Raport o stanie Gminy
Bielawa za 2020 r.

1

2

Spis treści
Wstęp................................................................................................................................................4
I. Ogólna charakterystyka Gminy Bielawa.........................................................................................5
II. Ludność i demografia ze szczególnym uwzględnieniem osób 60+..................................................6
III. Informacje finansowe...................................................................................................................7
III.1 Dochody budżetowe....................................................................................................................7
III.2 Wydatki budżetu miasta na 2020 r..............................................................................................9
III.3 Analiza porównawcza - budżety na lata 2019-2020...................................................................12
III.3.1 Dochody..............................................................................................................................12
III.3.2 Środki zewnętrzne..............................................................................................................14
III.3.3 Wydatki..............................................................................................................................15
III.3.4 Finansowanie deficytu........................................................................................................18
III.3.5 Zadłużenie gminy................................................................................................................20
III.3.6 Inwestycje...........................................................................................................................21
III.3.7 Wskaźniki finansowe..........................................................................................................21
IV. Budżet Obywatelski...................................................................................................................25
V. Uwarunkowania społeczne.........................................................................................................27
V.1 Kultura........................................................................................................................................27
V.2 Sport...........................................................................................................................................28
V.3 Oświata i wychowanie................................................................................................................29
V.4 Bezpieczeństwo publiczne..........................................................................................................30
V.5 Polityka społeczna......................................................................................................................32
V.6 Turystyka....................................................................................................................................35
V.7 Rynek pracy................................................................................................................................36
VI. Informacja o realizacji polityk i strategii oraz wykorzystaniu możliwości pozyskania środków
pozabudżetowych...........................................................................................................................37
VI.1 Strategia Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Gminy Bielawa na lata 2014-2020....................37
VI.2 Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Bielawa na lata 2014-2020.............................................44
VI.3 Wieloletni Program Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Bielawa na lata 20192024.................................................................................................................................................44
VI.4 Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Bielawa.......................................................................44
VI.5 Program Ochrony Środowiska dla Gminy Bielawa na lata 2015-2018 z uwzględnieniem
perspektywy na lata 2015-2022.......................................................................................................45
VI.6 Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla gmin, dla których
organizatorem publicznego transportu zbiorowego jest Gmina Bielawa.........................................47
VI.7 Plan działań na rzecz zrównoważonej energii dla Miasta Bielawa.............................................49
3

VI.8 Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych
dla Gminy Bielawa na lata 2017-2021..............................................................................................49
VI.9 Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych
dla Gminy Bielawa na lata 2019-2023..............................................................................................49
VI.10 Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w
roku 2020.........................................................................................................................................49
VI.11 Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bielawa na lata
2015-2032........................................................................................................................................50
VI.12 Strategia Rozwoju Oświaty w Gminie Bielawa na lata 2017-2022...........................................50
VI.13 Lokalny Program Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży uczącej się w szkołach,
dla których organem prowadzącym jest Gmina Bielawa..................................................................51
VI.14 Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Bielawy na lata 2018-2022..........51
VI.15 Gminny program wspierania rodziny na lata 2019-2021.........................................................55
VI.16 Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020........................................................................................57
VI.17 Krótkie omówienie możliwości pozyskania środków oraz wskazanie, gdzie złożono wnioski i
skąd pozyskano środki zewnętrzne..................................................................................................58
VII. Infrastruktura i ład przestrzenny...............................................................................................60
VII.1 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy......................60
VII.2 Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego..............................................................60
VII.3 Infrastruktura komunalna (sieci wodno-kanalizacyjne)............................................................60
VII.4 Infrastruktura transportowa (drogi, transport publiczny)........................................................60
VII.5 Zaopatrzenie w energię (prąd, gaz, ciepłownictwo).................................................................61
VIII. Współpraca z samorządami i organizacjami pozarządowymi...................................................63
VIII.1 Związki komunalne, porozumienia międzygminne, stowarzyszenia jednostek samorządu
terytorialnego...................................................................................................................................63
VIII.2 Inne formy współdziałania......................................................................................................64
VIII.3 Współpraca z organizacjami pozarządowymi..........................................................................65
IX. Realizacja uchwał Rady Miejskiej Bielawy podjętych w 2020 r...................................................68
Spis tabel.........................................................................................................................................75
Spis rysunków.................................................................................................................................76

4

Wstęp
Niniejszy raport o stanie gminy został przygotowany w oparciu o art. 28aa ustawy
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.). Podsumowano w nim działalność
Burmistrza Bielawy w 2020 r., w tym w szczególności elementy wskazane we wspomnianej ustawie,
tj. realizację polityk, programów i strategii, zagadnienia związane z budżetem obywatelskim oraz
realizację uchwał Rady Miejskiej Bielawy. Pozostałe informacje dotyczą sytuacji w gminie w ramach
poszczególnych polityk publicznych realizowanych przez samorząd terytorialny na tym poziomie.
Zgodnie z zamysłem ustawodawcy, raport o stanie gminy przedstawiany jest na sesji
absolutoryjnej i przeprowadzana jest nad nim debata. Po zakończonej debacie rada gminy udziela lub
nie udziela organowi wykonawczemu wotum zaufania. Na tej samej sesji poddaje się pod głosowanie
absolutorium dla burmistrza.
Raport o stanie gminy stanowi także narzędzie poznania gminy, co jest istotne z punktu
widzenia potencjalnych inwestycji, prowadzenia działalności gospodarczej, społecznej czy innej na
terenie gminy.
W dokumencie większość danych odnosi się do 2020 r., bowiem raport o stanie gminy
dotyczy roku poprzedniego. W niektórych przypadkach odniesiono się do danych z ubiegłych lat - aby
wskazać na zmiany w wybranych sferach działalności samorządu gminnego.
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I. Ogólna charakterystyka Gminy Bielawa
Gmina Bielawa położona jest w południowo-wschodniej części województwa dolnośląskiego,
w powiecie dzierżoniowskim. Jej powierzchnia wynosi 36,21 km 2. Graniczy z gminami: wiejską
i miejską Dzierżoniów, Pieszyce oraz gminą wiejską Nowa Ruda.
Bielawa posiada bardzo korzystne położenie - na Przedgórzu Sudeckim, u podnóża Gór
Sowich. Część jej terenów leży w granicach Parku Krajobrazowego Gór Sowich. Na terenie miasta
znajduje się zbiornik wodny pn. „Jezioro Bielawskie”, pełniący funkcje rekreacyjne. Odległość od
stolicy województwa dolnośląskiego – Wrocławia, dużego ośrodka miejskiego, to jedynie 67 km, co
sprawia, że Bielawa staje się atrakcyjnym miejscem na jednodniowe wycieczki dla wrocławian.
Wykorzystując położenie, gmina od wielu lat realizuje działania proekologiczne, dążąc także do
uzyskania miana Modelowego Miasta Ekologicznego.
Jednocześnie Bielawa jest miastem z tradycjami przemysłowymi. Produkcja tkanin
bawełnianych przez Zakłady Przemysłu Bawełnianego „Bielbaw” czy „Bieltex”, przez długie lata
kształtowała obraz miasta. I choć firmy te w pierwszej dekadzie XXI w. ogłosiły upadłość, to dzięki
stworzeniu w mieście Podstrefy Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Invest-Park” oraz
Bielawskiego Parku Przemysłowego, udało się przyciągnąć nowych inwestorów i uruchomić nowe
miejsca pracy. Z kolei bliskie sąsiedztwo Bielawy z Dzierżoniowem i Pieszycami, z którymi tworzy
swoistą aglomerację, pozwala na kreowanie ponadlokalnych funkcji związanych z komunikacją,
usługami czy kulturą.
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II. Ludność i demografia ze szczególnym uwzględnieniem osób 60+
Liczba mieszkańców Bielawy w 2020 r. wyniosła 28 334, tj. o 1,3% mniej niż w 2019 r.
Tendencja spadkowa obecna jest już od kilku lat.
Rys. 1 Liczba mieszkańców Gminy Bielawa w latach 2018-2020.

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Miejskiego.

Generalnie wśród mieszkańców Bielawy przeważają kobiety - na 100 mężczyzn przypada ich
117. Największą grupę wiekową stanowią osoby między 20 a 60 rokiem życia - 57,1% ogółu
mieszkańców. Równowaga między płciami występuje właściwie tylko wśród osób w wieku
przedprodukcyjnym, w przypadku niniejszej analizy - do 19 r.ż. Zauważyć można tam niewielką
przewagę mężczyzn (100 mężczyzn na 98 kobiet). W przypadku osób w wieku 20-60 lat na 100
mężczyzn przypadają tylko 92 kobiety. Odwrotna proporcja dotyczy najstarszych osób, które
skończyły 60 lat: w tej grupie na 100 mężczyzn przypada 235 kobiet, przy czym jest to zjawisko
charakterystyczne dla Polski.
Rys. 2 Ludność Bielawy z uwzględnieniem grup wiekowych w 2020 r.

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Miejskiego.
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III. Informacje finansowe
III.1 Dochody budżetowe
Dochody Gminy Bielawa na podstawie ustawy o dochodach JST (jednostek samorządu
terytorialnego) obejmują:
1) dochody własne;
2) subwencję ogólną;
3) dotacje celowe z budżetu państwa.
Źródłami dochodów własnych każdej JST są:
a. dochody uzyskiwane przez samorządowe jednostki budżetowe oraz wpłaty
od samorządowych zakładów budżetowych;
b. dochody z majątku JST;
c. spadki, zapisy i darowizny na rzecz JST;
d. dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych w odrębnych przepisach;
e. 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, o ile odrębne
przepisy nie stanowią inaczej;
f. odsetki od pożyczek udzielanych przez JST, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej;
g. odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody JST;
h. odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych JST, o ile
odrębne przepisy nie stanowią inaczej;
i. dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego;
j. inne dochody należne JST na podstawie odrębnych przepisów.
Źródłami dochodów własnych gminy są ponadto:
a. wpływy z podatków: od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych,
dochodowego od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej, od spadków
i darowizn, od czynności cywilnoprawnych;
b. wpływy z opłat: skarbowej, targowej, miejscowej, uzdrowiskowej i od posiadania psów,
eksploatacyjnej - w części określonej w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r., innych - na podstawie
odrębnych przepisów;
c. udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych od podatników tego
podatku zamieszkałych na obszarze gminy;
d. udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych od podatników tego
podatku, posiadających siedzibę na obszarze gminy.
Wykonywanie przez Gminę zadań publicznych wymaga zapewnienia mu środków
finansowych na ich realizację. Źródła dochodów JST oraz zasady ustalania i gromadzenia tych
dochodów określono w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.
Dochody Gminy Bielawa w 2020 r. wyniosły 156 168 tys. zł. Ogólna struktura dochodów
przedstawia się następująco:
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Tab. 1 Ogólna struktura dochodów budżetu Gminy Bielawa w 2020 r.

Ogólna struktura dochodów budżetu Gminy Bielawa w 2020 r.
(w tys. zł)
Dochody budżetu ogółem , w tym:
156 168
Dochody własne
58 561
Dotacje
63 003
Subwencja ogólna i środki na
uzupełnienie dochodów
(wskaźnik struktury)

34 604

Dochody budżetu ogółem , w tym:

100,0%

Dochody własne
Dotacje
Subwencja ogólna i środki na
uzupełnienie dochodów

37,5%
40,3%
22,2%

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych różnych GUS, BIP Gminy Bielawa, RIO we Wrocławiu.

Poniżej przedstawiono strukturę dochodów z tytułu podatków Gminy Bielawa w 2020 r.
Tab. 2 Struktura dochodów własnych gminy Bielawa w 2020 r.

