone)               
1.710.575,02 

− zasiłki celowe dla 189  rodzin                   86.040,38 

− zasiłki okresowe dla 98 rodzin                         187.857,62 

− opał. pogrzeby, schroniska, ogrzewalnie 197.184,18 

− składki zdrowotne opłacane za 96 podopiecznych            45.123,31 

− opłata za pobyt dzieci w domu dziecka lub innej placówce (120 dzieci) 997.017,98 

− zasiłki stałe dla 110 rodzin       539.935,24 

− opłata za pobyt w  DPS (41 osób)      1.383.166,92 

− wynagrodzenia, ZUS, FP,odpis na ZFŚS       2.095.769,67 

− zakup materiałów, energii, usług zdrowotnych i pozostałych   285.503,63 

− wynagrodzenie za sprawowanie opieki 20.696,36 

Darowizny (organizacja wigilii) 0 

Dodatki mieszkaniowe dla  324 rodzin   625.994,35 

Dodatki energetyczne dla 145 rodzin 17.224,43 

Dopłaty do czynszu 2.351,16 

Mieszkanie Chronione 4.024,73 

Ochrona Zdrowia – wywiady zdrowotne 16.241,35 

Zadania zlecone OPS 33.522.155,08 

Zasiłki wypłacone w następującej formie:  

− składki zdrowotne opłacane za 95 podopiecznych (świadczenia pielęgnacyjne) 153.098,05 

− świadczenia rodzinne wraz z dodatkami w ilości dla 1309 rodzin 7.895.422,15 

− fundusz alimentacyjny dla 189 osób   1.260.283,76 

− wynagrodzenia, ZUS, FP, odpis na ZFŚS, materiały, usługi    463.605,87 

− świadczenia wychowawcze dla 2722 rodzin     23.546.389,26 

− wynagrodzenia, ZUS, FP, materiały, usługi 203.055,99 

− program dobry start dla 0 uczniów wraz z kosztami 300 

  

Pomoc materialna dla 93 uczniów 41.919,81 

Karta dużej rodziny   0 

Asystent rodziny dla 54 rodzin 200.102,43 

Wspieraj Seniora 1.774,99 

Projekt EFS Aktywny  0 

Ogółem wydatki w  okresie 01-12/2021 42.173.433,94 
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Wydatki na świadczenia rodzinne i opiekuńcze razem wyniosły 7 325 763, 49 zł, z czego najwięcej na 

zasiłki rodzinne oraz świadczenia pielęgnacyjne. 

Tabela 33. Wydatki na świadczenia rodzinne i opiekuńcze w 2021 roku. 

Nazwa Kwota [zł] 

Zasiłki rodzinne 1.108.678,85 

Dodatki do zasiłków rodzinnych z tytułu: 574.550,52 

- urodzenia dziecka 46.000 

- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego 55.802,30 

- samotnego wychowywania dziecka 140.879 

- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego 119.490 

- rozpoczęcia roku szkolnego 51.124,22 

- podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania 33.955 

- wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej 127.300 

Zasiłki rodzinne wraz z dodatkami na podstawie art. 5 ust 3 ustawy o SR (zł/zł) 74.010,96 

Zasiłki rodzinne wraz z dodatkami ogółem 1.757.240,33 

Zasiłki pielęgnacyjne 1.905.682,84 

Świadczenie pielęgnacyjne 3.041.690,22 

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka 125.000 

Jednorazowe świadczenie „Za życiem" 8.000 

Specjalny zasiłek opiekuńczy 150.474 

Świadczenie rodzicielskie 337.676,10 

Razem 7.325.763,49 

Zasiłki dla opiekunów 36.300 

Składki na ubezpieczenia społeczne  552.911 

W ramach wsparcia rodziny w Gminie Bielawa w 2021 roku zatrudniono 3 asystentów. Opieką 

asystenta objęto 54 rodziny. W rodzinach spokrewnionych umieszczono 26 dzieci. Do rodzin 

naturalnych wróciło 22 dzieci. W rodzinie zastępczej umieszczono 67 dzieci. Z kolei w placówkach 

opiekuńczo-wychowawczych umieszczono 27 dzieci. 

Tabela 34. Wspieranie rodziny w 2021 roku. 

Lp. Nazwa 2021 

1. Liczba zatrudnionych asystentów 3 

2. Liczba rodzin objętych opieką asystenta 54 

3. Istniejące rodziny zastępcze - 

4. Utworzone rodziny zastępcze - 

5. Liczba dzieci umieszczonych w rodzinach spokrewnionych 26 

6. Liczba dzieci, które wróciły do rodzin naturalnych 22 

7. Liczba dzieci umieszczonych w innej rodzinie zastępczej 67 

8. Liczba dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo wychowawczych 27 

Dla 70 rodzin wszczęto procedurę niebieskiej karty. 117 rodzin objęto procedurą Niebieskiej Karty. 

Zakończono 83 procedury Niebieskiej Karty. 

Tabela 35. Niebieskie karty w 2021 roku. 

Lp. Nazwa 2021 

1. Liczba rodzin wobec których wszczęto procedurę Niebieskiej Karty 70 

2. Liczba rodzin objętych procedurą Niebieskiej Karty 117 

3. Liczba zakończonych procedur Niebieskiej Karty 83 
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Zespół Ośrodków Wsparcia realizował następujące działania: 

→ Treningi: dbałości o wygląd zewnętrzny i higienę, trening budżetowy, trening spędzania czasu 

wolnego w tym: zabawoterapia, ludoterapia i zajęcia świetlicowe, muzyczne i 

kulturalnooświatowe, trening kulinarny. 

→ Zajęcia: świetlicowe, teatralne, komputerowe i redakcyjne, stolarskie i ogrodnicze, w pracowni 

plastycznej, w pracowni ceramicznej, w pracowni rękodzieła, relaksacyjne, relaksacyjne z 

elementami stymulacji integracji, ruchowe, edukacyjne, plastyczne rękodzielnicze , porządkowe - 

terapia przez pracę, grupowe z psychoedukacji z elementami socjoterapii, grupowe z 

elementami rewalidacji i socjoterapii, grupowe - terapia funkcji poznawczych, grupowe z 

elementami biblioterapii, grupowe z psychoedukacji. 

→ Poradnictwo psychologiczne, terapia indywidualna, interwencja kryzysowa- prowadzone przez 

psychologa, dostępne były przez 5 dni w tygodniu. Działał telefon zaufania. 

→ Regularnie raz w tygodniu odbywały się spotkania każdej grupy z opiekunem. 

→ Spotkania społeczności odbywały się regularnie również raz w tygodniu. 

→ Poradnictwo i praca socjalna. 

→ Spotkania integracyjno-okolicznościowe: w tym zabawy, pikniki, grille, wycieczki itp. 

→ Współpraca z instytucjami. W celu zapewnienia integracji Uczestników ze środowiskiem lokalnym 

ZOW współpracował z organizacjami i instytucjami działającymi w mieście w zależności od 

możliwości epidemiologicznych. 

Pozostałe działania na rzecz pomocy społecznej obejmowały m.in.: 

→ Zaplanowano i przekazano dotację na realizację zadań publicznych dla Caritas Diecezji 

Świdnickiej w wysokości 57.000,00 zł na prowadzenie jadłodajni w 2021 roku w mieście Bielawa. 

→ W lipcu 2021 r. Gmina Bielawa zawarła porozumienie ze Stowarzyszeniem MANKO w Krakowie 

dotyczące dalszej realizacji programu Ogólnopolska Karta Seniora. W Bielawie realizowana jest 

edycja lokalna tego programu. Wydatkowano kwotę 3.000,00 zł. 

Ze środków własnych zrealizowano dwa wydatki inwestycyjne w obszarze pomocy społecznej na łączną 

kwotę 340 025,58 zł (+ współfinansowanie 258 192,81 zł). Była to adaptacja i modernizacja 

pomieszczeń w budynku Zespołu Ośrodków Wsparcia z przeznaczeniem na Środowiskowy Dom 

Samopomocy dla osób ze spektrum autyzmu lub niepełnosprawnością sprzężoną - etap II i III. 

Wykonano projekt budowlany, a także prace budowlane polegające na wierceniu otworów wraz z 

poprowadzeniem rurociągów z rur miedzianych oraz prace izolacyjne, montaż klimatyzatorów 

ściennych o mocy 3,5kW, montaż klimatyzatora ściennego o mocy 5kW, montaż klimatyzatorów 

przypodłogowych-sufitowych o mocy 8,5kW. Wykonano również demontaż i montaż okien z PCV o 

powierzchni 425 m2, obróbkę i montaż gotowych elementów prefabrykowalnych z blachy stalowej 

nierdzewnej, utylizację okien po demontażu, malowanie elewacji farbą silikonową wraz z tynkiem 

elewacyjnym i gruntowaniem podłoża. 

Na obszar związany z  wspieraniem i rozwojem życia 

rodzinnego w 2021 roku wydatkowano 38 445 111,61 zł, 

czyli 25,31 % ogółu wydatków gminy. Środki te 

przeznaczono na: 

→ świadczenia wychowawcze i rodzinne, z funduszu alimentacyjnego i składki na ubezpieczenia; 

→ wspieranie rodzin, w tym rodzin zastępczych; 

RODZINA:    

38 445 111,61 zł  
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→ działalność placówek-opiekuńczo wychowawczych (wniesiono opłatę za 27 dzieci umieszczonych 

w placówkach opiekuńczo-wychowawczych); 

→ opiekę nad dziećmi do 3 lat, 

→ funkcjonowanie Karty Dużej Rodziny. 

Realizacja Programów 

► Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie 

na lata 2021-2023 

W ramach celu szczegółowego nr 1 pn. „Zintensyfikowanie działań profilaktycznych i edukacji 

społecznej w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” zrealizowano następujące działania: 

→ Na stronach internetowych m.in. Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielawie, Powiatowego Centrum 

Pomocy Rodzinie i Ochrony Zdrowia w Dzierżoniowie, placówek Oświatowych, Komendy 

Powiatowej Policji w Dzierżoniowie w tym Komisariatu Policji w Bielawie zamieszczono 

podstawowe informacje dotyczące zjawiska przemocy w rodzinie oraz możliwe formy pomocy w 

tym zakresie.  

→ Osobiście bądź w ramach zajęć profilaktycznych specjaliści z ww. instytucji informowali o zjawisku 

przemocy, jego skutkach i przeciwdziałaniu oraz przedstawiali ofertę poradnictwa 

psychologicznego, prawnego, medycznego, zawodowego i rodzinnego oraz socjalnego, a także 

informowali o programach korekcyjno-edukacyjnych i treningach kompetencji rodzicielskich 

prowadzonych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie i Ochrony Zdrowia w Dzierżoniowie.  

→ Zadaniem specjalistów było diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie, podejmowanie 

działań w środowisku zagrożonym tym zjawiskiem oraz przeciwdziałanie mu, jak również 

inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie, rozpowszechnianie 

informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy oraz inicjowanie działań w 

stosunku do oprawców. 