Struktura dochodów własnych Gminy Bielawa w 2020 r
(w tys. zł)
Dochody własne ogółem, w tym:
Własne bieżące:
PIT
CIT
Podatki i opłaty
Pozostałe własne
Własne majątkowe(bez dotacji)

58 561
38 186
22 739
646
14 801
9 465
5 620

(wskaźnik struktury)
Dochody własne ogółem, w tym:
Własne bieżące:
PIT
CIT
Podatki i opłaty
Pozostałe własne
Własne majątkowe(bez subwencji)

100,0%
65,2%
38,8%
1,1%
25,3%
16,2%
9,6,%

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych różnych GUS, BIP Gminy Bielawa, RIO we Wrocławiu.
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Rys. 3 Ogólna struktura dochodów budżetu Gminy Bielawa w 2020 r.

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych różnych GUS, BIP Gminy Bielawa, RIO we Wrocławiu.

W analizowanym okresie w strukturze dochodów dostrzega się wysoki udział w podatku
dochodowym od osób fizycznych, przy jednoczesnym dość niskim udziale w podatku dochodowym
od osób prawnych. Najważniejszą kategorią dochodów budżetowych jednostek samorządu
terytorialnego są jednak dochody własne, gdyż zapewniają władzy lokalnej samodzielność finansową.
W analizowanym okresie udział dochodów własnych w strukturze dochodów budżetowych
kształtował się na poziomie 40 %. Środki pochodzące z subwencji i dotacji wyniosły łącznie 60 %
dochodów ogółem Gminy Bielawa.

III.2 Wydatki budżetu miasta na 2020 r.
Wydatki ogółem Gminy Bielawa na dzień 31.12.2020 r. wyniosły 158 081 tys. zł. Wykonane
wydatki bieżące stanowią 84,04 % wykonania wydatków ogółem, natomiast wykonane wydatki
majątkowe stanowią 15,96 % wykonania wydatków ogółem. Wykonane wydatki majątkowe stanowią
13,60 % wykonania wydatków ogółem Gminy Bielawa.
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Tab. 3 Wydatki ogółem Gminy Bielawa w 2020 r.

Struktura wydatków ogółem Gminy Bielawa w 2020 r.
(w tys. zł)
Wydatki ogółem, w tym:
158 081
Wydatki bieżące:
132 855
1) wydatki jednostek budżetowych, w
tym na:

80 812

a) wynagrodzenia i składki od nich
naliczane,

35 499

b) wydatki związane z realizacją ich
statutowych zadań;
2) dotacje na zadania bieżące;

45 313
14 946

3) świadczenia na rzecz osób
fizycznych;

35 747

4) wydatki na programy finansowane
z udziałem środków, o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części
związanej z realizacją zadań jednostki
samorządu terytorialnego;

244

5) wypłaty z tytułu poręczeń i
gwarancji udzielonych przez
jednostkę samorządu terytorialnego,
przypadające do spłaty w danym roku
budżetowym;

0

6) obsługę długu jednostki samorządu
terytorialnego.
Wydatki majątkowe, w tym:
inwestycje i zakupy inwestycyjne

1 106
25 226
21 505

zakup i objęcie akcji i udziałów oraz
wniesienie wkładów do spółek prawa
handlowego

3 721

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych różnych GUS, BIP Gminy Bielawa, RIO we Wrocławiu.

Wydatki Gminy Bielawa oparte są na podziale merytorycznym, który został dokonany
za pomocą działów klasyfikacji budżetowej: 010 Rolnictwo i łowiectwo; 600 Transport i łączność; 630
Turystyka; 700 Gospodarka mieszkaniowa; 750 Administracja publiczna; 754 Bezpieczeństwo
publiczne i ochrona przeciwpożarowa; 801 Oświata i wychowanie; 851 Ochrona zdrowia; 852 Pomoc
społeczna; 855 Rodzina; 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska; 921 Kultura i ochrona
dziedzictwa narodowego; 926 Kultura fizyczna i sport.
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Tab. 4 Wydatki Gminy Bielawa w 2020 r. wg wybranych działów.

Wydatki Gminy Bielawa wg ważniejszych działów
klasyfikacji budżetowej w 2020r.
(w tys. zł)
Wydatki ogółem
158 081
010 Rolnictwo i łowiectwo
108
600 Transport i łączność
25 686
630 Turystyka
89
700 Gospodarka mieszkaniowa
17 049
750 Administracja publiczna
9 995
754 Bezpieczeństwo publiczne i
ochrona przeciwpożarowa
1 225
801 Oświata i wychowanie
32 276
851 Ochrona zdrowia
548
852 Pomoc społeczna
9 704
855 Rodzina
38 864
900 Gospodarka komunalna i ochrona
środowiska
11 039
921 Kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego
2 340
926 Kultura fizyczna i sport
4 962
Pozostałe
4 197
(wskaźnik struktury)
Wydatki ogółem
010 Rolnictwo i łowiectwo
600 Transport i łączność
630 Turystyka
700 Gospodarka mieszkaniowa
750 Administracja publiczna
754 Bezpieczeństwo publiczne i
ochrona przeciwpożarowa
801 Oświata i wychowanie
851 Ochrona zdrowia
852 Pomoc społeczna
855 Rodzina
900 Gospodarka komunalna i ochrona
środowiska
921 Kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego
926 Kultura fizyczna i sport
Pozostałe

100,0%
0,1%
16,2%
0,1%
10,8%
6,3%
0,8%
20,4%
0,3%
6,1%
24,6%
7,0%
1,5%
3,1%
2,7%

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych różnych GUS, BIP Gminy Bielawa, RIO we Wrocławiu.
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III.3 Analiza porównawcza - budżety na lata 2019-2020
III.3.1 Dochody
W latach 2019-2020 dochody budżetu gminy przedstawiały się następująco:
Tab. 5 Struktura dochodów budżetu Gminy Bielawa w latach 2019-2020.

Ogólna struktura dochodów budżetu Gminy Bielawa w latach 2019-2020
2019
2020
(w tys. zł)
157 703
156 168
Dochody budżetu ogółem , w tym:
70
138
58 561
Dochody własne
54 488
63 003
Dotacje
Subwencja ogólna i środki na uzupełnienie
dochodów
(wskaźnik struktury)
Dochody budżetu ogółem , w tym:
Dochody własne
Dotacje
Subwencja ogólna i środki na uzupełnienie
dochodów

33 076

34 604

100,0%
44,5%
34,6%

100,0%
37,5%
40,3%

21,0%

22,2%

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych różnych GUS, BIP Gminy Bielawa, RIO we Wrocławiu.

Rys. 4 Ogólna struktura dochodów Gminy Bielawa w latach 2019-2020.

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych różnych GUS, BIP Gminy Bielawa, RIO we Wrocławiu.

W 2020 r. dochody budżetu gminy były na bardzo zbliżonym poziomie do tych z 2019 r.
Spadły ze 157 703 tys. zł do poziomu 156 168 tys. zł. W głównej mierze jest to spowodowane
spadkiem dochodów własnych względem 2019 r.
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Tab. 6 Dochody ogółem Gminy Bielawa w latach 2019-2020.

Dochody ogółem Gminy Bielawa w latach 2019-2020 r.
w tys zł
Dochody ogółem plan z tego:
156 069
Dochody majątkowe
19 842
Dochody bieżące
136 226
Dochody ogółem wykonanie z tego:
157 703
Dochody majątkowe
22 977
Dochody bieżące
134 725
Dochody ogółem - Wykonanie jako %
planu
Dochody majątkowe -wykonanie jako
% planu
Dochody bieżące-wykonanie jako %
planu

150 126
13 486
136 641
156 168
21 117
135 051

101,0%

104,0%

115,8%

156,6%

98,9%

98,8%

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych różnych GUS, BIP Gminy Bielawa, RIO we Wrocławiu.

Poniżej przedstawiono strukturę dochodów z tytułu podatków Gminy Bielawa w latach 2019-2020.
Tab. 7 Struktura dochodów własnych Gminy Bielawa w latach 2019-2020.

Struktura dochodów własnych Gminy Bielawa w latach 2019-2020
(w tys. zł)
2019
2020
Dochody własne ogółem, w tym:
70 138
58 561
Własne bieżące:
45 472
38 186
PIT
23 330
22 739
CIT
674
646
Podatki i opłaty
21 468
14 801
Pozostałe własne
15 768
9 465
Własne majątkowe(bez subwencji)
8 899
5 620
(wskaźnik struktury)
2019
2020
Dochody własne ogółem, w tym:
100,0%
100,0%
Własne bieżące:
64,8%
65,2%
PIT
33,3%
38,8%
CIT
1,0%
1,1%
Podatki i opłaty
30,6%
25,3%
Pozostałe własne
22,5%
16,2%
Własne majątkowe(bez subwencji)
12,7%
9,6%
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych różnych GUS, BIP Gminy Bielawa, RIO we Wrocławiu.
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Rys. 5 Dochody własne Gminy Bielawa w latach 2019-2020.

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych różnych GUS, BIP Gminy Bielawa, RIO we Wrocławiu.

Na 7 286,7 tys. zł spadku dochodów własnych bieżących Gminy Bielawa w głównej mierze
miał wpływ spadek dochodów z tytułu podatków i opłat oraz podatków od dochodów osób
fizycznych. Było to związane przede wszystkim z epidemią COVID-19.
Głównymi źródłami dochodów majątkowych są: dotacje celowe, sprzedaż mienia, najem i
dzierżawa oraz dochody z tytułu użytkowania wieczystego. Dochody majątkowe w analizowanym
okresie zmalały o 3 279 tys. zł. tj. o 36,85%.

III.3.2 Środki zewnętrzne
Dotacje zewnętrzne, w tym w ramach programów finansowanych ze środków europejskich
pozyskane przez Gminę przedstawiają wykres i tabela poniżej.
Rys. 6 Dotacje otrzymane przez Gminę Bielawa w latach 2019-2020 z uwzględnieniem planu i wykonania.

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych różnych GUS, BIP Gminy Bielawa, RIO we Wrocławiu.
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Tab. 8 Dotacje zewnętrzne dla gminy Bielawa w latach 2019-2020.

Dotacje zewnętrzne Gminy Bielawa w latach 2019-2020
(w tys. zł)
2019

2020

Dotacje, w tym:
na zadania z zakresu administracji
rządowej

54 488

63003

31 843

36 663

na zadania własne

20 992

18896

na zadania realizowane na podstawie
porozumień z organami administracji
rządowej

12

111

na zadania realizowane na podstawie
porozumień między jednostkami
samorządu terytorialnego

5 974

6 885

otrzymywane z funduszy celowych i od
pozost. jedn. zal. do sekt. fin. publ.

0

448

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych różnych GUS, BIP Gminy Bielawa, RIO we Wrocławiu.

III.3.3 Wydatki
W latach 2019-2020 wydatki ogółem budżetu Gminy Bielawa przedstawiały się następująco:
Tab. 9 Struktura wydatków Gminy Bielawa w latach 2019-2020.

Struktura wydatków ogółem Gminy Bielawa w latach 20192020.
(w tys. zł)
2019
2020
142 878 158 081
Wydatki ogółem, w tym:
Wydatki bieżące z tego przeznaczone
124 429 132 855
na:
32 230
35 499
1) wynagrodzenia i pochodne
13 746
14 946
2)dotacje
1 315
1 106
3)obsługę długu
77 137
81 305
4) pozostałe wydatki bieżące;
18 450
25 227
Wydatki majątkowe, w tym:
15 410
20 901
inwestycje i zakupy inwestycyjne
wydatki o charakterze dotacyjnym na
668
604
inwestycje
(wskaźnik struktury)
2019
2020
Wydatki ogółem
100,0%
100,0%
Wydatki bieżące
87,1%
84,0%
Wydatki majątkowe
12,9%
16,0%
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych różnych GUS, BIP Gminy Bielawa, RIO we Wrocławiu.
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W strukturze wydatków Gminy Bielawa w latach 2019-2020 relacja wydatków bieżących
do wydatków majątkowych uległa zmianie w kierunku wzrostu wydatków majątkowych. Ich
wartość zwiększyła swój udział w całości wydatków z 12,9 % w 2019 r. do 16 % w 2020 r.
Z analizy danych historycznych wynika, że najwięcej środków budżetowych Gmina
przeznaczała na pokrycie wydatków bieżących. Znaczny wzrost wydatków nadal jest zauważalny
w dziale 855 Rodzina. Należy jednak podkreślić wzrost wydatków na gospodarkę mieszkaniową,
transport i łączność, oświatę i wychowanie, a także na kulturę fizyczną i sport.
Rys. 7 Struktura wydatków Gminy Bielawa w latach 2019-2020.

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych różnych GUS, BIP Gminy Bielawa, RIO we Wrocławiu.

Tab. 10 Wydatki Gminy Bielawa wg ważniejszych działów klasyfikacji budżetowej w latach 2019-2020.

Wydatki Gminy Bielawa wg ważniejszych działów klasyfikacji budżetowej w latach 2019-2020.
(w tys. zł)
2019
2020
Wydatki ogółem
142 878
158 081
010 Rolnictwo i łowiectwo
75
108
600 Transport i łączność
19 875
25 686
630 Turystyka
3 365
89
700 Gospodarka mieszkaniowa
14 330
17 049
750 Administracja publiczna
9 205
9 995
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
801 Oświata i wychowanie
851 Ochrona zdrowia
852 Pomoc społeczna
855 Rodzina

994
29 282
573
9 535
34 471

1 225
32 276
548
9 704
38 864

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

11 401

11 039

2 891
3 315
3 567

2 340
4 962
4 197

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
926 Kultura fizyczna i sport
Pozostałe
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(wskaźnik struktury)
Wydatki ogółem
010 Rolnictwo i łowiectwo
600 Transport i łączność
630 Turystyka
700 Gospodarka mieszkaniowa
750 Administracja publiczna

2019
100,0%
0,1%
13,9%
2,4%
10,0%
6,4%

2020
100,0%
0,1%
16,2%
0,1%
10,8%
6,3%

0,7%
20,5%
0,4%
6,7%
24,1%

0,8%
20,4%
0,3%
6,1%
24,6%

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

8,0%

7,0%

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
926 Kultura fizyczna i sport
Pozostałe
w przeliczeniu na mieszkańca (w zł)
Wydatki ogółem
010 Rolnictwo i łowiectwo
600 Transport i łączność
630 Turystyka
700 Gospodarka mieszkaniowa
750 Administracja publiczna

2,0%
2,3%
2,5%
2019
4,75
0,00
0,66
0,11
0,48
0,31

1,5%
3,1%
2,7%
2020
5,29
0,00
0,86
0,00
0,57
0,33

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
801 Oświata i wychowanie
851 Ochrona zdrowia
852 Pomoc społeczna
855 Rodzina

0,03
0,97
0,02
0,32
1,15

0,04
1,08
0,02
0,32
1,30

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

0,38

0,37

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
926 Kultura fizyczna i sport
Pozostałe

0,10
0,11
0,12

0,08
0,17
0,14

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
801 Oświata i wychowanie
851 Ochrona zdrowia
852 Pomoc społeczna
855 Rodzina

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych różnych GUS, BIP Gminy Bielawa, RIO we Wrocławiu.
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Rys. 8 Wydatki Gminy Bielawa w latach 2019-2020 wg ważniejszych działów klasyfikacji budżetowej.

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych różnych GUS, BIP Gminy Bielawa, RIO we Wrocławiu.

III.3.4 Finansowanie deficytu
W 2019 r. budżet Gminy Bielawa zamknął się nadwyżką budżetową, natomiast w 2020 r. deficytem. W 2019 r. Gmina Bielawa wydatkowała znaczne środki na inwestycje i w kolejnym roku
kontynuowano procesy inwestycyjne. W 2020 r. Gmina Bielawa znacząco zmniejszyła finansowanie
kredytami i pożyczkami.
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Tab. 11 Finansowanie deficytu w Gminie Bielawa w latach 2019-2020.

Finansowanie deficytu
(w tys. zł)
DOCHODY
Dochody bieżące
Dochody majątkowe
WYDATKI

2019
157 703
134 725
22 977
142 878

2020
156 168
135 051
21 117
158 081

Wydatki bieżące
Wydatki majątkowe
NADWYŻKA/DEFICYT
FINANSOWANIE
Przychody ogółem w tym:
kredyty i pożyczki
obligacje
nadwyżka z lat ubiegłych
wolne środki

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

132 855
25 227
-1 914
18 618
21 832
361
0
0
19 833

przychody jednostek
samorządu terytorialnego z
niewykorzystanych środków
pieniężnych na rachunku
bieżącym budżetu,
wynikających z rozliczenia
dochodów i wydatków nimi
finansowanych związanych ze
szczególnymi zasadami
wykonywania budżetu określonymi w
odrębnych ustawach
Rozchody ogółem z tego:
spłaty kredytów i pożyczek w tym:
wykup obligacji samorządowych

1 638

3 234
3 234
0

3 214
3 214
0

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych różnych GUS, BIP Gminy Bielawa, RIO we Wrocławiu.
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Rys. 9 Wynik budżetu Gminy Bielawa w latach 2019-2020.

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych różnych GUS, BIP Gminy Bielawa, RIO we Wrocławiu.

III.3.5 Zadłużenie gminy
Zadłużenie gminy Bielawa w latach 2019-2020 przestawia poniższa tabela. Zadłużenie
gminy w 2020 r. znacznie spadło, przy czym Gmina Bielawa nadal wydatkowała duże środki na
zaplanowane inwestycje.
Tab. 12 Zadłużenie Gminy Bielawa w latach 2019-2020.

Zadłużenie gminy
(w tys. zł)

2019

2020

Zadłużenie ogółem

44 243

41 374

Kredyty i pożyczki

44 227

41 374

w tym długoterminowe

44 227

41 374

Wymagalne zobowiązania

16

0

2019
44 243

2020
41 374

16

0

2019

2020

Wydatki na obsługę długu, spłaty i wykup

4 549

4 319

w tys.

2019

2020

Wydatki na obsługę długu, spłaty i wykup

4 550

4 319

Kwota długu
w tym zobowiązania wymagalne

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych różnych GUS, BIP Gminy Bielawa, RIO we Wrocławiu.
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III.3.6 Inwestycje
Wydatki inwestycyjne Gminy Bielawa w latach 2019-2020 zostały przedstawione na
poniższym wykresie. W 2020 r. kontynuowano politykę inwestycyjną.
Rys. 10 Inwestycje i zakupy inwestycyjne w Gminie Bielawa w latach 2019-2020.

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych różnych GUS, BIP Gminy Bielawa, RIO we Wrocławiu.

III.3.7 Wskaźniki finansowe
Ostatni element analizy finansów gminnych to wskaźniki, których przekroczenie może
spowodować naruszenie ustawy o finansach publicznych, a ich spełnienie jest warunkiem badanym
przez RIO (Regionalną Izbę Obrachunkową) i wymaganym do przyjęcia budżetu na kolejny rok.
W przypadku Gminy Bielawa wskaźniki spełniają kryteria ustawy o finansach publicznych.
Tab. 13 Wskaźniki finansowe dla Gminy Bielawa w latach 2019-2020.
Wskaźniki finansowe
Wskaźnik
poziomu spłat
z art. 169
Wskaźnik
zadłużenia z
art. 170
Dopuszczalny
wskaźnik
spłaty
zobowiązań
Planowany
wskaźnik
spłaty
zobowiązań

2019

2020

2,9%

7,5%

28,1%

26,5%

5,64%

11,85%

4,92%

7,52%

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych różnych GUS, BIP Gminy Bielawa, RIO we Wrocławiu.
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Z Wieloletniej Prognozy Finansowej wynika, że w latach 2019-2020 roczna wartość spłat
zobowiązań i ich obsługi do planowanych dochodów nie przekroczy wskaźnika opartego na średniej
arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich 3 lat relacji dochodów bieżących, powiększonych o wpływy
uzyskane ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem,
a zatem został spełniony wymóg art.243 ustawy o finansach publicznych.
Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu, którego
realizacja spowoduje, że w roku budżetowym oraz w każdym roku następującym po roku
budżetowym relacja łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym:
1) spłat rat kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 oraz art. 90, wraz z
należnymi w danym roku wydatkami bieżącymi na obsługę zobowiązań, o których mowa w art. 89
ust. 1 i art. 90, w tym odsetkami od kredytów i pożyczek,
2) wykupów papierów wartościowych emitowanych na cele określone w art. 89 ust. 1 pkt 2-4
oraz art. 90 wraz z należnymi w danym roku wydatkami bieżącymi na obsługę zobowiązań
wynikających z papierów wartościowych emitowanych na cele określone w art. 89 ust. 1 i art. 90, w
tym odsetkami i dyskontem od tych papierów,
3) spłat rat zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2,
innych niż określone w pkt 1, z wyłączeniem rat zobowiązań określonych w art. 91 ust. 3 pkt 1, wraz z
należnymi w danym roku wydatkami bieżącymi na obsługę zobowiązań zaliczanych do tytułu
dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2, innych niż określone w pkt 1,
4) potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji
- do planowanych dochodów bieżących budżetu przekroczy średnią arytmetyczną z
obliczonych dla ostatnich siedmiu lat relacji jej dochodów bieżących pomniejszonych o wydatki
bieżące do dochodów bieżących budżetu, obliczoną według wzoru:

w którym poszczególne symbole oznaczają:
R - planowaną na rok budżetowy łączną kwotę z tytułu spłaty rat zobowiązań zaliczanych do
tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2, oraz wykupów papierów wartościowych, z
wyłączeniem kwot spłat kredytów i pożyczek oraz wykupów papierów wartościowych odpowiednio
zaciągniętych lub emitowanych na cel, o którym mowa w art. 89 ust. 1 pkt 1, i zobowiązań
określonych w art. 91 ust. 3 pkt 1,
O - planowane na rok budżetowy wydatki bieżące na obsługę długu, w tym odsetki od
zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2, odsetki i dyskonto
od papierów wartościowych oraz spłaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń i gwarancji,
Db - planowane na rok, na który ustalana jest relacja, dochody bieżące budżetu pomniejszone
o dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące,
Dbei - dochody bieżące w roku poprzedzającym o i-lat rok, na który ustalana jest relacja,
pomniejszone o dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania
finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2,
Dbi - dochody bieżące w roku poprzedzającym o i-lat rok, na który ustalana jest relacja,
pomniejszone o dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące,
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Wbei - wydatki bieżące w roku poprzedzającym o i-lat rok, na który ustalana jest relacja,
pomniejszone o wydatki bieżące z tytułu spłaty rat zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o
którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2, wydatki bieżące na obsługę długu oraz wydatki bieżące na
realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art.
5 ust. 1 pkt 2.
2. Przy obliczaniu relacji, o których mowa w ust. 1:
1) dochody bieżące budżetu, do których odnoszone są łączna kwota spłat i wykupów
określona w ust. 1 oraz kwota dochodów bieżących pomniejszonych o wydatki bieżące, podlegają
pomniejszeniu o dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące;
2) dochody bieżące budżetu pomniejszane o wydatki bieżące podlegają pomniejszeniu o
dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego
z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2;
3) wydatki bieżące budżetu podlegają pomniejszeniu o:
a) wydatki bieżące z tytułu spłaty rat zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym
mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2,
b) wydatki bieżące na obsługę długu,
c) wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem
środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt
4) dla roku poprzedzającego rok budżetowy, na który ustalana jest relacja, przyjmuje się
planowane wartości wykazane w sprawozdaniu za trzy kwartały z wykonania budżetu jednostki
samorządu terytorialnego, a po sporządzeniu sprawozdań rocznych - wartości wykonane za ten rok, z
tym że do obliczenia relacji dla poprzednich sześciu lat przyjmuje się wartości wykonane wynikające
ze sprawozdań rocznych.
Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Bielawa przedstawia dopuszczalny wskaźnik spłaty
zobowiązań dla 2019 r. w wysokości 5,64% oraz planowany wskaźnik spłat zobowiązań w wysokości
4,92%. Planowany wskaźnik spłat zobowiązań na 2019 r. w wysokości 4,92%, mieści się zatem w
dopuszczalnym wskaźniku spłaty zobowiązań dla 2019 r. w wysokości 5,64%, spełniając wymogi art.
243 ustawy o finansach publicznych - jest o 0,72 punktu procentowego niższy od dopuszczalnego.
Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań dla 2020 r. wyniósł 11,85%, a planowany wskaźnik
spłat zobowiązań 7,52%.
Powyższe ograniczenia formalne należą do najbardziej restrykcyjnych w krajach Europy.
Należy jednak podkreślić, że nie wyrażają one rzeczywistej zdolności kredytowej jednostki. Konieczne
jest zatem stosowanie również innych miar kondycji finansowej oraz zdolności kredytowej - takich,
które są określane przez instytucje finansowe i miasta w innych krajach. Kluczowym elementem
oceny kondycji finansowej i zdolności kredytowej, poza wysokością osiąganych dochodów, jest
badanie, czy gmina będzie w stanie wygenerować nadwyżki finansowe, które mogłyby stanowić
źródło spłaty potencjalnego zadłużenia. Stąd uważa się, że kluczowymi determinantami zdolności
kredytowej są czynniki finansowe, stanowiące odzwierciedlenie ogólnej kondycji gospodarczej gminy,
a ich odpowiednia analiza stanowi podstawy jej oceny.
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IV. Budżet Obywatelski
W 2020 r. realizowane były zadania w zakresie organizacji II edycji Bielawskiego Budżetu
Obywatelskiego 2019 - II edycja. Harmonogram działań przedstawiał się następująco:
- 16 grudnia 2019 r. - 15 stycznia 2020 r. - składanie propozycji projektów przez mieszkańców
- 15 stycznia do 31 stycznia 2020 r. - spotkanie z liderami projektów, weryfikacja złożonych
projektów przez Zespół ds. Bielawskiego Budżetu Obywatelskiego i konsultacja z Komisją
Budżetu i Finansów Rady Miejskiej;
- do 6 lutego 2020 r. - podanie do publicznej wiadomości projektów dopuszczonych do głosowania
i projektów odrzuconych.
- 6 lutego do 8 marca 2020 r. - głosowanie mieszkańców nad propozycjami projektów.
- do 18 marca 2020 r. - ogłoszenie wyników głosowania.
- 19 marca do 15 grudnia 2020 r. - realizacja zadania zgodnie z wynikiem głosowania.
Pod głosowanie poddano 3 z 4 wniosków, które wpłynęły w wyznaczonym terminie (jako
spełniające warunki formalne):
1. „Bawmy się razem” - polegający na utworzeniu integracyjnego placu zabaw przy ul. Wiejskiej,
tj. wyposażenia placu zabaw w nowoczesne urządzenia dla dzieci, również niepełnosprawnych
(np. piaskownica na podwyższeniu, tablice edukacyjne, które rozwijają motorykę i sprawność
manualną, tablica dzwonków rurowych oraz bębenki, bezpieczna huśtawka, tzw. bocianie
gniazdo, trampoliny na poziomie ziemi, dla większych dzieci - piramida z lin) oraz objęcia go
monitoringiem.
2. Skwer im. Eleni - modernizacja terenu zielonego w pobliżu budynku Ośrodka Pomocy Społecznej
w Bielawie, w tym przez montaż ławeczki z postacią Eleni oraz stworzenie muralu. Ponadto
założono zakup urządzeń zabawowych dla najmłodszych dzieci.
3. "Street-Art Festiwal" Bielawa - organizacja happeningu plenerowego, w trakcie którego
zmodernizowany zostanie mural na betonowym murze przy ul. 1-go Maja, na wysokości Parku
Miejskiego.
4. Tor motocrossowy - adaptacja terenu po byłym wysypisku śmieci przy ul. Ceglanej na tor do jazdy
na kładach i motorach. Wniosek został odrzucony przez Zespół.
Głosowanie na projekty odbywało się w formie elektronicznej (interaktywny formularz
na stronie internetowej Gminy Bielawa) oraz na stanowiskach do głosowania zorganizowanych
w Referacie Spraw Obywatelskich, korytarzu Urzędu Miejskiego oraz Centrum InformacyjnoEdukacyjnym w Parku Miejskim w Bielawie. Łącznie udział w głosowaniu wzięło 851 mieszkańców
miasta, natomiast rozkład głosu przedstawiał się następująco:
1. Skwer im. Eleni - 327 głosów (przewidywany koszt realizacji to 200 000 zł),
2. „Bawmy się razem” - 283 głosy,
3. "Street-Art Festiwal" - 241 głosów.
Koszt prac przy budowie skweru wyniósł ostatecznie 189 724,60 zł. W ramach tej kwoty
wykonano: model w skali 1:1 oraz odlew rzeźby z brązu „Eleni na ławeczce” wraz z dostawą
i montażem, projekt i mural poświęcony Eleni, roboty budowlane na skwerze, oświetlenie Skweru
im. Eleni, kostkę brukową pod rzeźbą Eleni, przesadzenie 3 sosen zlokalizowanych w innej części
placu.
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Z kolei od 12 listopada do 11 grudnia 2020 r. istniała możliwość składania wniosków do
nowej edycji Bielawskiego Budżetu Obywatelskiego - na 2021 r. Między 14 a 23 grudnia
organizowano spotkania z liderami projektów oraz trwała ich weryfikacja przez Zespół ds.
Bielawskiego Budżetu Obywatelskiego. Głosowanie na projekty zakończyło się w 2021 r.
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V. Uwarunkowania społeczne
V.1 Kultura
Główną rolę w prowadzeniu działań kulturalnych na terenie Bielawy zajmuje Miejski Ośrodek
Kultury i Sztuki (dalej: MOKiS). Do podstawowych zadań MOKIS-u należy: rozpoznanie, rozbudzenie
oraz zaspokojenie zainteresowań i potrzeb kulturalnych mieszkańców Gminy Bielawa, tworzenie
warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego, zainteresowania wiedzą i sztuką.
Kształtowanie wzorów aktywnego uczestnictwa w kulturze, kontynuowanie i tworzenie tradycji
kulturalnych wyróżniających Gminę Bielawa i region bielawski. Na potrzeby realizacji zadań
statutowych MOKiS zatrudniał w 2020 r. 9 osób na 8,5 etatu.
W 2020 r. MOKiS zorganizował następujące wydarzenia, które z powodu wprowadzenia
na terenie kraju stanu epidemii, przybierały często formę zdalną (online):
 Orszak Trzech Króli połączony z widowiskiem teatralnym,
 finał WOŚP z koncertem TRIO TROPISAL,
 II Festiwal Piosenek Eleni "Po słonecznej stronie życia" Bielawa 2020 - edycja online,
 cykl konkursów internetowych „Świątecznie - Rodzinnie - Bezpiecznie”, w tym internetowy
konkurs recytatorski STROFY W SIECI ZŁAPANE, VII otwarty konkurs ozdób choinkowych
i świątecznych 2020 – edycja online,
 1-20 grudnia - IX Bielawski Jarmark Bożonarodzeniowy - edycja online,
 5 grudnia - Mikołaj w Bielawie - transmisja w Telewizji Sudeckiej,
 grudzień - świąteczne konkursy: Świąteczne Selfie, Rodzinne Kolędowanie, Moja domowa
choinka.
Z niektórych imprez, nawet o charakterze cyklicznym, zupełnie zrezygnowano i przeniesiono je
na 2021 r., np. 22. edycja Festiwalu Regałowisko, Sowiogórski Bajarz. Ponadto realizowano działania
statutowe o mniejszym zasięgu, jak organizacja spektakli teatralnych (np. „I ślubuję Ci” w Teatrze
Robotniczym), wernisaży i wystaw (np. „Haft krzyżykiem i nie tylko”, „Muzeum Historii Ocalonej”),
koncertów (np. Don Wasyla), kabaretów (np. Nowaki), kino plenerowe, imprez okolicznościowych
i rocznicowych, zajęć Amatorskich Zespołów Artystycznych, zajęć teatralnych i śpiewaczych dla
dorosłych, eliminacji miejskich konkursów, zajęć w czasie ferii zimowych i letnich.
MOKiS otrzymał w 2020 r. dofinansowanie z budżetu Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego na projekt „Sieć w domu”, realizowany w ramach programu „Kultura w sieci”
Narodowego Centrum Kultury. Jego efektem jest platforma internetowa zawierająca materiały
przydatne do realizacji przedstawień kukiełkowych lub teatralnych na niewielkich przestrzeniach,
np. w domach. Ponadto na stronie zamieszczono takie materiały, jak: scenariusze, ścieżki dźwiękowe
z dialogami, ścieżki audio, filmy instruktażowe oraz materiały do wydruku (np. wzory postaci,
elementy scenografii). Ponadto w części edukacyjnej zamieszczono słownik z objaśnieniem
trudniejszych wyrażeń oraz krótki rys historyczno-geograficzny legend. W tworzeniu treści
publikowanych na stronie internetowej wzięli udział aktorzy, artyści związani z regionem,
kompozytorzy, muzycy oraz autorzy tekstów.
W ujęciu liczbowym MOKiS zorganizował w 2020 r. 513 imprez dla 77 083 osób.
Kolejną instytucją prowadzącą działalność w zakresie kultury jest Miejska Biblioteka Publiczna
w Bielawie, zatrudniająca 12 osób na 11,5 etatu. Placówka organizowała stałe imprezy i zajęcia,
do których należą m.in.: comiesięczne spotkania Dyskusyjnego Klubu Książki, lekcje biblioteczne,
zajęcia w czasie ferii, konkursy plastyczne, przedstawienia Teatrzyku „Kukiełkowo”, Tydzień Bibliotek,
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Noc w Bibliotece, Konkurs Literacki Na Utwór Inspirowany Fotografiami Bielawy, spotkania autorskie,
wykłady, lekcje muzealne i wystawy, Europejskie Dni Dziedzictwa, Narodowe Czytanie, Światowy
Dzień Pluszowego Misia. W 2020 r. dokonano zakupu 1976 nowych pozycji czytelniczych oraz 569
multimediów (na ten cel pozyskano 29 000 zł z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego).
Odnotowano 64 665 wypożyczeń.
Mimo różnego zakresu wprowadzanych w 2020 r. obostrzeń wynikających ze stanu epidemii,
udało się zrealizować cykl wydarzeń kulturalnych. W godzinach popołudniowych rodzice z dziećmi
nieuczęszczającymi do przedszkola mogli uczestniczyć w „Czytankach Dzieciaczka”. Dział DziecięcoMłodzieżowy realizował projekt „Mała książka - wielki człowiek”, w ramach którego dla każdego
3-latka odwiedzającego bibliotekę przygotowano Wyprawkę Czytelniczą (książka i Karta Małego
Czytelnika).
Z okazji Ogólnopolskiego Tygodnia Czytania Dzieciom bibliotekarki (wykorzystując kukiełki) czytały
wiersze o zwierzętach - nagrania dostępne są w internecie. Pozyskano środki (5 271,70 zł)
z Narodowego Centrum Kultury - Program EtnoPolska 2020 przeprowadzono warsztaty tkackie
„Zapomniany wątek”. Wydawnictwo Biblioteczne przygotowało XXXII tom serii Sudecka proza
pt. „Sudeckiej biblioteki impresje 2020. Wybór wierszy”, 3 tomy wierszy oraz tomik pokonkursowy
z tekstami poetyckimi i prozatorskimi IX. Konkursu Literackiego Inspirowanego Fotografiami Bielawy.
Bielawski Klub Mahjonga prowadził Zimową szkółkę dla 11 osób.
Na koniec 2020 r. Miejski Ośrodek Kultury i Sztuki osiągnął przychody w wysokości
280 895,82 zł. Z kolei Miejska Biblioteka Publiczna odnotowała przychody na poziomie 1 071 055,97
zł (głównie dotacja podmiotowa i celowa z Gminy Bielawa).