→ Instytucje pomocowe funkcjonujące na terenie Gminy Bielawa monitorowały sytuacje rodzin 

dysfunkcyjnych, wymieniały spostrzeżenia oraz informowały o możliwościach skorzystania z 

pomocy celem zapobiegania występowania problemu przemocy w rodzinie.  

→ Gmina zleciła firmie zewnętrznej przeprowadzenie w ESP nr 7 i SP nr 10 sześć autorskich 

programów profilaktycznych. W warsztatach wzięło udział 140 uczniów. W SP nr 4 zrealizowano 

programy profilaktyczne: „Domowi Detektywi - Jaś i Małgosia na tropie”. W szkoleniu realizatorów 

wzięło udział 19 nauczycieli. Zrealizowano „program Debata”. W warsztatach wzięło udział 50 

uczniów. W SP nr 10 przeszkolono realizatorów „Domowi Detektywi” - Jaś i Małgosia. 

→ W bielawskich szkołach podstawowych zrealizowano programy profilaktyczne w formie 

warsztatów dla poszczególnych klas łącznie 60 warsztatów po 90 minut każdy. Dotyczyły one 

między innymi problemów: samooceny, akceptacji i budowania pewności siebie, agresji i 

przemocy – kontroli własnych emocji, rozwiązywania konfliktów oraz uzależnień. W warsztatach 

wzięło udział 1379 uczniów. Ponadto była rozpowszechniana dla uczniów, opiekunów prawnych 

i nauczycieli kampania informacyjna nt. „zachowań destrukcyjnych i przyczyn przemocy, a w tym: 

narkomanii, alkoholizmowi, przemocy rówieśniczej, beautyhejtu, uzależnień behawioralnych”, 

„jak przeciwdziałać przemocy w rodzinie w dobie nauczania zdalnego, ale też cyberprzemocy i 

wykluczeniu internetowemu” oraz „dotycząca negatywnego wpływu izolacji domowej związanej z 

pandemią i ewentualnymi konsekwencjami przemocy”. W najmłodszych grupach wiekowych 

(przedszkole) pracownicy oświaty przeprowadzili zajęcia mające na celu poznanie i utrwalenie 
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gestu „Pomóż mi” „HELP ME” w celu skutecznego komunikowania potrzeby pomocy, jego 

odbioru i przekazania właściwym służbą w celu podjęcia stosownych działań. 

→ Gmina Bielawa sfinansowała ze środków przeznaczonych na profilaktykę uzależnień cykl 

programów pod nazwą: „Ważny jest człowiek”, jeden z odcinków dotyczył przemocy. Ponadto 

zawarła porozumienie z Miejskim Ośrodkiem Kultury i Sztuki w Bielawie  dotyczące 

przeprowadzenia wakacyjnych imprez plenerowych pn. Profilaktyczne spotkania kulturalne – 

Wakacyjne "Używki" Kulturalne, skierowanych do dzieci z terenu Bielawy, które nie wyjechały z 

miasta na letni wypoczynek.  

→ Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielawie zaprojektował i rozprowadził na terenie placówek 

Oświatowych ulotki z informacjami o zjawisku przemocy i formach wsparcia.  

→ W Telewizji Polskiej w dniach od 22 do 28 lutego 2021 r. udostępniony był spot reklamowy 

dotyczący corocznej ogólnopolskiej akcji pn.: „Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym 

Przestępstwem”. Była to kolejna edycja akcji koordynowanej przez Ministerstwo Sprawiedliwości, 

podczas której pokrzywdzeni mogli bezpłatnie skorzystać z informacji prawnej. W siedzibie 

Prokuratury Rejonowej w Dzierżoniowie przy ulicy Rolnej 1 w godzinach od 8.00 do 13.30 

pełniony był specjalny dyżur z wykorzystaniem środków łączności takich jak: telefon i e-mail. Każdy 

zainteresowany mógł w tym czasie uzyskać bezpłatną poradę. Pracownicy Ośrodka informowali 

klientów o możliwości uzyskania porad prawnych i pomocy. Informacja o powyższej akcji widniała 

również na tablicy informacyjnej tut. Ośrodka. 

→ Dzielnicowi z Komisariatu Policji w Bielawie w ramach działań kulturalno–edukacyjnych 

przeprowadzili w placówkach oświatowych 17 spotkań z dziećmi i młodzieżą oraz 19 spotkań z 

pedagogami szkolnymi. 

→ Pracownicy OPS oraz dzielnicowi KP w Bielawie  informowali o  aplikacji mobilnej „Twój Parasol”, 

która stanowi narzędzie do szybkiego skorzystania z pomocy w kryzysowych sytuacjach m.in. 

błyskawicznego wybrania numeru do policji lub pogotowia ratunkowego, wysłania komunikatu 

alarmowego do wcześniej ustalonego adresu e-mail, wglądu do mapy z zaznaczonymi miejscami, 

w których jest  świadczona pomoc.   

→ W Ośrodku Pomocy Społecznej w Bielawie prowadzone były warsztaty umiejętności 

wychowawczych, które powstały z myślą o rodzicach, którzy doświadczają kłopotów 

wychowawczych z dziećmi oraz o rodzicach, którzy poszukują wiedzy i dobrych wzorców 

wychowawczych, chcą uniknąć błędów wychowawczych i profilaktycznie zapobiegać ich skutkom. 

Działania edukacyjne służą  wzmocnieniu opiekuńczych i wychowawczych, alternatywnych wobec 

stosowania przemocy metod i kompetencji rodziców. Od września 2021 r. warsztaty umiejętności 

wychowawczych odbywały się  w każdy wtorek w godz. 16.00 - 18.00 oraz w czwartek w godz. 

15.30 - 17.00.  Z zajęć skorzystało łącznie 12 osób. W grudniu 2021 r. zajęcia odbywały się poprzez 

komunikatory internetowe. Ponadto asystenci rodziny w ramach pracy z rodziną  prowadzili 

indywidualne konsultacje wychowawcze oraz działania skoncentrowane na wzmacnianiu funkcji 

opiekuńczo – wychowawczej. W 2021 r. Ośrodek zatrudniał na umowę o pracę 3 asystentów 

rodziny, którzy systematycznie wspierali 54 bielawskie rodziny w pokonywaniu trudności i 

odzyskiwaniu równowagi życiowej, z tego 12 rodzin zostało zobowiązane postanowieniem sądu 

do współpracy, jednocześnie sąd zobowiązał tut. Ośrodek do sporządzania okresowych 

informacji z przebiegu współpracy rodziny z asystentem. Asystenci rodzin  pomimo trudnej 

sytuacji związanej z pandemią podczas swojej codziennej pracy realizowali swoje zwyczajowe 

działania wynikające z ich profilu zawodowego. Asystenci rodziny z zaangażowaniem wspierali 

rodziców, zwłaszcza w rodzinach, gdzie wychowują się małe dzieci. Pomoc ta była realizowana 

poprzez bezpośrednie kontakty pracowników z rodzinami. 
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→ W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie i Ochrony Zdrowia w Dzierżoniowie odbywały się 

treningi kompetencji rodzicielskich, prowadzone w ramach „Powiatowego programu 

profilaktycznego w zakresie promowania i wdrażania prawidłowych metod wychowawczych w 

stosunku do dzieci zagrożonych przemocą w rodzinie na lata 2017 – 2021”. Pomimo trudnych 

warunków działanie zostało zrealizowane. W 2021 r. 8 rodzin było objętych wsparciem asystenta 

rodziny i odbyło ww. trening z wynikiem pozytywnym. 

→ Pracownicy Ośrodka realizujący działania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w 2021 

r. podnosili posiadane kompetencje i zdobywali wiedzę na temat zjawiska przemocy domowej, 

poprzez uczestnictwo m.in. w: 

• specjalistycznym szkoleniu w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w oparciu o 

Model Duluth „Jak pracować ze sprawcami przemocy w rodzinie” – udział 2 osób, 

• szkoleniu pn. „Podstawy prawne oraz psychologiczne interwencji w przypadku przemocy w 

rodzinie wobec dziecka” - udział 1 osoby, 

• szkoleniu nt. „Problematyka interwencji kryzysowej w rodzinie” - udział 1 osoby. 

→ Ponadto Psycholog zatrudniony w tut. Ośrodku uczestniczył  w indywidualnych superwizjach raz 

w miesiącu. Superwizje są niezbędną częścią pracy psychologa, w trakcie sesji korygowane są 

błędy w rozumieniu i technice pracy z klientem. Ponadto budują wiedzę teoretyczną i rozwijają 

kompetencje terapeutyczne. 

W ramach celu szczegółowego nr 2 pn. „Zwiększenie dostępności i skuteczności ochrony oraz 

wsparcia osób dotkniętych przemocą w rodzinie” zrealizowano następujące działania: 

→ Gmina Bielawa dysponowała 49 lokalami przeznaczonymi do zasiedlenia po wykonaniu remontu 

kapitalnego, 6 lokali przeznaczonych było pod najmem socjalny a 13 do zasiedlenia po wpłacie 

kaucji zabezpieczającej.  

→ W Gminie w 2021 r. funkcjonował punkt konsultacyjny na potrzeby osób doświadczających 

przemocy w rodzinie. W ramach punktu konsultacyjnego z pomocy psychologicznej skorzystało 

8 osób natomiast z porad prawnych skorzystało 86 osób.  

→ W Ośrodku Pomocy Społecznej w Bielawie zatrudniony był psycholog, który udzielał wsparcia 

zarówno poprzez poradnictwo indywidualne, grupowe jak i rodzinne. Z pomocy psychologicznej 

w roku 2021 r. skorzystało 71 osób, dla porównania w roku 2020 skorzystało 75 osób. Organizacja 

pracy gabinetu psychologicznego stanowi odpowiedź na potrzeby najbardziej potrzebujących 

pomocy mieszkańców Bielawy.  

→ W roku sprawozdawczym zaplanowano utworzenie grupy wsparcia dla osób doznających 

przemocy w rodzinie,  ale z uwagi na pandemię koronawirusa grupa nie została zawiązana. 

→ W ramach Lokalnego Punktu Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem w Bielawie osoby 

doznające przemocy mogły uzyskać wsparcie w ramach, bezpłatnej pomocy osobom 

pokrzywdzonym przestępstwem w ramach Funduszu Sprawiedliwości - Funduszu Pomocy 

Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej, m.in. poprzez udzielanie pomocy prawnej, 

psychologicznej i psychiatrycznej, pokrywanie kosztów rehabilitacji, pomoc finansową i 

materialną (z powyższej pomocy skorzystały 2 rodziny). 

→ Z bezpłatnej porady w ramach corocznej ogólnopolskiej akcji, która w roku 2021 odbywała się w 

dniach od 22 do 28 lutego w siedzibie Prokuratury Rejonowej w Dzierżoniowie odbywały się 

dyżury, w ramach których świadczona była pomoc w formie porad. Pracownicy Ośrodka 

informowali klientów o możliwości uzyskania porad prawnych i pomocy, ponadto akcja 

nagłośniona była przez media lokalne i ogólnopolskie. 
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→ Na terenie powiatu dzierżoniowskiego funkcjonuje Ośrodek Interwencji Kryzysowej, który 

świadczy pomoc w formie konsultacji interwencyjnych (rozmowa wspierająca – przez telefon, 

internet i osobiście, udzielenie potrzebnych informacji, itp.), poradnictwa psychologicznego 

(terapia indywidualna, diagnoza problemu), terapii uzależnień, poradnictwa socjalnego, 

poradnictwa pedagogicznego, poradnictwa zawodowego, poradnictwa prawnego, schronienia 

bądź do Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia w Wałbrzychu, gdzie można uzyskać nie tylko 

wyspecjalizowaną pomoc, poradnictwo, ale i schronienie. 

→ Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bielawie prowadzi postępowania w 

związku z nadużywaniem alkoholu. W 2021 r. skierowanych było 19 wniosków dotyczących 

wszczęcia interwencji w związku z nadużywaniem alkoholu w ramach procedury „Niebieskiej 

Karty”. 

→ Ponadto Gmina wspiera również działalność Klubu Abstynenta FENIKS, w którym odbywają się 

mitingi dla osób uzależnionych oraz bezpośrednie wsparcie i poradnictwo. 

→ Ponadto przy Parafii pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Bielawie w ramach 

wolontariatu funkcjonuje punkt Apostolstwa trzeźwości „Barnaba”, który służy pomocą osobom 

zmagającym się z uzależnieniem i szukającym wsparcia (ze wsparcia punktu w 2021 r. skorzystało 

19 osób). Osoby zgłaszające się do „Barnaby” mogą uzyskać wsparcie i pomoc w zakresie 

poradnictwa i motywowania do leczenia oraz na prośbę zainteresowanych uzyskać pomoc w 

kierowaniu do odpowiednich specjalistów, placówek, instytucji czy ośrodków.  

→ Na terenie miasta można uzyskać również pomoc w Stowarzyszeniu „Nowa Nadzieja”, w ramach 

punktu konsultacyjnego, w którym można uzyskać pomoc m. in. z zakresu uzależnienia od 

alkoholu, narkotyków, nikotyny, przemocy w rodzinie, problemów rodzinnych. Osoby które 

zgłosiły się do punktu były motywowane do leczenia, jeżeli zachodziła taka potrzeba, były 

kierowane do odpowiednich specjalistów, placówek, instytucji, ośrodków (detoks, terapia 

stacjonarna w ośrodku zamkniętym dla osób z głębszym problemem). 

→ W ramach Zespołu Interdyscyplinarnego został uruchomiony Telefon Zaufania w związku z coraz 

powszechniejszym problemem przemocy w rodzinie. Jest on adresowany do wszystkich osób ze 

szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży – w okresie sprawozdawczym 15 osób 

skorzystało z tej formy pomocy. 

→ Funkcjonowanie procedury szybkiego reagowania wobec sprawców przemocy domowej, jakim 

jest nakaz natychmiastowego opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania i jego 

bezpośredniego otoczenia lub zakaz zbliżania się do mieszkania i jego bezpośredniego 

otoczenia (procedurą tą została objęta 1 rodzina). Procedura ta daje możliwość szybkiej izolacji 

osoby stosującej przemoc, w sytuacjach gdy stwarza ona zagrożenie dla życia lub zdrowia 

domowników. 

→ W ramach wykonywania obowiązków służbowych i świadczenia pomocy rodzinom dotkniętym 

zjawiskiem przemocy domowej osoby zaangażowane w pracę z osobami doświadczającymi 

przemocy w rodzinie informowali ich o mobilnej aplikacji „Twój Parasol”. Aplikacja ta stanowi 

narzędzie do szybkiego skorzystania z pomocy w kryzysowych sytuacjach m.in. błyskawicznego 

wybrania numeru do policji lub pogotowia ratunkowego, wysłania komunikatu alarmowego do 

wcześniej ustalonego adresu e-mail, wglądu do mapy z zaznaczonymi miejscami, w których jest  

świadczona pomoc.  

W ramach celu szczegółowego nr 3 pn. „Oddziaływania na osoby stosujące przemoc w rodzinie” 

zrealizowano m.in. następujące działania: 
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→ systematyczne wizyty dzielnicowego Komisariatu Policji w Bielawie sprawdzające stan 

bezpieczeństwa rodziny co najmniej 1 raz na 30 dni; 

→ przeprowadzanie przez dzielnicowego Komisariatu Policji w Bielawie rozmowy profilaktyczno–

ostrzegawczej z osobą podejrzewaną o stosowanie przemocy w rodzinie oraz poinformowanie o 

konsekwencjach prawnych stosowania przemocy, przeprowadzenie rozmowy o przestrzeganiu 

norm społecznych; 

→ skierowanie wniosku do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bielawie w 

sprawie wszczęcia interwencji w związku z nadużywaniem alkoholu; 

→ występowanie do organów ścigania z zawiadomieniem o podejrzeniu popełnienia czynów 

określonych w art. 2 pkt 2 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy (7 wniosków); 

→ funkcjonowanie procedury szybkiego reagowania wobec sprawców przemocy domowej, jakim 

jest nakaz natychmiastowego opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania i jego 

bezpośredniego otoczenia lub zakaz zbliżania się do mieszkania i jego bezpośredniego 

otoczenia. Ma on zapewnić możliwość szybkiego izolowania osoby dotkniętej przemocą od 

osoby stosującej przemoc, w sytuacjach gdy stwarza ona zagrożenie dla życia lub zdrowia 

domowników (w 2021 r. procedurą została objęta 1 rodzina). 

W 2021 roku członkowie grupy roboczej Zespołu ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 

motywowali osoby podejrzewane o stosowanie przemocy w rodzinie oraz sprawców przemocy do 

uczestnictwa w programie korekcyjno–edukacyjnym w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie i 

Ochrony Zdrowia w Dzierżoniowie, jednak z uwagi na sytuację pandemiczną zajęcia nie odbyły się. 

W ramach celu szczegółowego nr 4 pn. „Podnoszenie kompetencji służb i przedstawicieli podmiotów 

realizujących działania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie” pracownicy OPS podnosili 

swoje kompetencje zawodowe i zdobywali wiedzę na temat zjawiska przemocy domowej, poprzez 

uczestnictwo m.in. w: 

→ specjalistycznym szkoleniu w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w oparciu o Model 

Duluth „Jak pracować ze sprawcami przemocy w rodzinie” – udział 2 osób,  

→ szkoleniu pn. „Podstawy prawne oraz psychologiczne interwencji w przypadku przemocy w 

rodzinie wobec dziecka” - udział 1 osoby, 

→ szkoleniu nt. „Problematyka interwencji kryzysowej w rodzinie” - udział 1 osoby, 

→ 2 pracowników jest w trakcie studiów licencjackich na kierunku praca socjalna, 

→ 2 pracowników kontynuuje podjęte w 2020 r. studia magisterskie na kierunku praca socjalna oraz 

poradnictwo psychologiczno–pedagogiczne, 

→ 1 pracownik w 2021 r. podjął studia magisterskie na kierunku praca socjalna. 

→ Ponadto psycholog zatrudniony w tut. Ośrodku uczestniczył w indywidualnych superwizjach raz 

w miesiącu. Superwizje są niezbędną częścią pracy psychologa, w trakcie sesji korygowane są 

błędy w rozumieniu i technice pracy z klientem. Ponadto budują wiedzę teoretyczną i rozwijają 

kompetencje terapeutyczne. 

Zgodnie z ustawą o pracownikach samorządowych jako jedną z powinności urzędnika wskazuje się 

stałe podnoszenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych np. poprzez szkolenia i kursy, udział w 

konferencjach tematycznych. Stan pandemii ograniczył możliwość uczestnictwa w szkoleniach w 

dotychczasowej formie i zadowalającej ilości. 
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Tabela 36. Realizacja wskaźników Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz 
Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2023 w roku 2021 

Lp. Cel szczegółowy Nazwa wskaźnika Jednostka 
Wartość 

wskaźnika 

1. 

1.Zintensyfikowanie 

działań profilaktycznych i 

edukacji społecznej w 

zakresie przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie 

liczba lokalnych kampanii społecznych i 

edukacyjnych 
szt. 8 

2. liczba odbiorców działań edukacyjnych os 
mieszkańcy 

Bielawy 

3. 
liczba upowszechnionych informacji dotyczących 

problemu przemocy 
szt. 12 

4. 

liczba prowadzonych działań edukacyjnych 

służących wzmocnieniu umiejętności opiekuńczych i 

wychowawczych 

szt. 15 

5. 
liczba rodzin objętych wsparciem asystenta rodziny 

(w tym na zlecenie sądu) 
szt. 62 

6. 
liczba sprawców przemocy skierowanych i objętych 

programem korekcyjno – edukacyjnym 
os 42/0 

7. 
liczba przyjętych zgłoszeń dotyczących przemocy 

domowej 
szt. 82 

8. liczba wszczętych procedur „Niebieskiej Karty” szt. 82 

9. 
liczba rodzin monitorowanych w związku z 

zagrożeniem przemocą domową 
szt. 117 

10. 

liczba osób skierowanych do specjalistów 

zajmujących się wspieraniem osób dotkniętych 

przemocą w rodzinie 

os 311 

11. 

2.Zwiększenie dostępności 

i skuteczności ochrony oraz 

wsparcia osób dotkniętych 

przemocą w rodzinie 

liczba założonych „Niebieskich Kart” szt. 82 

12. liczba udzielonych informacji, porad i konsultacji szt. 501 

13. 
baza podmiotów świadczących pomoc i wsparcie 

osobom dotkniętym przemocą domową 
szt. 9 

14. 
liczba form pomocy udzielonych ofiarom przemocy 

w rodzinie 
szt. 8 

15. 
liczba osób uczestniczących w Grupie wsparcia dla 

osób doświadczających przemocy domowej 
os 0 

16. liczba realizowanych programów szt. 0 

17. 

liczba osób skierowanych do specjalistycznych 

ośrodków wsparcia dla osób 

doświadczających przemocy 

os 0 

18. 
liczba funkcjonujących telefonów zaufania, 

interwencyjnych lub informacyjnych 
szt. 1 

19. liczba rodzin, które otrzymały lokal mieszkalny szt. 0 

20. 