V.2 Sport
Zadania z zakresu dostarczenia usług sportowych i rekreacyjnych realizowane są przede
wszystkim przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bielawie (dalej: OSiR), który zarządza szeregiem
obiektów. Mimo ograniczeń epidemicznych, w 2020 r. udało się zorganizować szereg imprez
sportowych:
 imprezy związane z finałem WOŚP: Mityng pływacki „Pływamy dla WOŚP”, „Bieg Wielkich
Serduch”,
 Ferie z OSiR-em,
 Międzynarodowy turniej zapaśniczy o puchar Burmistrza Bielawy,
 zajęcia sportowe: Joga z OSiR Bielawa, półkolonie letnie, Bielawska Akademia Biegania,
 Bieg Tropem Wilczym - Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych,
 I Turniej Plażowej Piłki Siatkowej o Puchar Dyrektora OSiR w Bielawie (otwarcie Sudeckiej
Plaży i basenu otwartego),
 Międzynarodowy zlot motocyklowy,
 Break King Bielawa Online Edition (zawody break dance),
 IX Memoriał im. Michała Wojtanowskiego (impreza biegowa),
 X Ogólnopolski Turniej NO-GI, GI Fight,
 Wirtualna Sztafeta Niepodległości,
 Wirtualny Konwój Mikołajów (biegi lub jazda na rowerze na wyznaczonej trasie).
Ponadto zorganizowano wycieczkę do Zakopanego. Ośrodek Sportu i Rekreacji prowadził także
działalność statutową i zajęcia cykliczne: wypożyczalnie sprzętu wodnego w Parku Miejskim i przy
Sudeckiej Plaży, wypożyczalnię rowerów miejskich i park linowy, nauka pływania dla dorosłych
i dzieci, indywidualne lekcje pływania, ćwiczenia gimnastyczne w wodzie (aqua aerobik) oraz zajęcia
jogi.
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Łącznie na koniec 2020 r. Ośrodek Sportu i Rekreacji osiągnął przychody w wysokości
4 684 111,47 zł. Przyczyną uzyskania niższych dochodów niż w 2019 r. była sytuacja kryzysowa
wynikająca z wprowadzonego stanu epidemii oraz związane z nią zawieszenie działalności usługowej
prowadzonej przez OSiR.

V.3 Oświata i wychowanie
Sieć placówek zajmujących się oświatą i wychowaniem w Gminie Bielawa jest bardzo szeroka
i - co ważniejsze - ciągle się rozwija.
W Bielawie funkcjonują 4 żłobki: Żłobek Publiczny, Niepubliczny Żłobek „Żyrafka”, Dzienny
Opiekun, a od 2020 r. także Żłobek Publiczny nr 2. Łącznie z opieki w tych placówkach korzystało
w 2020 r. 152 dzieci, w tym najwięcej w Żłobku Publicznym (96 dzieci, 63%) i Żłobku „Żyrafka”
(60 dzieci, 39,5 %). W nowo otwartej placówce przygotowano 102 miejsca.
Z przedszkoli bądź oddziałów przedszkolnych zlokalizowanych na terenie miasta korzystało
867 dzieci. Do sieci należą: 3 przedszkola publiczne (nr 3 i nr 4), oddział przedszkolny w Ekologicznej
Szkole Podstawowej nr 7 oraz 6 przedszkoli niepublicznych. Z placówek tych korzystało 43 dzieci
niepełnosprawnych - uczęszczały one do Niepublicznego Przedszkola Montessori (25 dzieci),
Przedszkola Niepublicznego z Oddziałami Integracyjnymi (13 dzieci) oraz Publicznego Przedszkola
z Oddziałami Integracyjnymi prowadzonego przez zgromadzenie Sióstr Augustianek (5 dzieci).
Tab. 14 Liczba dzieci w przedszkolach funkcjonujących na terenie Bielawy w 2020 r.
Placówka
Przedszkole Publiczne nr 3
Przedszkole Publiczne nr 4
Ekologiczne Przedszkole Niepubliczne
Niepubliczne Przedszkole Montessori
Przedszkole Niepubliczne z Oddziałami Integracyjnymi
Sportowe Przedszkole Niepubliczne
Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Chatka Puchatka”
Publiczne Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi prowadzone przez zgromadzenie Sióstr
Augustianek
Niepubliczne Przedszkole „Miś”
Oddział Przedszkolny STO
RAZEM

Liczba
dzieci:
147
121
76
170
82
112
18
109
20
12
867

Źródło: opracowanie własne.

W 2020 r. na terenie Bielawy do następujących szkół podstawowych uczęszczało 1874
uczniów:
1) Szkoła Podstawowa nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi;
2) Ekologiczna Szkoła Podstawowa nr 7 im. Juliana Tuwima;
3) Szkoła Podstawowa nr 10 z Oddziałami Sportowymi.
W roku szkolnym 2019/2020 liczba uczniów kształtowała się na podobnym poziomie
w porównaniu do roku poprzedniego. Z uwagi na reformę, która zakładała wprowadzenie 6-latków
do szkoły - sztuczny wyż - przesuwa się do klasy V i VI, a gwałtowny spadek liczebności można
zauważyć w klasach IV.
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Tab. 15 Liczba uczniów szkół podstawowych na terenie Bielawy w 2020 r.
Szkoła
Liczba uczniów
Szkoła Podstawowa nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi
554
Ekologiczna Szkoła Podstawowa nr 7 im. Juliana Tuwima
607
Szkoła Podstawowa nr 10 z Oddziałami Sportowymi
713
RAZEM placówki publiczne
1874
RAZEM (publiczne + niepubliczne)
2017
Źródło: opracowanie własne.

Na tle województwa dolnośląskiego i powiatu dzierżoniowskiego wyniki osiągnięte przez
uczniów z terenu miasta na egzaminie ósmoklasisty wypadają słabiej. Największe różnice widać
w porównaniu ze średnią dla Dolnego Śląska, zwłaszcza w przypadku matematyki (różnica wyniosła
9,2 punkty procentowe). Najwyższe noty osiągnęli uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 10 - ich
wyniki były wyższe niż średnia dla powiatu i nieznacznie tylko odbiegały od średnich wyników dla
całego województwa. Można również zauważyć, że lepsze wyniki osiągają uczniowie placówek
publicznych - wyjątek stanowi tu tylko Społeczna Szkoła Podstawowa STO.
Tab. 16 Średnie wyniki egzaminu ósmoklasisty w placówkach edukacyjnych funkcjonujących w Bielawie
w 2020 r. [%]1.
język
język
placówka
matematyka
polski
angielski
województwo dolnośląskie
58,8
44,5
55,0
powiat dzierżoniowski
55,5
39,0
49,2
Gmina Bielawa
53,4
35,3
48,7
Ekologiczna Szkoła Podstawowa nr 7 im. Juliana Tuwima
53,8
32,2
45,6
Europejska Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przysposabiającymi do
24,0
18,6
15,0
Pracy
Społeczna Szkoła Podstawowa STO
56,2
38,0
62,1
Szkoła Podstawowa nr 10 z Oddziałami Sportowymi
59,2
39,4
51,4
Szkoła Podstawowa nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi
52,1
36,7
49,8
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przysposabiającymi do Pracy Cechu
15,0
19,0
15,5
Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości
Źródło: opracowanie własne na podstawie Średnich wyników szkół z egzaminu ósmoklasisty 2020, https://oke.wroc.pl/wpcontent/uploads/library/File/pdfy/Powiaty_E8_202/0202.pdf.

V.4 Bezpieczeństwo publiczne
O bezpieczeństwo publiczne na terenie Gminy Bielawa dba Policja oraz Straż Miejska Bielawy.
Komisariat Policji w Bielawie znajduje się przy ul. Bolesława Chrobrego 14. Obsługuje Gminy Bielawa
i Pieszyce.
Łącznie policja przeprowadziła 595 postępowań dot. różnego rodzaju przestępstw. Największą
część stanowiły postępowania przygotowawcze i sprawdzające w trybie art. 307 Kodeksu
postępowania karnego. Wśród konkretnych przestępstw dominowały kradzieże. Z kolei łączna liczba
wykroczeń popełnionych w Gminie Bielawa wyniosła 2369. Największą część stanowiły wykroczenia
przeciwko porządkowi i bezpieczeństwu publicznemu - 49,6 %.

1

W tabeli nie uwzględniono wyników z języka niemieckiego, ponieważ był on zdawany tylko przez uczniów
jednej placówki z terenu Gminy. Linią pogrubioną zaznaczono w tabeli szkoły podstawowe prowadzone przez
Gminę Bielawa.
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Tab. 17 Dane dot. przestępczości na terenie Bielawy w 2020 r.
Działanie
Przeprowadzone postępowania przygotowawcze (dochodzenia + śledztwa)
Przeprowadzone postępowania sprawdzające tryb art. 307 kpk (sprawdzenie, czy zachodzi
uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa)
Kradzieże
Kradzieże z włamaniem
Rozboje
Pobicia
Oszustwa
Uszkodzenia i zniszczenia mienia
Nietrzeźwi kierujący
Znęcanie

Liczba
327
110
41
25
2
1
21
25
26
17

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Komisariatu Policji w Bielawie.

Tab. 18 Wykroczenia stwierdzone w 2020 r. na terenie Bielawy.
Rodzaj wykroczenia

Liczba

Wykroczenia przeciwko porządkowi i bezpieczeństwu publicznemu
Wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji
Wykroczenia przeciwko mieniu
Wykroczenia z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
Wykroczenia przeciwko obyczajności publicznej oraz przeciwko urządzeniom użytku publicznego
Inne

1175
275
128
22
96
637

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Komisariatu Policji w Bielawie.