3.Oddziaływania na osoby 

stosujące przemoc w 

rodzinie 

liczba przekazywanych informacji o miejscach 

pomocy 
szt. 132 

21. liczba założonych „Niebieskich Kart” szt. 82 

22. liczba posiedzeń grup roboczych szt. 413 

23. liczba rodzin objętych procedurą NK szt. 117 

24. 
liczba osób skierowanych do specjalistów 

zajmujących się sprawami przemocowymi 
os 42 

25. 
liczba zawiadomień skierowanych do prokuratury i 

policji o podejrzeniu popełnienia czynów 
szt. 39 
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Lp. Cel szczegółowy Nazwa wskaźnika Jednostka 
Wartość 

wskaźnika 

określonych w art. 2 pkt 2 ustawy o przeciwdziałaniu 

przemocy 

26. 4.Podnoszenie 

kompetencji służb i 

przedstawicieli podmiotów 

realizujących działania z 

zakresu przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie 

liczba działań edukacyjnych i wspierających szt. 3 

27. 

liczba przeszkolonych osób zajmujących się 

przeciwdziałaniem przemocy objętych działaniami 

wspierającymi 

os 5 

28. liczba spotkań Zespołu Interdyscyplinarnego szt. 4 

29. liczba przeprowadzonych superwizji szt. 12 

► Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Bielawy na lata 2018-2022 

W 2021 roku podjęto działania dotyczące realizacji dwóch celów Strategii Rozwiązywania Problemów 

Społecznych Miasta Bielawy na lata 2018-2022 w 2021 roku. W ramach celu strategicznego nr 1 pn. 

„Przeciwdziałanie problemom ubóstwa, bezrobocia i bezdomności” zlecono do realizacji zadanie 

publiczne pn. „Prowadzenie jadłodajni w 2021 roku” przez Caritas Diecezji Świdnickiej. W ramach celu 

strategicznego nr 2 pn. „Wspieranie osób starszych oraz niepełnosprawnych” zapewniono rozwój 

ośrodków wsparcia dla seniorów: Dziennego Domu  „Senior+” ( 75 miejsc) i Klub Senior+(45 miejsc). 

Celami funkcjonowania tych instytucji są: 

→ zaspokojenie potrzeb bytowych poprzez zapewnienie bezpiecznego miejsca do 

wielogodzinnego przebywania i godnego spędzania czasu oraz zapewnienie posiłku w czasie 

pobytu,  

→ motywowanie seniorów do działań na rzecz samopomocy i działań wolontariackich na rzecz 

innych osób,  

→ poprawa stanu psychofizycznego uczestników,  

→ rozwijanie kontaktów i współpracy między społecznościami,  

→ budowanie więzi międzypokoleniowej,  

→ prowadzenie form działalności edukacyjnej, zdrowotnej, kulturalnej i krajoznawczo-turystycznej,  

→ rozwijanie zainteresowań i umiejętności,  

→ ochrona i promocja zdrowia,  

→ zapobieganie marginalizacji społecznej osób starszych,  

→ kreowanie wizerunku osoby starszej jako jednostki czynnej społecznie.  

Formy wsparcia kierowanego do adresatów projektu to: 

→ wyżywienie (m.in.: dwudaniowy obiad, kawa, herbata), 

→ rehabilitacja ruchowa (m.in.: gimnastyka, kinezyterapia i masaże), 

→ terapia zajęciowa (m.in.: rękodzieło, warsztaty kulinarne, relaksacja), 

→ zajęcia edukacyjne (m.in.: spotkania ze specjalistami, prelekcje prozdrowotne, 

→ zajęcia teatralno- kabaretowe i muzyczno- wokalne, 

→ imprezy integracyjne (m.in.: ogniska i grille integracyjne) i okolicznościowe, 

→ zajęcia sportowo-rekreacyjne (np. wycieczki, nordic walking, basen), 

→ zajęcia kulturalno-oświatowe (np. wyjścia do kina lub teatru), 
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→ wolontariat międzypokoleniowy (spotkania z dziećmi i młodzieżą z bielawskich szkół i przedszkoli) 

→ spotkania z organizacjami lokalnymi działającymi na rzecz seniorów (Uniwersytet Trzeciego 

Wieku; Gminna Rada Seniorów),  

→ inne formy zajęć wynikające z aktualnych potrzeb i zainteresowań uczestników, w tym zajęcia 

muzyczne, doposażenie obiektu itp., 

→ Środowiskowy Dom Samopomocy z Filią przeznaczony dla osób z problemem zdrowia 

psychicznego  w tym niepełnosprawnych (79 miejsc). W ramach realizowanych usług prowadzone 

są treningi: interpersonalne, budżetowy, zdrowotny, kulinarny oraz  terapia zajęciowa. 

Zaspakajane są potrzeby kulturalno-rekreacyjne. Udzielana jest pomoc psychologiczna. 

► Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych 

wywołanych chorobami zakaźnymi 

W 2021 roku Zespół Ośrodków Wsparcia realizował program „Pomoc osobom niepełnosprawnym 

poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”. 

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zgodnie z umową nr POS/000013/01/D z 

dnia 12.10.2021 roku przyznał kwotę 67.681 zł, która została wykorzystana na 3 dniowy pobyt w 

Krakowie, dodatkowe środki dezynfekujące, dozowniki i termometry ościenne oraz spotkanie pod 

nazwą „Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych”, gdzie osoby niepełnosprawne wraz z 

opiekunami uczestniczyli w zawodach. Ciekawym doświadczeniem było zaproszenie młodzieży, która 

miała „ograniczoną” sprawność, aby wczuć się w rolę osób z wszelkimi niepełnosprawnościami. 

► Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023 

W 2021 roku w ramach wieloletniego Programu „Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023” 

udzielono pomocy na: 

→ opłaty obiadów dla 64 dzieci w przedszkolach, szkołach i gimnazjach, tj. 4.045 świadczeń (37 

rodzin), 

→ udzielono pomocy w formie pieniężnej na zakup artykułów żywnościowych dla 175 rodzin, 

→ pokrycie kosztów obiadów dla 5 osób dorosłych. 

3.7. GOSPODARKA MIESZKANIOWA 

Na obszar związany gospodarką mieszkaniową i komunalną 

w 2021 roku wydatkowano 13 388 696,42 zł, czyli 8,82 % 

ogółu wydatków gminy. Środki te przeznaczono na: 

→ działalność jednostek obsługi mieszkaniowej; 

→ gospodarkę gruntami i nieruchomościami; 

→ społeczne inicjatywy mieszkaniowe. 

Inwestycje i działania 2021 

W 2021 roku Gmina Bielawa dysponowała 140 budynkami komunalnymi o łącznej powierzchni 

36 154,97 m2. Znajdowało się w nich 2 460 mieszkań i 135 lokali socjalnych. Do pustostanów zaliczono 

81 lokali. Przeprowadzono rozbiórkę 3 budynków. Dla 39 budynków stan techniczny określono jako 

„zły”, a dla 98 jako „średni”. 137 budynków wymaga remontu.  

Miasto sprzedało 122 mieszkania, a łączna wartość transakcji sprzedaży wyniosła 1 879 199,30 zł. 

Lokatorzy z 1 502 lokali zalegają z opłatami na rzecz gminy na kwotę 1.083.909,54 zł. Ściągalność 

GOSPODARKA MIESZKANIOWA         

13 388 696,42 zł  
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należności czynszowych jest relatywnie niska, utrzymując się na poziomie 1,16%. Nie wykonano 

żadnych eksmisji, choć zapadło 41 wyroków w tym zakresie. 

Tabela 37. Zasoby komunalne gminy w 2021 roku. 

Lp. Nazwa Jednostka 2021 

1. budynki komunalne 
liczba budynków 140 

powierzchnia m2 36.154,97 

2. mieszkania komunalne  
liczba mieszkań 2.460 

powierzchnia m2 103.369,04 

3. 

4. 
lokale socjalne 

liczba lokali 135 

powierzchnia m2 3.005,79 

5. pustostany 
liczba mieszkań 81 

powierzchnia m2 2.559,38 

6. sprzedaż mieszkań 
liczba mieszkań 122 

powierzchnia m2 6.460,65 

7. kwota sprzedaży mieszkań zł 1.879.199,30 

9. średnia stawka czynszu komunalnego  zł/m²/ miesiąc 3,26 

10. 
minimalna i maksymalna  

stawka czynszu komunalnego  
zł/m²/ miesiąc 

2,95 

5,72 

11. stawka czynszu socjalnego zł/m²/ miesiąc 0,60 

12. zaległości w opłatach za mieszkania 
zł 1.083.909,54 

liczba mieszkań 1.502 

13. ściągalność należności czynszowych % 1,16 

14. wydatki na remonty w budynkach i lokalach komunalnych zł 2.045.474,90 

15. 

ocena aktualnego stanu technicznego budynków 

pozostających w zarządzie 
  

zły liczba budynków 39 

średni liczba budynków 98 

dobry liczba budynków 0 

16. budynki wymagające remontów liczba budynków 137 

17. nakazy rozbiórek budynków liczba budynków 0 

18. rozbiórki budynków liczba budynków 3 

19. liczba eksmisji  
wyroków – 41 

wykonanych -0 

W 2021 roku remont przeprowadzano w 11 mieszkaniach zlokalizowanych 11 budynkach 

komunalnych. W ramach remontu wymieniono instalacje, wymieniono stolarkę budowlaną i okna oraz 

wykonano ocieplenie. 

Tabela 38. Remonty mieszkań w zasobach komunalnych w 2021 roku. 

Lp. Nazwa 2021 

1. budynki objęte remontem  11 

2. mieszkania objęte remontem  11 

3. wymiana instalacji  4 

4. wymiana stolarki budowlanej 3 

5. doprowadzenie wodociągu 0 

6. doprowadzenie ciepłej wody 0 

7. doprowadzenie centralnego ogrzewania 0 

8. przyłączenie do sieci gazu ziemnego 0 

9. ocieplenie 1 

10. wymiana okien 3 
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Na wydatki inwestycyjne w obszarze gospodarki mieszkaniowej ze środków własnych poświęcono    

935 214,66 zł (+współfinansowanie 497 400,00 zł). W ich ramach sfinansowano następujące 

przedsięwzięcia: 

→ wykonanie dokumentacji projektowej dla przebudowy części zasobu mieszkaniowego gminy – 

audyt energetyczny, projekt budowlany docieplenia oraz remontu budynku, projekt budowlany 

rozbudowy instalacji gazowej c.o. i ciepłej wody użytkowej, kosztorysy inwestorskie dla budynku 

przy ul. Pocztowej 8-8a oraz dokumentacja projektowa dla budynków przy ul. Leśnej 3, Brzeżnej 

13, Piastowskiej 58 (dokumentacja projektowo - kosztorysowa na przebudowę pomieszczeń na 

lokale mieszkalne); 

→ modernizacja gminnego zasobu mieszkaniowego – przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej 

w częściach wspólnych rurociągów, montaż szaf gazowych, wykonanie podejść pod gazomierze 

dla budynku przy ul. Pocztowej 8-8a, wymiana łat, kontrłat pokrycia dachowego z dachówki, 

wymiana rynien i rur spustowych, montaż izolacji cieplnej z wełny w budynku przy ul. Małej 3, 

wymiana łat, kontrłat pokrycia dachowego z dachówki, wymiana rynien i rur spustowych, i 

obróbek blacharskich, montaż izolacji cieplnej z wełny mineralnej, montaż membramy dachowej 

przy ul. w budynku przy ul. Brzeżnej 6, wykopy, montaż kolektora kanalizacji deszczowej montaż 

studni w budynku przy ul. Bankowej 13. 

→ wykup gruntów od Polskiego Związku Działkowców – okręgowy Zarząd Sudecki i działkowców, 

Skarbu Państwa – Starosta Dzierżoniowski i PKP SA o/Wrocław; 

→ zakup udziałów w Towarzystwie Budownictwa Społecznego – wniesiony wkład pieniężny do TBS 

Bielawa Sp. z o.o. w związku z realizacją budynku wielorodzinnego zlokalizowanego przy ul. 

Przemysłowej w Bielawie - 24 lokale w systemie partycypacyjnym. W zamian za wniesienie wkładu 

pieniężnego Gmina Bielawa objęła w TBS Bielawa Sp. z o. o. 190 udziałów o wartości nominalnej 

600 zł każdy. 

Realizacja Programów 

► Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Bielawa na lata 2019-2024 

Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Bielawa na lata 2019-2024 

został przyjęty Uchwałą Nr XVI/148/2019 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 30 października 2019 r. Jego 

realizacja pokrywa się w dużej mierze z przyjętymi wskaźnikami w części dotyczącej dbałości o stan 

techniczny budynków i lokali mieszkalnych. Istnieją natomiast pewne rozbieżności w zakresie potrzeb 

remontowych i modernizacyjnych. Jest to związane z przyjęciem zbyt wysokich założeń dotyczących 

tych potrzeb. Ich realizacja za wszelką cenę mogłaby okazać się niezgodna z zasadami oszczędnego 

gospodarowania budżetem gminy. 

Tabela 39. Realizacja wskaźników Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem 
Gminy Bielawa na lata 2019-2024 w 2021 roku (szt.) 

Lp. Nazwa wskaźnika Wartość 

wskaźnika – plan 

Wartość wskaźnika – 

wykonanie (31.12.2021) 

1. Stan techniczny budynków – bardzo dobry 3                   3 

2. Stan techniczny budynków – dobry 96                       98 

3. Stan techniczny budynków – zły 47                            39 

4. Stan techniczny lokali mieszkalnych – bardzo dobry 1 982                           1963 

5. Stan techniczny lokali mieszkalnych – dobry 528                            556 

6. Stan techniczny lokali mieszkalnych – zły 173 158 

7. Wymiana pokryć dachowych z remontem kominów 40                               5 

8. Remont i naprawa elewacji 90                              1 

9. Odwodnienia budynków 103                              3 

10. Wymiana instalacji elektrycznej 73                              1 
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11. Wymiana instalacji gazowej 71                                 2 

12. Wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej 55                                1 

13. Remont klatek schodowych 98                                       0 

14. Roboty stolarskie 90       3 

15. Roboty ciesielskie 90 3                 

16. Remont lokali 42                             11 

17. Remont pomieszczeń tymczasowych 2 0 

 

3.8. TRANSPORT I KOMUNIKACJA 

Na obszar związany transportem i komunikacją w 2021 roku 

wydatkowano 21 520 657,46 zł, czyli 14,17 % ogółu 

wydatków gminy. Środki te przeznaczono na lokalny 

transport zbiorowy oraz utrzymywanie dróg. 

Inwestycje i działania 2021 

W 2021 roku za łączną kwotę 72 298,11 zrealizowała zadanie związane z modernizację i remontem 

mienia w obszarze transportu i komunikacji. W ramach zadania wykonano: prace serwisowe 

biletomatów; serwis tablic SDIP; serwis kamer monitoringu miejskiego; dostosowanie strony 

internetowej zkm.um.bielawa.pl do wymogów ustawy o dostępności cyfrowej stron internetowych i 

aplikacji mobilnych podmiotów publicznych; bieżące utrzymanie infrastruktury przystankowej na 

terenie Gminy Bielawa; konserwację systemu monitoringu miejskiego w Bielawie; remont szkieł 

bezpiecznych w wiatach przystankowych; wymianę ekranu dotykowego do biletomatu stacjonarnego; 

przegląd  techniczny 42 szt. biletomatów; naprawę uszkodzonych monitoringów i kamer wraz z ich 

ustawieniem i konfiguracją w 30 szt. autobusów wykonujących usługę na zlecenie Gminy Bielawa. 

Ponadto, w ramach funkcjonowania Sowiogórskiego Centrum Przesiadkowego w Dzierżoniowie 

Gmina Bielawa podpisała umowę na realizację usługi sprzedaży biletów jednorazowych i okresowych 

na przejazdy autobusem komunikacji miejskiej w punkcie ich sprzedaży oraz umowa użyczenia lokalu. 

Wartość zadania wyniosła 29 402,72.  

Na wydatki inwestycyjne w obszarze transportu i komunikacji ze środków własnych poświęcono                

3 142 003,57 zł (+współfinansowanie 4 364 454,73 zł). W ich ramach sfinansowano następujące 

przedsięwzięcia: 

→ Zakup i montaż wiat przystankowych – postawiono wiatę przystankową – przystanek Bielawa Leśny 

Dworek kierunek Dzierżoniów oraz przystanek Bielawa os. Białe kierunek Bielawa; 

→ Rozbudowa monitoringu miejskiego – wykonano zasilanie kamer monitoringu miejskiego 

zlokalizowanego na terenie Parku Integracji Międzypokoleniowej przy ul. Komandora Stefana 

Frankowskiego w Bielawie; 

→ Budowa bezpiecznych przejść dla pieszych na drodze wojewódzkiej nr 384 w Bielawie – Gmina 

Bielawa zawarła umowę na sporządzenie dokumentacji projektowej – etap realizacji;  

→ Budowa bezpiecznych przejść dla pieszych w Gminie Bielawa – sporządzono dokumentację 

projektową dla skrzyżowania ul. Rotmistrza W. Pileckiego z ul. 1 Maja, ul. S. Żeromskiego 18, 

skrzyżowania ul. 1 Maja z ul. Obr. Westerplatte, skrzyżowania ul. J. Piłsudskiego z ul. J. III 

Sobieskiego. Zadanie będzie kontynuowane w 2022 r.; 

→ Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy dróg i infrastruktury komunalnej – ul. Wysoka, 

ul. gen. Wł. Andersa, ul. Piastowska, plac Wolności, ul. Wolności, ul. 3-go Maja, ul. Kopernika, ul. 

Nowobielawska, ul. Sowia – etap realizacji;  

TRANSPORT I KOMUNIKACJA 

21 520 657,46 zł  
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→ Przebudowa i rozbudowa dróg gminnych – wykonanie mapy do celów projektowych obejmującej 

kanalizację deszczową, oświetlenie po wykonaniu zjazdu z drogi powiatowej ul. Wojska Polskiego 

w Bielawie na drogę gminną oraz wykonanie robót budowlanych polegających na budowie 

chodnika z kostki betonowej o powierzchni 16,00 m2 w pasie ul. S. Żeromskiego w Bielawie – 

zakończono realizację; 

→ Rozbudowa drogi gminnej nr 117899D (ul. 1-go Maja) wraz z przebudową drogi gminnej nr 

117885D w Bielawie – zadanie obejmuje swym zakresem przebudowę i rozbudowę ul. Słonecznej 

i 1 Maja w Bielawie w tym m. in. przebudowę drogi, budowę i przebudowę chodników, zjazdów, 

skrzyżowań oraz budowę ronda na skrzyżowaniu ul. Parkowej z ul. 1 Maja, budowę ciągu pieszo-

rowerowego wraz z uzbrojeniem terenu: siecią kanalizacji deszczowej, oświetleniem ulicznym i 

siecią telekomunikacyjną kanałem technologicznym. Zadanie jest wieloletnie, zostanie 

zakończone w II kwartale 2022 r.; 

→ Budowa dróg gminnych prowadzących do zdegradowanych terenów wokół zbiornika wody 

przemysłowej Sudety - etap II – wykonano drogę o szerokości 5,5 m. z kostki betonowej o 

powierzchni 809 m2, oraz chodnik o szerokości 1,5 - 2,0 m. wraz z infrastrukturą towarzyszącą tj. 

kanalizację deszczową; 

→ Przebudowa i rozbudowa dróg gminnych łączących tereny po byłych zakładach włókienniczych 

"Bielbaw" w Bielawie z drogą wojewódzką nr 384 – rozbudowa i przebudowa dróg gminnych ul. 

Wł. Grabskiego, Cmentarnej, Strażackiej, Teatralnej wraz z oświetleniem ulicznym i kanalizacją 

deszczową. Zadanie jest w trakcie realizacji; 

→ Modernizacja ciągów komunikacyjnych położonych na terenach wokół budynków mieszkalnych 

– sporządzono dokumentacje projektową. Realizacja zadania robót budowlanych nastąpi w roku 

2022; 

→ Północ droga dojazdowa do gruntów rolnych –  wykonano mapę i dokumentację projektową dla 

dróg dojazdowych do gruntów rolnych w rejonie ul. Sportowej; 

→ Budowa zjazdu publicznego z ul. Wojska Polskiego do drogi gminnej wew. (dz. Nr 1566 obr. 

Osiedle) – zadanie zostało zrealizowane w całości w 2021 r. 

W ramach budowy i przebudowy dróg gminnych zrealizowano następujące inwestycje: 

→ ul. Gen. Grota Roweckiego (przebudowa) – powierzchnia jezdni 2 421,0 m2, powierzchnia 

chodników 1 387,0 m2, powierzchnia miejsc postojowych 1 000,0 m2, powierzchnia zjazdów 371,0 

m2, zieleń 157,0 m2; 

→ ul. 11-go Listopada (przebudowa) – powierzchnia jezdni 1 141,0 m2, powierzchnia chodników 1 

043,0 m2, powierzchnia miejsc postojowych 1 040,0 m2, powierzchnia zjazdów 95,0 m2, zieleń 

360,0 m2; 

→ ul. Osiedle Podgórskie (przebudowa) – powierzchnia jezdni z kostki betonowej 809 m2, 

powierzchnia chodników 499 m2, powierzchnia zjazdów 104 m2; 

→ łącznik ul. Ks. J. Popiełuszki i ul. Ks. R. Biskupa (budowa) – Powierzchnia drogi 3 273,0 m2, 

powierzchnia chodnika z kostki betonowej 1 028,0 m2, powierzchnia ścieżki rowerowej z kostki 

betonowej 915,39 m2. 
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3.9. PLANOWANIE PRZESTRZENNE 

Na obszar związany z planowaniem przestrzennym w 2021 

roku wydatkowano 91.251,69 zł. Środki te przeznaczono 

głównie na zakup usług z zakresu sporządzania planów 

zagospodarowania przestrzennego. 