Ponadto w Komisariacie Policji w Bielawie zgłoszono w 2020 r. zaginięcia 20 osób - wszystkie
udało się odnaleźć w wyniku czynności podjętych przez funkcjonariuszy. W związku
z wprowadzeniem na terenie kraju stanu epidemii na Policję nałożone zostały nowe obowiązki w szczególności sprawdzanie przestrzegania zasad kwarantanny i izolacji przez osoby na nią
skierowane. Łącznie policjanci dokonali 91 500 takich kontroli.
Straż Miejska w Bielawie zatrudniała w 2020 r. 9 strażników (wszyscy na pełny etat) oraz 2
osoby na stanowiskach administracyjnych i obsługi (łącznie 0,75 etatu). W ciągu roku podjęła 2463
interwencje2, których efekty przedstawia poniższa tabela. Oprócz nich jednak Straż Miejska wydała
3 dyspozycje usunięcia pojazdów, zajmowała się ochroną 2 obiektów komunalnych i urządzeń
użyteczności publicznej, 171 razy konwojowała dokumenty, przedmioty wartościowe lub pieniądze
na potrzeby Gminy Bielawa. Przeprowadziła interwencje w 207 przypadkach zakłóceń porządku
publicznego i spokoju, 268 przypadkach zagrożeń w ruchu drogowym, 386 sprawach związanych
z ochroną środowiska i gospodarki odpadami, 163 przypadkach zagrożenia życia i zdrowia,
1 przypadku zagrożenia pożarowego, 95 przypadkach awarii technicznych, 233 sprawach dot.
zwierząt oraz 151 innych sytuacjach zgłoszonych przez mieszkańców. Strażnicy wzięli udział
w szkoleniu uzupełniającym z zakresu zasad ruchu drogowego. Ściśle współpracowali z Policją,
organizując 518 wspólnych patroli oraz tworząc mapę zagrożeń. Prowadzili także akcje prewencyjne:
Bezpieczna droga do szkoły, Akcja zima oraz Akcja wakacje.
Tab. 19 Działania Straży Miejskiej w Bielawie podejmowane w 2020 r. w związku ze stwierdzonymi wykroczeniami.
środki oddziaływania
Mandat
Rodzaj wykroczenia
wychowawczego
liczba
kwota
(art. 41 KW)
2

Liczba interwencji to łączna liczba środków oddziaływania wychowawczego + łączna liczba mandatów,
o których mowa w tabeli.
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przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu
przeciwko bezpieczeństwu osób i mienia
przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji
przeciwko obyczajności publicznej
przeciwko urządzeniom użytku publicznego
szkodnictwo leśne, polne i ogrodowe
z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi
z ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania
tytoniu i wyrobów tytoniowych
z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
z ustawy o odpadach
inne

437
106
444
11
305
26
438

9
19
51

2350
1200
5300

217

12650

20

1950

12
8

1100
1000

6
98
153
103

Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdania Straży Miejskiej w Bielawie za 2020 r.

Za bezpieczeństwo pożarowe odpowiada w szczególności Ochotnicza Straż Pożarna
w Bielawie, w której pełni służbę 39 strażaków. W 2020 r. jednostka brała udział w 129 akcjach
ratowniczo-gaśniczych, w tym 65 stanowiących pożary, 56 - miejscowe zagrożenia oraz 8 fałszywych
alarmach. Ponadto 19 wyjazdów miało charakter wyjazdów gospodarczych, tj. usuwanie plam oleju,
wspieranie imprez gminnych, udział w pokazach dla placówek oświatowych i festynach. Trzech
druhów ukończyło kurs podstawowy strażaka ochotnika. W Powiatowych Zawodach w Sportach
Pożarniczych Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza zajęła 1. miejsce, zaś drużyna seniorów - 4. Ogółem na
utrzymanie gotowości bojowej OSP w Bielawie Gmina przeznaczyła w 2020 r. 160 000 zł.

V.5 Polityka społeczna
Głównym podmiotem realizującym zadania z zakresu pomocy społecznej jest Ośrodek
Pomocy Społecznej w Bielawie (dalej: OPS), zatrudniający w 2020 r. 40 osób, w tym 15 pracowników
socjalnych.
W 2020 r. z pomocy społecznej korzystało łącznie 1010 rodzin z 1495 osobami. Wśród tych
rodzin 4 3% stanowiły takie, które korzystały tylko z pracy socjalnej, zaś 55 % - ze świadczeń
o charakterze finansowym. W stosunku do 2019 r. zmalała zarówno liczba rodzin korzystających
z pracy socjalnej (o 16 %), jak i ze świadczeń finansowych (o 3 %). Negatywnym zjawiskiem jest
wzrost liczby rodzin wymagających podjęcia działań w ramach interwencji kryzysowej - z 80 w 2019 r.
do103
w 2020 r. (o 29 %). Do najczęstszych powodów korzystania ze wsparcia finansowego w 2020 r. należy
zaliczyć: ubóstwo (252 rodziny) i niepełnosprawność (242 rodziny).
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Rys. 11 Powody korzystania z pomocy finansowej w Gminie Bielawa w 2020 r.

Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdania Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielawie.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielawie udzielał także innych świadczeń. W ramach zadań
własnych gminy finansowanych przez wojewodę 121 rodzinom przyznano zasiłki okresowe. Z pomocy
żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 skorzystało 297
osób. W 2020 r. w związku z obowiązywaniem stanu epidemii OPS dodatkowo kwalifikował do tego
wsparcia osoby przebywające na kwarantannie domowej (4 przypadki). OPS pokrył koszty pobytu
47 osób w domach pomocy społecznej. Przyznano zasiłki celowe i w naturze 236 rodzinom, a zasiłki
celowe specjalne - 42 rodzinom.
Rys. 12 Przeznaczenie zasiłku celowej w 2020 r.

Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdania Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielawie.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielawie zatrudniał osoby świadczące usługi opiekuńcze oraz
specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania.
W 2020 r. tego rodzaju wsparciem objęto 215 osób.
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Do dodatku mieszkaniowego uprawnionych było 337 rodzin - wypłacono je w kwocie łącznej
577 526,95 zł. Ponadto wypłacono 1113 dodatków energetycznych dla 155 rodzin na kwotę
14 691,04 zł.
W 2020 r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielawie zrealizował 2 projekty socjalne. Pierwszy
z nich, „Akademia czasu wolnego”, w związku ze stanem epidemii ograniczony został do zabawy
karnawałowej dla dzieci oraz spotkania „Randka w ciemno z książką”, promującego czytelnictwo
wśród rodziców i dzieci. Drugi projekt, „Łączymy pokolenia”, polegał na organizacji przez uczestników
Bielawskiego Klubu Seniora, wolontariuszy Klubu Wolontariusza oraz pracowników OPS „Dnia Babci
i Dziadka” w Szkole Podstawowej nr 4 z oddziałami integracyjnymi.
Z kolei na świadczenia rodzinne, zasiłki dla opiekunów oraz świadczenia z funduszu
alimentacyjnego wydatkowano kwotę 8 632 898 zł. Wydano przy tym 1996 decyzji
administracyjnych. Struktura wydatków kształtowała się następująco:
Rys. 13 Liczba osób/rodzin korzystających z poszczególnych rodzajów świadczeń.

Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdania Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielawie.

34

Liczba zadań realizowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielawie wzrosła w związku
z obowiązywaniem w kraju stanu epidemii. Pracownicy Ośrodka zaangażowali się we wsparcie
udzielane różnym grupom mieszkańców. W szczególności udzielano pomocy osobom na
kwarantannie, które potrzebowały pomocy w realizowaniu podstawowych potrzeb życiowych, jak
dostarczanie żywności. Uczestnikom Środowiskowego Domu Samopomocy w Bielawie, spełniającym
kryteria dochodowe, udzielano pomocy w formie zakupu i dowozu gorącego posiłku do miejsca
zamieszkania (zadanie realizowane wraz ze Strażą Miejską Bielawy). Od czerwca do grudnia 2020 r.
25 podopiecznych OPS korzystało z nieodpłatnych, również dowożonych do miejsca zamieszkania,
obiadów. Pracownicy Zespołu ds. Usług Opiekuńczych dowozili posiłki dla 100 bielawian,
sfinansowane w ramach akcji „TBN Pomagajmy sobie”. Ośrodek uczestniczył ponadto w przekazaniu
150 pakietów ze środkami ochrony osobistej mieszkańcom miasta. Pracownicy Ośrodka obsługiwali
także telefon, pod którym można było kontaktować się w sytuacjach kryzysowych.
Drugim istotnym podmiotem realizującym zadania z zakresu polityki społecznej był Zespół
Ośrodków Wsparcia. W 2020 r. przystąpił on do II etapu adaptacji i modernizacji pomieszczeń
w budynku przy ul. Lotniczej 5 w Bielawie z przeznaczeniem na Środowiskowy Dom Samopomocy dla
osób ze spektrum autyzmu lub niepełnosprawnością sprzężoną.
W 2020 r. z funkcjonujących w ramach Zespołu Ośrodków Wsparcia Dziennego Domu Senior+
oraz Środowiskowego Domu Samopomocy korzystało po 50 osób. Seniorzy korzystali z usług:
socjalnych, w tym gorącego posiłku, edukacyjnych, kulturalno-oświatowych, aktywności ruchowej,
zajęć sportowo-rekreacyjnych, aktywizujących społecznie oraz terapii zajęciowej. Z kolei
Środowiskowy Dom Samopomocy służył osobom wymagającym m.in. wsparcia w przezwyciężeniu
trudnej sytuacji życiowej oraz wymagające postępowania wspierająco-aktywizującego. W ramach
Klubu Senior+ (także w Zespole Ośrodków Wsparcia) świadczono usługi dla 40 osób po 60 r.ż.
i nieaktywnych zawodowo.
Działalność Zespołu Ośrodków Wsparcia obejmowała w 2020 r.:
I. treningi: dbałości o wygląd zewnętrzny i higienę, kulinarny, budżetowy, spędzania czasu
wolnego w tym: zabawoterapia, ludoterapia i zajęcia świetlicowe, muzyczne i kulturalnooświatowe;
II. zajęcia: świetlicowe, teatralne, komputerowe i redakcyjne, stolarskie i ogrodnicze, plastyczne,
ceramicznej, rękodzieła, relaksacyjne, w tym z elementami stymulacji integracji, ruchowe,
edukacyjne, 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;
III. poradnictwo psychologiczne, terapia indywidualna, interwencja kryzysowa, telefon zaufania;
IV. regularne spotkania każdej grupy z opiekunem;
V. spotkania społeczności;
VI. poradnictwo i praca socjalna;
VII. spotkania integracyjno-okolicznościowe, w tym: zabawy, pikniki, grille, wycieczki itp.

V.6 Turystyka
Na terenie Gminy Bielawa znajdują się obiekty noclegowe różnych kategorii tj. hotele,
pensjonaty, obiekty agroturystyczne. Równocześnie na terenie Gminy znajduje się szereg obiektów
mających charakter turystyczny i rekreacyjny. Wśród najważniejszych należy wymienić obiekty
zlokalizowane w okolicy Jeziora Bielawskiego, wieżę widokową kościoła pw. NMP w Bielawie, trasy
kajakowe w Parku Miejskim, trakt linowy w Parku Miejskim, punkt widokowy "Koci Grzbiet”, wieżę
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widokową na Górze Parkowej, ścieżki edukacyjno-przyrodnicze i ścieżki turystyczno-sportowe.
Jednocześnie należy wskazać, iż przez teren Gminy przebiegają trasy rowerowe o różnym poziomie
trudności. Atrakcje turystyczne uzupełniają znajdujące się na terenie Gminy zabytki. Promocją
turystyczną zajmuje się Centrum Informacji Turystycznej w Bielawie. CIT w 2020 r. odwiedziły 1143
osoby, w tym 21 obcokrajowców. Sprzedano 386 biletów na wieżę widokową kościoła pw. NMP, czyli
o 35 % mniej w stosunku do 2019 r. Ma to niewątpliwie związek z obostrzeniami wynikającymi
z obowiązywania stanu epidemii.

V.7 Rynek pracy
Na koniec 2020 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Dzierżoniowie zarejestrowanych było jako
bezrobotni 437 mieszkańców Bielawy. Oznacza to, że osoby bezrobotne stanowiły 1,5 % ogółu
mieszkańców. Co więcej, w stosunku do 2019 r. nastąpił wzrost liczby bezrobotnych o 34,5 %. Kobiety
stanowiły 49,4 % osób bezrobotnych i jest to wartość nieco korzystniejsza niż średnia dla powiatu
dzierżoniowskiego (50 %). Rozwój placówek opiekuńczych dla najmłodszych dzieci pozwala sądzić,
że sytuacja kobiet na rynku pracy będzie się poprawiać i będą one mogły po urodzeniu wrócić do
pracy.
Niekorzystnym zjawiskiem w zakresie bezrobocia jest wysoki udział bezrobotnych będących
w szczególnej sytuacji na rynku pracy w ogóle zarejestrowanych w Bielawie bezrobotnych - 74,8 %
oraz wzrost tej grupy o 32,9 %. Osoby z tej grupy mają największe problemy ze znalezieniem
zatrudnienia. Wśród bezrobotnych znajdujących się w szczególnej sytuacji, największą część
stanowiły osoby po 50 roku życia (49,5 %) oraz długotrwale bezrobotne (32,4 %). W stosunku do
2019 r. liczba tych osób zwiększyła się odpowiednio o 20,9 % i 41,3 %. Osoby, które nie ukończyły 30
lat stanowiły 25 % bezrobotnych i ich liczba zwiększyła się aż o 78,3 %.
Tab. 20 Bezrobotni zarejestrowani na terenie miasta Bielawa w 2020 r. (stan na 31.12.2020 r.).
będący w szczególnej sytuacji na rynku pracy
bezrobotni
powyżej 50
długotrwale
kobiety
ogółem
do 30 r.ż.
ogółem
r.ż.
bezrobotni
2019
2020
201
202
201
202
201
202
2019 2020
2019
2020
9
0
9
0
9
0
325
437
176
216
246
327
46
82
134
162
75
106
Źródło: Bezrobotni według gmin, https://dzierzoniow.praca.gov.pl/documents/1717701/11359962/MRPiPS-01%20Za
%C5%82%C4%85cznik%207%20grudzie%C5%84%202020.pdf/3afbcf1e-fdb8-4df1-a633-ba2e4624e797?t=1613383103723.

Ogólnie pogorszenie sytuacji na rynku pracy z pewnością ma związek z pandemią oraz
wprowadzanymi ograniczeniami w możliwości prowadzenia działalności przez podmioty gospodarcze.
Część z firm zakończyła działalność, inne ograniczyły ją i w związku z tym ograniczyły poziom
zatrudnienia. Wyższy wzrost bezrobotnych wśród najmłodszych pracowników może wskazywać, że
szukając oszczędności firmy decydowały się na zwalnianie osób o najkrótszym stażu pracy i związku
z tym najmniejszym doświadczeniu zawodowym. Najprawdopodobniej również zwolnienie tych osób
było stosunkowo najłatwiejsze, ponieważ część z nich pracowała na umowy cywilnoprawne, a nie
umowy o pracę.
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VI. Informacja o realizacji polityk i strategii oraz wykorzystaniu
możliwości pozyskania środków pozabudżetowych
VI.1 Strategia Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Gminy Bielawa na lata 2014-2020
Cel strategiczny I: Przedsiębiorczość i rozwój gospodarczy jako alternatywa dla Bielawy po upadku
przemysłu włókienniczego
1.1. Konsekwentne przygotowywanie
Gmina rozpoczęła budowę drogi do terenów
przestrzeni gminnej do aktywnego
inwestycyjnych w Bielawie, łączącej ul. Ks. Jerzego
inwestowania zarówno na obszarze bielawskiej
Popiełuszki i ul. Ks. Romana Biskupa. Celem zadania jest
Podstrefy Wałbrzyskiej
budowa 500-metrowego odcinka drogi-łącznika wraz
Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST-PARK”, z chodnikiem, ścieżką rowerową i uzbrojenie terenu w
jak i terenie Bielawskiego Parku
sieć wodociągową, kanalizację sanitarną, oświetlenie
Przemysłowego.
uliczne
i kanał technologiczny.
1.2. Stwarzanie warunków do rozwoju mikro i
W
Bielawskim
Inkubatorze
Przedsiębiorczości
małej przedsiębiorczości, przy wykorzystaniu
wynajmowano powierzchnie 18 firmom (liczba zawartych
Bielawskiego Inkubatora Przedsiębiorczości oraz umów) - o 3 więcej niż w 2019 r. W celu wsparcia
Dolnośląskiego Inkubatora Artprzedsiębiorstw w czasie obowiązywania stanu epidemii,
Przedsiębiorczości
Bielawska Agencja Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o.
stosowała zwolnienie i obniżenie czynszu za najem lokali.
1.3. Wsparcie dla lokalnych przedsiębiorców
poprzez działalność Bielawskiej Agencji Rozwoju Z preferencji skorzystało 12 firm, a wartość udzielonej
pomocy wyniosła 13 348,66 zł. Podobne preferencje
Lokalnego Sp. z o.o. , jako Instytucji Otoczenia
stosował
również
Dolnośląski
Inkubator
ArtBiznesu oraz Program DE MINIMIS
Przedsiębiorczości - skorzystało z nich 12 firm, a wartość
udzielonej pomocy wyniosła 19 178,05 zł.
1.4. Aktywna promocja gospodarcza Bielawy, z
Gminne Centrum Informacji prowadziło dystrybucję
wykorzystaniem różnych kanałów
folderu prezentującego tereny inwestycyjne Gminy
informacyjnych, w celu pozyskiwania
Bielawa.
inwestorów zewnętrznych
1.5. Partnerskie współdziałanie Bielawy w
Gmina Bielawa prowadziła aktywną współpracę w ramach
dziedzinie rozwoju gospodarki z innymi
Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Południowego
samorządami Powiatu Dzierżoniowskiego
Obszaru Funkcjonalnego.
Cel strategiczny II: Bielawa jako produkt turystyczny
2.1. Współpraca z gminami wchodzącymi w
W ramach współpracy prowadzona była strona
skład Stowarzyszenia Turystycznego Gmin Gór
www.gorysowie.org (Lokalna Organizacja Turystyczna
Sowich w celu wspólnej realizacji strategii
„Góry Sowie”).
produktu turystycznego pn. Góry Sowie
2.3. Zwiększenie ilości współczesnych atrakcji
W 2020 r. przystąpiono do opracowania dokumentacji dla
turystycznych Gminy, poprzez rozbudowę bazy
budowy demonstracyjnej hali wielofunkcyjnej w Bielawie.
wypoczynkowej, sportowej i rekreacyjnej (m.in. Hala pozwoli na udział 1000 osób w organizowanych w
budowę hali sportowej, modernizację
niej wydarzeniach, a ponadto posiada funkcję hotelową
kompleksu OSiR przy ul. Sportowej i Bankowej,
i restauracyjną. Ponadto dokonano zakupu sprzętu
zagospodarowanie OW „Sudety”, parku
sportowo-turystycznego dla OSiR w postaci: rowerów
miejskiego, Góry Parkowej i Łysej Góry)
i stojaków rowerowych oraz sprzętu pływającego.
W ramach modernizacji Ośrodka Wypoczynkowego
Sudety wykonano przyłącze elektryczne na terenie Plaży
Sudeckiej, malowanie boisk oraz szafkę sterowniczą
fontanny. Modernizacji poddano halę sportową OSiR przy
ul. L. Waryńskiego oraz skatepark. Rozpoczęto prace
projektowe dot. budowy w Parku Miejskim tężni
plenerowej.
2.4. Organizacja cyklicznych imprez kulturalnych Liczba organizowanych imprez była w 2020 r. mocno
i sportowych (m.in. „Regałowisko”, „Tolk –
ograniczona ze względu na wprowadzony stan epidemii.
Folk”, „Moto – Show”, „Bieg po schodach”,
Spośród cyklicznych imprez odbyły się m.in. Festiwal

37

„Lines of Bielawa”) w celu stymulowania ruchu
turystycznego na terenie Gminy

2.6. Aktywna promocja walorów turystycznych i
wypoczynkowych Gminy

Piosenek Eleni, Międzynarodowy turniej zapaśniczy, Bieg
Tropem Wilczym, Międzynarodowy zlot motocyklowy,
Break King Bielawa (formuła online), Memoriał im.
Michała Wojtanowskiego, Ogólnopolski Turniej NO-Gi, GI
Fight.
W ramach tego kierunku wykonano i wydrukowano ulotki
o Bielawie oraz Jez. Bielawskim w języku niemieckim,
widokówki, a także naklejki ze śladem opon na targi
turystyczne MTT Wrocław 2020. Wykonano projekt
graficzny roll-upu dot. rowerów górskich, długopisy
z oznakowaniem www.bielawa.pl, tabliczki mocowane do
ram rowerowych z nadrukiem www.bielawa.pl. Gmina
zawarła umowę na promocję podczas półfinału programu
telewizyjnego „The Voice Kids” z udziałem mieszkanki
Bielawy. Przedstawiciele Gminy Bielawa uczestniczyli
w Międzynarodowych Targach Turystycznych we
Wrocławiu w dn. 28.02-1.03.2020 r. oraz w targach
turystyczno-rowerowych w Lingen w dn. 15-16.02.2020 r.
Wykonano
dokumentację
projektów
dla
ul.
Nowobielawskiej i Sowiej w Bielawie.