W 2021 roku dokonano następujących nowych wpisów do Miejscowego Planu Zagospodarowania 

Przestrzennego (MPZP): 

→ Uchwała Nr XLVII/427/2021 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 24.11.2021r. w sprawie miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulicy Wysokiej i potoku Brzęczek 

w Bielawie, Dz. Urz. Woj. Doln. z dnia 30.11.2021r. poz. 5548. Powierzchnia ok. 5,3 ha 

→ Uchwała Nr XXXIX/371/2021 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 26 maja 2021r. w sprawie uchwalenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic Wysokiej i 

Janusza Korczaka w Bielawie, Dz.U. Woj. Dolnośl. z dnia 2 czerwca 2021r., poz. 2651, 

Powierzchnia ok.5,6 ha. 

→ Uchwała Nr XXXV/329/2021 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 27 stycznia 2021r. w sprawie 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic Wolności, 

Tkackiej, Kruczej i Księdza Romana Biskupa w Bielawie, Dz. U. Woj. Dolnośl. z dnia 1 lutego 2021r., 

poz 513, powierzchnia ok.8 ha. 

→ Uchwała Nr XXXV/328/2021 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 27 stycznia 2021r. w sprawie 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic Wojska 

Polskiego, Księdza Romana Biskupa i Kruczej w BIelawie, Dz. U. Woj. Dolnośl. z dnia 1 lutego 

2021r., poz. 512, powierzchnia ok. 14 ha. 

→ Uchwała Nr XXXV/327/2021 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 27 stycznia 2021r. w sprawie 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic Wolności, 

Handlowej i Stefana Żeromskiego w Bielawie, Dz. U. Woj. Dolnośl. z dnia 1 lutego 2021r., poz. 

511, powierzchnia ok.6,4 ha. 

Ponadto zmieniono MPZP w następujących przypadkach: 

→ Uchwała Nr XLVII/426/2021 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 24.11.2021 r., Dz.U. Woj. Doln. z dnia 

30.11.2021r., poz. 5547, zmieniająca Uchwałę nr XXXIV/360/13 z dnia 27 marca 2013r. w sprawie 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic Kwiatowej i 

Stefana Żeromskiego – Dz. Urz. Woj. Dolnośl. z dnia 08.05.2013r. poz. 2998. 

→ Uchwała Nr XLIII/393/2021 z dnia 25 sierpnia 2021r. Dz.U.Woj.Doln. z 2021r. Poz.3968, 

zmieniająca Uchwałę Nr XXVIII/214/04 z dnia 27 października 2004 r. w sprawie miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „A/obszar ograniczony zakładem „Bester”, 

ulicą Wojska Polskiego i ul. Sikorskiego/-Dz.Urz. Woj. Dolnośl. Nr 249 z 14.12.2004 r. poz. 4106. 

3.10. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE 

Na obszar związany z zapewnieniem bezpieczeństwa 

publicznego i ochrony przeciwpożarowej w 2021 roku 

wydatkowano 1 180 925,92 zł, czyli 0,78 % ogółu wydatków 

gminy. Środki te przeznaczono głównie na działalność 

policji, straży pożarnej, straży miejskiej i obronę cywilną. 

Dane Komisariatu Policji w Bielawie pokazują, że w 2021 roku miały miejsce 542 przestępstwa, a ich 

wykrywalność kształtowała się na poziomie 77,8%. Na gorącym uczynku zatrzymano 92 osoby, 192 

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE 

1 180 925,92 zł  

PLANOWANIE PRZESTRZENNE 

91.251,69 zł  
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doprowadzono do komisariatu, a 7 723 wylegitymowano. Popełnionych zostało 1 772 wykroczeń oraz 

3 czyny karalne. Policjanci odbyli 3 082 służby patrolowe. Na bielawskich drogach miało miejsce 13 

wypadków 216 kolizji drogowych, z czego 192 na drogach publicznych. 

Tabela 40. Dane dot. bezpieczeństwa publicznego w 2021 roku. 

Lp. Nazwa  Jednostka 2021 

1. Liczba przestępstw ogółem szt. 542 

2. Wykrywalność przestępstw % 77,8 

3. 

Przestępstwa ogółem, w tym: 

kradzieże i uszkodzenie mienia 

kradzieże z włamaniem 

bójki, pobicia, uszkodzenia ciała 

zatrzymania nietrzeźwych kierowców 

inne. 

szt. 

 

    115 

 31 

10 

43 

   343 

4. Liczba służb patrolowych szt. 3 082 

5. Liczba zatrzymanych os. 

97 na gorącym 

uczynku + 192 osoby 

doprowadzone 

6. Liczba wylegitymowanych os. 7 723 

7. Liczba wykroczeń ogółem szt. 1 772 

8. Liczba czynów karalnych ogółem szt. 3 

9. Liczba wypadków drogowych szt. 13 

10. Liczba kolizji drogowych szt. 
194 droga publiczna + 

22 poza drogą publ. 

Ochotnicza Straż Pożarna w Bielawie interweniowała 180 razy w ciągu 2021 roku. Do pożaru 

wyjeżdżała 96 razy, a do zagrożeń miejscowych 96 razy. 9 interwencji okazało się fałszywym alarmem. 

Tabela 41. Aktywność wyjazdowa OSP Bielawa w 2021 roku. 

Lp. Ogółem Pożary Zagrożenie miejscowe Fałszywe alarmy 

1.                      180                    75 96 9 

Inwestycje i działania 2021 

Na wydatki inwestycyjne w obszarze bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej 

przeznaczono 96 644,40 zł. W ich ramach sfinansowano następujące przedsięwzięcia: 

→ zakup nieoznakowanego samochodu osobowego dla Komisariatu Policji w Bielawie                          

(47 264,50 zł); 

→ zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego za pośrednictwem Wojewódzkiego 

Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu (17 000,00 zł); 

→ zakup dwóch kamer termowizyjnych za pośrednictwem Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia 

Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu za kwotę (32 379,90 zł). 

3.11. WSPÓŁPRACA WEWNĘTRZNA I ZEWNĘTRZNA 

W 2021 roku współpraca z organizacjami pozarządowymi Gminy Bielawa odbywała się w oparciu o 

obowiązujące przepisy: 

1.  Ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, 

2. Uchwałę nr Nr XXXII/296/2020 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 25 listopada  2020 roku  w sprawie 

Rocznego Programu Współpracy Gminy Bielawa z Organizacjami Pozarządowymi w 2021 roku. 
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Realizacja Programów 

► Roczny Program Współpracy Gminy Bielawa z Organizacjami Pozarządowymi w 2021 roku.  

W Programie założono realizację następujących celów: 

1. budowanie społeczeństwa obywatelskiego, poprzez umacnianie w świadomości bielawian 

poczucia odpowiedzialności za wspólnotę lokalną, swoje otoczenie i tradycje, 

2. pobudzanie innowacyjności i konkurencyjności poprzez umożliwienie organizacjom 

pozarządowym indywidualnego wystąpienia z ofertą realizacji konkretnych zadań publicznych, 

3. wzmocnienie merytoryczne i instytucjonalne organizacji, 

4. wzmacnianie różnorodności oferty, w szczególności  kulturalnej,  sportowej i edukacyjnej w 

Bielawie, 

5. wspieranie działań zmierzających do integracji podmiotów realizujących zadania własne gminy. 

Realizując cel wymieniony w punkcie 3, gmina wspierała organizacje pozarządowe pozafinansowo 

(była to np. pomoc w pisaniu pism, umożliwianie korzystania z zasobów lokalowych, umieszczanie 

informacji o działaniach organizacji w "Wiadomościach Bielawskich" oraz na stronie um.bielawa.pl, 

umożliwienie promocji lokalnych organizacji w trakcie imprez miejskich). 

Ważnym aspektem tej współpracy było stworzenie nowego miejsca skupiającego kilka organizacji 

pozarządowych w jednym miejscu. W budynku przy ul. Wolności 109 w Bielawie utworzono Centrum 

Organizacji Pozarządowych. Poza organizacjami, które już tutaj miały siedzibę, zostały tu przeniesione: 

Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Rejonowy w Bielawie, Polski Związek 

Niewidomych Koło w Bielawie oraz Towarzystwo Przyjaciół Bielawy. Swoje miejsce w tym budynku ma 

również  Chorągiew Dolnośląska Związek Harcerstwa Polskiego. 

Organizacje pozarządowe były angażowane do działań zmierzających do integracji podmiotów 

realizujących zadania własne gminy, w związku z czym były zaproszone np. do współudziału  w 

„Jarmarku Bożonarodzeniowym" (co wpisywało się  w cel 5 Programu). 

Pozostałe cele gmina osiągnęła dofinansowując realizację zadań publicznych (zarówno w trybie tzw. 

konkursowym, jak i pozakonkursowym). 

Tabela 42. Realizacja wskaźników Rocznego Programu Współpracy Gminy Bielawa z Organizacjami 
Pozarządowymi w 2021 roku 

Lp. Nazwa wskaźnika Jednostka Wartość wskaźnika 

1. 

liczba organizacji pozarządowych, które podjęły 

się we współpracy z gminą realizacji zadania 

publicznego na rzecz lokalnej społeczności 

szt. 32 

2. 

wysokość środków finansowych przeznaczonych 

z budżetu gminy na realizację zadań 

publicznych (w rezerwie celowej dla organizacji 

pozarządowych) 

zł 

1 250 000,00 zł (rozdysponowano 

kwotę 1.246.050,00 zł), natomiast ze 

środków przeznaczonych na 

profilaktykę uzależnień – 80.000 zł 

(rozdysponowano łącznie 69.000,00 zł) 

3. 
liczba umów zawartych na realizację zadań 

publicznych 
szt. 52 

4. 

liczba umów, które nie zostały  zrealizowane lub 

zostały rozwiązane przez gminę z przyczyn 

realizatora 

szt. 

0 (1 umowa nie została zawarta, mimo 

przyznania środków finansowych w 

trybie konkursowym) 

5. 
liczba organizacji podejmujących po raz 

pierwszy zadanie publiczne w oparciu o dotację 
szt. 0 

6. 
liczba zrealizowanych umów w ciągu roku 

budżetowego, na które udzielono dotacji: 
Szt. 54 



RAPORT O STANIE GMINY BIELAWA 2021 

 

Strona 75 z 82 

Lp. Nazwa wskaźnika Jednostka Wartość wskaźnika 

 

do 5000 zł zł 17 

powyżej 5000 zł – 20.000 zł zł 23 

powyżej 20.000 zł zł 14 

Ponadto, przedstawiciele organizacji pozarządowych mieli okazję uczestniczyć w seminarium 

przygotowanym przez Dolnośląski Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej. Celem seminarium było 

przybliżenie możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych przez organizacje pozarządowe. 

Przed przystąpieniem do przygotowywania projektu uchwały Rocznego Programu Współpracy Gminy 

Bielawa z Organizacjami Pozarządowymi w 2022 roku organizacje pozarządowe zostały zapytane o ich 

plany działań na kolejny rok. Na bazie tych informacji zaplanowano priorytetowe do realizacji zadania 

publiczne w 2022 roku, które zostały ujęte w Rocznym Programie Współpracy na  kolejny rok. 

 

3.12. PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ 

Na obszar związany z rozwojem przedsiębiorczości w 2021 

roku wydatkowano 1.430.104,65 zł, czyli 0,94 % ogółu 

wydatków gminy. Kwotę 138.232,15 zł wydatkowano na 

opłaty związane z członkostwem w „Stowarzyszeniu Ziemi 

Dzierżoniowskiej” oraz na realizację II etapu umowy partnerskiej na rzecz opracowania Ponadlokalnej 

Strategii Rozwoju Aglomeracji Dzierżoniowskiej 2030. 

Inwestycje i działania 2021 

Na wydatki inwestycyjne w obszarze rozwoju 

przedsiębiorczości poświęcono 

1.291.872,50 zł. W ich ramach sfinansowano 

przedsięwzięcie polegające na przebudowie 

i adaptacji budynku poprzemysłowego na 

potrzeby utworzenia Dolnośląskiego 

Inkubatora Przedsiębiorczości ICT                         

w Bielawie. W tym zakresie w szczególności 

zrealizowano następujące działania: 

→ przygotowanie wniosku o dofinansowanie do naboru o nr RDPOS.01.03.01-IP.01-02-418/21 

prowadzonego przez Dolnośląską Instytucję Pośredniczącą; 

→ przygotowanie opracowania „Strategia wykorzystania infrastruktury budynku przyszłego 

Inkubatora ICT mieszczącego się przy ulicy Piastowskiej 19, działka nr 103/4 obręb Fabryczna”; 

→ sporządzenie analizy finansowej; 

→ za kwotę 1.260.000,00 zł zakupiono nieruchomość zabudowaną, w której uruchomiony zostanie 

inkubator – Gmina Bielawa pozyskała środki zewnętrzne z Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020: Działanie 1.3 Rozwój przedsiębiorczości 

Poddziałanie 1.3.1 Rozwój przedsiębiorczości – konkurs horyzontalny Typ 1.3 B Wsparcie 

infrastruktury przeznaczonej dla przedsiębiorców w kwocie 12.345.256,65 zł. 

Na koniec roku 2021 stan realizacji całego przedsięwzięcia obejmuje kończenie prac projektowych. 

Następnym etapem będzie złożenie wniosku o pozwolenie na budowę i rozpoczęcie procedury 

przetargowej. Szacowane zakończenie inwestycji to marzec 2023 roku. 

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ 

1.430.104,65 zł  
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3.13. DZIAŁALNOŚĆ URZĘDU GMINY 

Na obszar związany z funkcjonowaniem administracji publicznej 

w 2021 roku wydatkowano 10 956 224,19 zł, czyli 7,21 % ogółu 

wydatków gminy. Ważnym wydarzeniem w 2021 roku było 

przeprowadzenie Powszechnego Spisu Ludności. Na ten cel 

Gmina uzyskała i wydała dotację w kwocie 47.077 zł. 

Na wydatki inwestycyjne w obszarze działalności administracji poświęcono 40 054,95 zł. W ich ramach 

sfinansowano następujące przedsięwzięcia: 

→ Zakup systemu do prezentacji (projektora laserowego) w sali narad Rady Miejskiej; 

→ Modernizacja systemu odprowadzania wód opadowych z budynków Urzędu Miejskiego w 

Bielawie przy pl. Wolności 1 i ul. Piastowskiej 1 poprzez modernizację systemu orynnowania; 

→ Zakup drukarek kart RFiD wraz z akcesoriami oraz kserokopiarki Kyocera Taskalfa 3253ci A3. 

Urząd Miejski w Bielawie prowadzi sprawy obywatelskie związane m.in. z rejestracją stanu cywilnego, 

ewidencją ludności oraz decyzjami dotyczącymi dowodów osobistych. 

Tabela 43. Sprawy obywatelskie w 2021 roku. 

Rodzaj działalności Realizacja 

REJESTRACJA  STANU  CYWILNEGO  

Sporządzanie aktów stanu cywilnego (urodzenia, małżeństwa, zgony) (tryb zwykły i tryb szczególny) 452                       

Wydawanie decyzji administracyjnych z zakresu rejestracji stanu cywilnego 3                                                

Czynności materialno-techniczne z zakresu rejestracji stanu cywilnego nie skutkujące 

sporządzeniem aktu stanu cywilnego 
199                                         

Wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego (skróconych, zupełnych, na drukach  wielojęzycznych) 3676 

Wydawanie zaświadczeń, zezwoleń oraz przyjmowanie oświadczeń  141                                         

Sporządzanie wzmianek dodatkowych w aktach stanu cywilnego 516                                            

Sporządzanie przypisków w aktach stanu cywilnego 2073                                              

Migracja aktów do Rejestru Stanu Cywilnego 2661                                        

Wydawanie decyzji w sprawie imion i nazwisk 7                                               

EWIDENCJA  LUDNOŚCI  

Zameldowania, wymeldowania, zgłoszenia wyjazdu na pobyt (czasowy, stały, zgłoszenia powrotu 

z pobytu czasowego) 
1258 

Usuwanie niezgodności 6650 

Decyzje w sprawach meldunkowych 61 

Nadanie numeru PESEL i zmiana numeru PESEL 137 

Udostępnianie danych (EWIDENCJA LUDNOŚCI, DOWODY OSOBISTE) 797 

Wydawanie zaświadczeń zawierających pełny wykaz danych osoby, której wniosek dotyczy, 

z rejestru mieszkańców  (RM) oraz rejestru zamieszkania cudzoziemców (RZC) oraz wydawanie 

zaświadczeń z RDO zawierających pełny wykaz danych osoby, której wniosek dotyczy  

478 

Wydawanie decyzji o odmowie udostępnienia danych osobowych oraz wydawanie decyzji o 

odmowie udostępnienia danych osobowych z RDO 
14 

DOWODY  OSOBISTE  

Wydawanie dowodów osobistych (propozycja zmiany nazwy) 2096 

Przyjmowanie zgłoszeń o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego 266 

Wydawanie decyzji w sprawach dowodów osobistych 10 

Unieważnianie dowodu osobistego w Rejestrze Dowodów Osobistych (RDO) w tym  (zmiana 

danych, reklamacja, przekazany przez osobę trzecią ) 
121 

 

 

ADMINISTRACJA PUBLICZNA 

10 956 224,19 zł  
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4. ZAŁĄCZNIKI 

ZAŁĄCZNIK 1. REALIZACJA UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ GMINIE BIELAWA 

Tabela 44. Informacja nt. realizacji Uchwał Rady Miejskiej w Gminie Bielawa przyjętych w 2021 roku. 

Lp. Uchwała 

Stan 

realizacji 

2021 

1. 

Gospodarka mieniem 

Uchwała Nr XXXVII/347/2021 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie wyrażenia 

zgody na najem lokalu użytkowego w drodze bezprzetargowej  

wykonana 

2. 

Uchwała NR XLI/382/2021  Rady Miejskiej Bielawy z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie przyjęcia 

wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz deklaracji o dochodach gospodarstwa 

domowego  
wykonana 

3. 

Uchwała Nr XLIII/397/2021 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 25 sierpnia 2021 r. w sprawie zatwierdzenia 

wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie 

objęcia udziałów w istniejącym Towarzystwie Budownictwa Społecznego Bielawa Sp. z o.o. z siedzibą w 

Bielawie ul. Wolności 57  

wykonana 

4. 
Uchwała Nr XLVII/423/2021 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 24 listopada 2021 r. w sprawie 

wprowadzenia opłaty targowej (Dziennik Urzędowy Woj. Doln. z dnia 30.11.2021, poz. 5544)  
realizowana 

5. 

Uchwała Nr L/457/2021 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały w 

sprawie zasad sprzedażny lokali mieszkalnych oraz gruntów z nimi związanych (Dziennik Urzędowy 

Woj. Doln. z dnia 11.01.2022, poz. 133  

wykonana 

6. 

Sprawy finansowe 

Uchwała Nr XLVI/421/2021 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 27 października 2021 r. w  sprawie 

zaciągnięcia kredytu długoterminowego w Banku Ochrony Środowiska S.A. 

nie 

wykonana, 
nie 

podpisano 

umowy 

7. 

Podatki i opłaty 

Uchwała NR XXXV/325/2021  Rady Miejskiej Bielawy z dnia 27 stycznia 2021 r.  

w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności 

pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej 

w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów uprawnionych 

do udzielania ulg 

wykonana 

8. 
Uchwała NR XXXV/331/2021  Rady Miejskiej Bielawy z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie określenia 

zwolnień z podatku od nieruchomości z powodu COVID-19  
wykonana 

9. 

Uchwała NR XXXVII/348/2021  Rady Miejskiej Bielawy z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie zmiany 

uchwały w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości stanowiącego regionalną pomoc 

inwestycyjną   

wykonana 

10. 
Uchwała NR XLVI/412/2021  Rady Miejskiej Bielawy z dnia 27 października 2021 r. w sprawie 

określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości - 

 

realizowana 

11. 

Infrastruktura techniczna 

Uchwała Nr XXXVII/349/2021 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 31.03.2021 r. w sprawie wykazu kąpielisk 

na terenie Gminy Bielawa na 2021 rok 

wykonana 

12. 
Uchwała    NR XXXVIII/361/2021  Rady Miejskiej Bielawy z dnia 28.04.2021 w sprawie nadania nazwy 

skwerowi w Bielawie 
wykonana 

13. 
Uchwała    NR XXXVIII/361/2021  Rady Miejskiej Bielawy z dnia 28.04.2021 w sprawie nadania nazwy 

parkowi w Bielawie 
wykonana 

14. 

Uchwała Nr XXXIX/372/2021 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 26.05.2021 r. w sprawie 

współfinansowania z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie Zarządem Zlewni w Legnicy 

zadania pn. „Konserwacja potoku Bielawica w m. Bielawa w km 2+900 - 9+900” 

wykonana 

15. 0,00 wykonana 

16. 

Uchwała Nr XLIII/394/2021 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 25.08.2021 r. w sprawie zmiany uchwały nr 

V/55/2019 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu 

dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Bielawa” 

wykonana 

17. 

Uchwała Nr XLIII/398/2021 Rady Miejskiej Bielawy  z dnia 25.08.2021 r.w sprawie pozbawienia drogi 

kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie z użytkowania oraz zmianę uchwały nr XLVI/446/13 Rady 

Miejskiej z Bielawy z dnia 30 grudnia 2013 

wykonana 

18. 
Uchwała Nr XLIII/399/2021 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 25.08.2021 r.  w sprawie udzielenia pomocy 

rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego 
wykonana 
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Lp. Uchwała 

Stan 

realizacji 

2021 

19. 

Uchwała Nr XLV/407/2021  Rady Miejskiej Bielawy z dnia 29.09.2021 r. w sprawie „Wieloletniego 

Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych dla Gminy 

Bielawa na lata 2019-2023 (ewaluacja 2021)” 

wykonana 

20. 
Uchwała Nr XLVII/424/2021  Rady Miejskiej Bielawy z dnia 24.11.2021 r. w sprawie nadania nazwy 

ulicy w Bielawie 
wykonana 

21. 

Uchwała Nr L/453/2021  Rady Miejskiej Bielawy  z dnia 29.12.2021 r. w sprawie zmiany uchwały NR 

XLIII/399/2021 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 25.08.2021 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej 

dla Województwa Dolnośląskiego 

realizowana 

22. 

Oświata 

Uchwała    NR XXXV/324/2021 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 27.01.2021r. ( ze zmianami ) w sprawie 

planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkól podstawowych i przedszkoli 

prowadzonych przez Gminę Bielawa na 2021... 

wykonana 

23. 

Uchwała    NR XXXVII /346/2021 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 31.03.2021 zmieniająca uchwałę w 

spr. Regulaminu przyznawania uzdolnionym uczniom jednorazowego stypendium Burmistrza Miasta 

Bielawa 

wykonana 

24. 

Uchwała    NR XXXVIII /366/2021 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 28.04.2021 r. w sprawie zwolnienia 

rodziców i opiekunów dzieci uczęszczających do Żłobka Publicznego Nr 2 w Bielawie z opłat za pobyt w 

okresie zawieszenia działalności w związku z rozprzestrzenieniem się w Polsce koronawirusa 

wywołującego COVID-19 

wykonana 

25. 
Uchwała    NR XXXVIII /367/2021 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 28.04.2021 r. w sprawie utworzenia 

żłobka Publicznego nr 2 w Bielawie oraz nadania mu statutu 
wykonana 

26. 

Uchwała    NR XXXIX/373/2021 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 26.05.2021 w sprawie wyrażenia zgody 

na zawarcie porozumienia międzygminnego z Gminą Dzierżoniów dotyczącego przewozu uczniów 

niepełnosprawnych 

wykonana 

27. 
Uchwała    NR XXXIX/369/2021 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 26.05.2021 r.  w sprawie nadania 

statutu Żłobkowi Publicznemu w Bielawie 
wykonane 

28. 
Uchwała    NR XLI/381/2021 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 30.06.2021 r. w sprawie sieci publicznych 

przedszkoli prowadzonych przez Gminę Bielawa 
wykonana 

29. 
Uchwała NR XLV/405/2021  Rady Miejskiej Bielawy z dnia 29 września 2021 r. w sprawie ustalenia 

średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Bielawa na rok szkolny 2021/2022  
wykonana 

30. 

Ochrona środowiska 

Uchwała nr XXXVII/356/2021 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 31 marca 2021r. w sprawie przyjęcia 

Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierzą w roku 2021. 

wykonana 

31. 
Uchwała NR XXXVI/337/2021 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 24 lutego 2021 r. w sprawie zmiany 

uchwały w sprawie ustanowienia pomnika przyrody  
wykonana 

32. 
Uchwała NR XXXVI/336/2021 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 24 lutego 2021 r. w sprawie pomnika 

przyrody została opublikowana  
wykonana 

33. 

Uchwała NR XXXVIII/363/2021 Rady Miejskiej Bielawy  z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie 

zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we 

Wrocławiu.  
wykonana 

34. 
Uchwała NR XLIII/395/2021 Rady Miejskiej Bielawy  z dnia 25 sierpnia 2021 r.w sprawie ustanowienia 

pomnika przyrody  
wykonana 

35. 

Komunikacja miejska 

Uchwała  NR XXLI/386/2021 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 30.06.2021w sprawie zmiany uchwały nr 

XXXI/292/2020 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 28 października 2020 r. w sprawie opłat za usługi 

przewozowe lokalnego transportu zbiorowego, określenia ulg i wzoru dokumentów potrzebnych przy 

korzystaniu z ulg w przejazdach pojazdami lokalnego transportu zbiorowego oraz sposobu ustalania 

wysokości opłaty dodatkowej i manipulacyjnej  

wykonana 

36. 

Uchwała    NR XL/408/2021 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 29.09.2021w sprawie zmiany uchwały nr 

XXXI/292/2020 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 28 października 2020 r. w sprawie opłat za usługi 

przewozowe lokalnego transportu zbiorowego, określenia ulg i wzoru dokumentów potrzebnych przy 

korzystaniu z ulg w przejazdach pojazdami lokalnego transportu zbiorowego oraz sposobu ustalania 

wysokości opłaty dodatkowej i manipulacyjnej  

wykonana 

37. 

Sport i rekreacja 

Uchwała    NR XLV/404/2021 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 29.09.2021 w sprawie szczegółowych 

zasad, trybu przyznawania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień 

realizowana 

38. 

Uchwała    NR L/443/2021 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 29.12.2021 w sprawie określenia stawki 

dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz określenia 

szczegółowych zasad trybu udzielania i rozliczania tej dotacji 
wykonana 
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Lp. Uchwała 

Stan 

realizacji 

2021 

39. 

Uchwała    NR XXXV/330/2021 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 27.01.2021 r. w sprawie Gminnego 

Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomani w 

Bielawie na rok 2021  
wykonana 

40. 

Uchwała    NR XXXVII/350/2021 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 31.03.2021 w sprawie zwolnienia i 

zwrotu części opłaty pobranej od przedsiębiorców za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów 

alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży 

wykonana 

41. 
Uchwała    NR XLVI/416/2021 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 27.10.2021 r. w sprawie przyjęcia 

programu pn Karta Bielawianina 
wykonana 

42. 
Uchwała    NR XLVII/428/2021 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 24.11.2021r. W sprawie Rocznego 

Programu Współpracy Gminy Bielawa z Organizacjami Pozarządowymi w 2022 roku 
realizowana 

43. 

 Sprawy społeczne 

Uchwała    NR XLVII /425/2021 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 24.11.2021 r. w sprawie ustalenia 

szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schroniskach dla osób bezdomnych oraz w 

schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi 

wykonana 

44. 

Uchwała    NR XLVII /429/2021 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 24.11.2021 r.  ze zmianami: w sprawie 

szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 

opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi 

oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich 

pobierania 

wykonana  

45. 

Uchwała    NR L/452/2021 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 29.12.2021 r. w sprawie Gminnego Programu 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomani w Bielawie 

na rok 2022  
uchylona 

46. 
Uchwała    NR L/454/2021 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 29.12.2021 r. w sprawie przyjęcia Gminnego 

Programu Wspierania Rodziny na lata 2022 - 2024 
realizowana 

47. 

Gospodarka przestrzenna 

L/444/2021 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany MPZP dla obszaru w rejonie ulic 

Kwiatowej i Stefana Żeromskiego w Bielawie 

realizowana 

48. 
 XLVII/427/2021 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 

obszaru w rejonie ulicy Wysokiej i potoku Brzęczek w Bielawie 
wykonana 

49. 
 XLVII/426/2021 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

dla obszaru w rejonie ulic Kwiatowej i Stefana Żeromskiego w Bielawie 
wykonana 

 50. 

XLVI/414/2021 w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego uchwały Nr XXXI/320/12 Rady Miejskiej 

Bielawy z dnia 28 grudnia 2012 r.w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 

obszaru B w rejonie ulicy Grunwaldzkiej i Ceglanej w Bielawie 

wykonana 

 51. 

XLVI/415/2021 w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego uchwały Nr XLVI/363/2002 Rady Miejskiej 

Bielawy z dnia 24 kwietnia 2002 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego w rejonie ulicy J. Korczaka w Bielawie 

  wykonana 

52.  
 XLVI/413/2021 w sprawie zmiany uchwały o przystąpieniu do sporządzenia MPZP dla obszaru w 

rejonie ulic Parkowej, Łąkowej i Generała Władysława Sikorskiego w Bielawie 
wykonana 

 53. 
XLIII/393/2021 w sprawie uchwalenia zmiany MPZP obszaru „A” ograniczonego: zakładem „Bester”, ul. 

Wojska Polskiego i ul. Sikorskiego w Bielawie 
wykonana          

54. 
XLIII/391/2021 w sprawie przystąpienia do sporządzenia MPZP dla obszaru w rejonie bielawskiej 

oczyszczalni ścieków i ekologicznego centrum odzysku  
wykonana 

 55. 
XLIII/392/2021 w sprawie przystąpienia do sporządzenia MPZP dla obszaru w rejonie skrzyżowania ulic 

Generała Władysława Sikorskiego i 1-go Maja w Bielawie 
  wykonana 

 56. 
XLI/385/2021 w sprawie przystąpienia do sporządzenia MPZP dla obszaru w rejonie ulic Parkowej, 

Łąkowej i Generała Władysława Sikorskiego w Bielawie  
wykonana 

 57. 
XXXIX/371/2021w sprawie uchwalenia MPZP dla obszaru w rejonie ulic Wysokiej i Janusza Korczaka 

w Bielawie;   
wykonana     

58.  
XXXVIII/360/2021 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany MPZP dla obszaru w rejonie ulic 

Kwiatowej i Stefana Żeromskiego w Bielawie  
wykonana 

59. 
XXXVIII/359/2021 w sprawie przystąpienia do sporządzenia MPZP w rejonie ulic Wesołej i Generała 

Władysława Andersa w Bielawie 
wykonana      

60.  
XXXV/329/2021 w sprawie uchwalenia MPZP dla obszaru w rejonie ulic Wolności, Tkackiej, Kruczej i 

Księdza Romana Biskupa w Bielawie 
  wykonana 

61. 
XXXV/328/2021 w sprawie uchwalenia MPZP dla obszaru w rejonie ulic Wojska Polskiego, Księdza 

Romana Biskupa i Kruczej w Bielawie 
wykonana   

62.    
XXXV/327/2021 w sprawie uchwalenia MPZP dla obszaru w rejonie ulic Wolności, Handlowej i Stefana 

Żeromskiego w Bielawie 
wykonana     

63. 
XXXV/326/2021 w sprawie przystąpienia do sporządzenia MPZP w rejonie ulic Sportowej i Adama 

Asnyka w Bielawie;  
wykonana       
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Lp. Uchwała 

Stan 

realizacji 

2021 

64.  
XXXV/326/2021 w sprawie przystąpienia do sporządzenia MPZP w rejonie ulic Sportowej i Adama 

Asnyka w Bielawie 

 

realizowana 

65. 
 L/444/2021 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany MPZP dla obszaru w rejonie ulic 

Kwiatowej i Stefana Żeromskiego w Bielawie 

 

realizowana 

66. 
XLIII/391/2021 w sprawie przystąpienia do sporządzenia MPZP dla obszaru w rejonie bielawskiej 

oczyszczalni ścieków i ekologicznego centrum odzysku 
realizowana 

67. 
XLIII/392/2021 w sprawie przystąpienia do sporządzenia MPZP dla obszaru w rejonie skrzyżowania ulic 

Generała Władysława Sikorskiego i 1-go Maja w Bielawie  
realizowana 

 

 

Pozostałe uchwały  były uchwałami: proceduralnymi, zmieniającymi budżet gminy 2021 r. lub 

zmieniającymi WPF gminy Bielawa.
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