2.8. Przebudowa i modernizacja dróg gminnych
prowadzących od drogi wojewódzkiej 387 do
Parku Krajobrazowego Gór Sowich.
Cel strategiczny III: Ekologia jako element budowania przewagi konkurencyjnej Bielawy
3.1. Aktywna promocja Gminy jako
Przedstawiciele
Gminy
Bielawa
uczestniczyli
modelowego miasta ekologicznego poprzez
w warsztatach ekologicznych w Krakowie dla 5
udział w konferencjach, sympozjach i misjach,
samorządów miejskich aktywnie działających w ramach
zarówno krajowych, jak i zagranicznych
projektu BEACON. Warsztaty były poświęcone skutecznej
komunikacji z mieszkańcami i informowaniu o działaniach
proklimatycznych samorządu oraz sposobach na
włączanie mieszkańców w takie działania.
3.4. Wykorzystanie potencjału placówek
W Szkole Leśnej udało się zorganizować zajęcia dla 1332
edukacji ekologicznej (m.in. Szkoły Leśnej,
osób (w tym 408 spoza terenu gminy). Centrum
Interaktywnego Centrum Poszanowania Energii, Poszanowania Energii z kolei prowadziło edukację
Centrum Odnawialnych Źródeł Energii) w celu
ekologiczną w zakresie odnawialnych źródeł energii zwiększania świadomości ekologicznej nie tylko przeprowadzono 14 zajęć dla 213 osób. W mniejszym
mieszkańców Bielawy, ale także regionu i kraju
stopniu działalność prowadziło Centrum InformacyjnoEdukacyjne w Parku Miejskim. W związku z obostrzeniami
wynikającymi z wprowadzenia stanu epidemii,
przeprowadzono w nim 2-dniowe zajęcia dla seniorów
z Zespołu Ośrodków Wsparcia.
3.6. Współpraca z instytucjami działającymi w
Dział Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych Ośrodka
zakresie ochrony środowiska oraz edukacji
Pomocy Społecznej w Bielawie od października 2020 r.
ekologicznej, w szczególności z Niemiecką
rozpoczął wydawanie zaświadczeń o wysokości
Fundacją Ochrony Środowiska DBU, NFOŚiGW
przeciętnego dochodu na 1 członka gospodarstwa
oraz WFOŚiGW
domowego wymaganych przez NFOŚiGW oraz WFOŚiGW
w celu przyznania dofinansowania z Programu „Czyste
Powietrze”. Wydano 10 takich zaświadczeń. Pozyskano
także środki w formie pożyczki z WFOŚiGW na
dofinansowanie
wymiany
źródeł
ciepła
przez
mieszkańców.
3.7. Systematyczne ograniczanie na terenie
Wykonano termomodernizacje budynków przy ul.
Gminy niskiej emisji m.in. poprzez
Strażackiej 9a, Brzeżnej 35 i ul. L. Waryńskiego 43.
termomodernizację obiektów użyteczności
Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego dokonywana
publicznej, wykorzystanie odnawialnych źródeł
była przy okazji prowadzenia prac remontowych na
energii oraz modernizację systemu oświetlenia
drogach gminnych. Wykonano audyt energetyczny dot.
ulicznego
oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Bielawa.
3.8. Rozbudowa systemu selektywnej zbiórki
Gmina zrealizowała działania (wykonanie instalacji
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odpadów w celu podnoszenia świadomości
elektrycznej) umożliwiające wdrożenie recyklomatu przy
społeczności lokalnej prowadzącej do
pływalni Aquarius.
racjonalizacji gospodarowania odpadami
komunalnymi
Cel strategiczny IV: Kultura jako nowy potencjał dla zrównoważonego rozwoju Bielawy
4.1. Wykorzystanie potencjału Dolnośląskiego
Dzięki nowoczesnym technologiom przeprowadzono
Inkubatora Art-Przedsiębiorczości w celu
w formie zdalnej 2 ogólnopolskie festiwale - Ogólnopolski
stworzeniu warunków dla uruchamiania i
Festiwal Piosenki „Dolnośląska Nutka” oraz Ogólnopolski
rozwoju działalności gospodarczej w sektorze
Festiwal Piosenki Eleni „Po słonecznej stronie życia”.
kreatywnym
4.2. Ścisła współpraca instytucji kultury oraz
Zadania nie były realizowane w związku z ograniczeniami
organizacji pozarządowych z sektorem
w sferze kultury wprowadzanymi z powodu stanu
biznesowym w celu wyzwolenia efektu
epidemii.
synergicznego w kulturze, który stworzy nową
alternatywę rozwojową miasta
4.3. Rozwój infrastruktury kultury w
Zmodernizowano zaplecze kina MOKiS poprzez
szczególności Miejskiego Ośrodka Kultury
oddzielenie kasy od kabiny projekcyjnej, wentylację
i Sztuki, Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz
mechaniczną oraz wymianę serwera kinowego.
Dolnośląskiego Inkubatora ArtPrzeprowadzono prace remontowo-konserwacyjne w sali
Przedsiębiorczości
Teatru Robotniczego (m.in. naprawa podłogi i futryn,
konserwacja i modernizacja sterowania oświetleniem,
montaż
systemu
wystawienniczego,
estetyzacja
pomieszczeń biurowych).
Wymieniono sieci internetowej w MOKiS w celu
uruchomienia elektronicznego obiegu dokumentów.
4.5. Zachowanie dziedzictwa kultury
Gmina Bielawa przekazała Parafii Rzymskokatolickiej
chrześcijańskiej poprzez modernizację
pw. Bożego Ciała dotację w wysokości 119 000 zł
kościołów pw. Wniebowzięcia NMP oraz Bożego na renowację i przebudowę instalacji deszczowej oraz
Ciała, a także utworzenie Centrum Kultury
renowację i przebudową przyłącza i instalacji wod-kan.
Chrześcijańskiej
4.6. Organizacja cyklicznych imprez
Liczba organizowanych imprez była w 2020 r. mocno
wizerunkowych m.in. „Regałowisko”, „Tolk
ograniczona ze względu na wprowadzony stan epidemii.
– Folk”, „Sudety Sound” w celu stymulowania
Spośród cyklicznych imprez odbyły się m.in. Ogólnopolski
ruchu turystycznego.
Festiwal Piosenki Eleni „Po słonecznej stronie życia”
i Ogólnopolski Festiwal Piosenki „Dolnośląska Nutka”.
Cel strategiczny V: Innowacyjność i technologie teleinformatyczne szansą trwałego postępu
cywilizacyjnego Bielawy
5.1. Wykorzystanie potencjału Dolnośląskiego
Dzięki nowoczesnym technologiom przeprowadzono
Inkubatora Art-Przedsiębiorczości w celu
w formie zdalnej 2 ogólnopolskie festiwale - Ogólnopolski
wspierania rozwoju wykorzystania
Festiwal Piosenki „Dolnośląska Nutka” oraz Ogólnopolski
nowoczesnych technologii teleinformatycznych Festiwal Piosenki Eleni „Po słonecznej stronie życia”.
w kulturze (sala 3D, studia obróbki: dźwięku,
obrazu i grafiki komputerowej, studio
nagraniowe)
5.6. Rozwój współpracy międzynarodowej, w
Do działań tych zalicza się udział w targach turystycznotym kontaktów transgranicznych w ramach
rowerowych w Lingen (rozdz. VIII.2.).
Euroregionu Glacensis oraz z partnerami z
innych krajów UE i świata, w zakresie
powielania dobrych praktyk, wymiany knowhow oraz wdrażania innowacji w dziedzinie
gospodarki, turystyki, ekologii, kultury oraz
innych dziedzin funkcjonowania jednostek
samorządu terytorialnego
Cel strategiczny VI: Rewitalizacja zdegradowanych części Bielawy, położonych na obszarach
funkcjonalnie powiązanych ze zlikwidowanymi zakładami włókienniczymi
6.1. Modernizacja dróg gminnych łączących
Gmina Bielawa złożyła wnioski aplikacyjne do Funduszu
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zdegradowane tereny po byłych zakładach
włókienniczych „Bielbaw” z drogami wyższej
kategorii, w szczególności z drogą wojewódzką
nr 384
6.2. Budowa dróg gminnych prowadzących do
zdegradowanych terenów położonych wokół
zbiornika wody przemysłowej „Sudety” w
Bielawie
6.3. Modernizacja zbiornika wody przemysłowej
„Sudety” oraz zagospodarowanie
zdegradowanych terenów położonych w jego
bezpośrednim sąsiedztwie

Dróg Samorządowych
Inwestycji Lokalnych.

oraz

Rządowego

Funduszu

Rozpoczęto prace projektowe oraz złożono wnioski
o dotację do Funduszu Dróg Samorządowych oraz
Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Gmina zrealizowała zakupy narybku karpia do Jeziora
Bielawskiego,
zakupiła
niezbędne
materiały
eksploatacyjne i narzędzia do utrzymania terenu wokół
akwenu, dostarczono i rozłożono piasek na plaży przy
kąpielisku miejskim Sudecka Plaża przy Jeziorze
Bielawskim. Koszt tych prac wyniósł 69206,38 zł.
6.6. Ochrona układu urbanistycznego Gminy
Na podstawie Uchwały Nr 23/222/16 Rady Miejskiej
poprzez prace konserwatorskie i remonty
Bielawy, Gmina przekazała Parafii pw. Bożego Ciała
zabytków oraz odnowienie budynków o
dotację w kwocie 119 tys. zł. Dotacja została
wartości architektonicznej i znaczeniu
przeznaczona na roboty budowlane polegające na
historycznym, w tym także obiektów sakralnych renowacji
m.in. modernizacja kościoła pw. Bożego Ciała
i przebudowie instalacji deszczowej oraz renowacji
i przebudowie przyłącza i instalacji wodnokanalizacyjnych.
Cel strategiczny VII: Kompletny system placówek oświatowych oraz budownictwo mieszkaniowe jako
oferta Bielawy dla ludzi młodych oraz rodzin z dziećmi
7.1. Utrzymanie i rozwój kompletnego systemu
Na prace remontowe w bielawskich szkołach
edukacji oraz opieki na dziećmi w wieku 0-18
podstawowych wydatkowano ok. 43 000 zł. Za te środki
lat, obejmującego zarówno placówki publiczne,
m.in. wyremontowano sieć komputerową i łazienkę dla
jak i niepubliczne, w celu umożliwienia młodym uczniów w SP4, gabinet terapeutyczny, sieć komputerową
rodzicom podejmowania zatrudnienia
i pokrycie dachowe w SP10 oraz zakupiono artykuły do
naprawy sieci informatycznej i nalepki na książki do
czytnika przewodowego dla SP7. Dokonano ponadto
zakupów
wyposażenia,
materiałów
i
pomocy
dydaktycznych na potrzeby kształcenia specjalnego.
Gmina przekazała środki finansowe dla niepublicznych
jednostek systemu oświaty w wysokości 4 229 457,56 zł.
Dofinansowanie przekazano do: Żłobka Niepublicznego
ŻYRAFKA, Oddziału Przedszkolnego przy Zespole Szkół
Społecznych, Ekologicznego Przedszkola Niepublicznego,
Przedszkola Niepublicznego „MONTESSORI”, Przedszkola
Niepublicznego z Oddziałami Integracyjnymi, Publicznego
Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi prowadzonego
przez Zgromadzenie Sióstr Augustianek, Sportowego
Przedszkola Niepublicznego, Niepublicznego Przedszkola
„MIŚ”, Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Chatka
Puchatka” oraz Oddziału Przedszkolnego przy Szkole
Podstawowej „Auxilum”. Dotacje przekazano również
niepublicznym szkołom podstawowym: SP przy Zespole
Szkól
Społecznych
Społecznego
Towarzystwa
Oświatowego oraz Niepublicznej Szkoły Podstawowej
Auxilium.
Ponad 140 tys. zł trafiło także do innych gmin z tytułu
uczęszczania dzieci z Bielawy do przedszkoli przez nie
prowadzonych (gminy: Ząbkowice Śląskie, Pieszyce,
Stoszowice, Łagiewniki, miejska i wiejska Dzierżoniów).
Żłobek Publiczny w Bielawie wydatkował 62 173,85 zł na
bieżące
utrzymanie
obiektu,
zakup
pomocy
dydaktycznych i niezbędne przeglądy. Przedszkola gminne
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7.3. Uruchomienie systemu szkoleń dla ludzi
młodych wchodzących na rynek pracy

7.4. Współpraca Gminnego Centrum Informacji
z Powiatowym Urzędem Pracy w Dzierżoniowie
w celu ułatwienia pokonywania barier wejścia
na rynek pracy
7.5. Systematyczne powiększanie zasobu
mieszkaniowego Gminy, w szczególności w
ramach budownictwa TBS

przeznaczyły 75 204,92 zł na zakup materiałów i
wyposażenia, środków ochrony osobistej, pomocy
dydaktycznych oraz udział dzieci w zajęciach na basenie.
Na podstawie Uchwały nr XXV/237/2020 Rady Miejskiej
Bielawy z dnia 27.05.2020 r. utworzono Żłobek Publiczny
nr 2 zlokalizowany przy ul. Wolności 39. W placówce
zatrudnionych było 13 osób.
Uczniowie Zespołu Szkół Cechu Rzemiosł Różnych odbyli
(w ramach projektu „Rzemieślnicy góry” praktyki
zawodowe poza ich zakładami pracy. Dzięki temu mogli
zapoznać się z nowymi rozwiązaniami technologicznymi,
inną organizacją pracy, asortymentem produkcji i usług.
Ponadto Powiatowy Urząd Pracy w Dzierżoniowie
na bieżąco realizował szkolenia oraz finansował
odbywanie studiów podyplomowych w celu zwiększenia
szans młodych ludzi na rynku pracy.
Gminne
Centrum
Informacji
uczestniczyło
w
wyszukiwaniu ofert pracy dla bezrobotnych z terenu
Gminy Bielawa.

Gmina zakupiła udziały w Towarzystwie Budownictwa
Społecznego Sp. z o.o. (dalej: TBS) w celu realizacji
budynku wielorodzinnego przy ul. Przemysłowej, w
którym mają powstać 24 lokale mieszkalne. Dokonano
także zakupu udziałów w celu powstania kolejnego
budynku
w tej lokalizacji - w systemie partycypacyjnym. Kolejne
udziały zostały nabyte z przeznaczeniem na modernizację
i remonty zasobu TBS (wymiana drzwi balkonowych oraz
wewnętrznych w lokalu dla osoby niepełnosprawnej
w budynku przy ul. Żeromskiego 19A).
7.6. Przygotowanie atrakcyjnej oferty
W czerwcu Gmina przejęła od Polskiego Związku
inwestycyjnej, przeznaczonej pod zabudowę
Działkowców nieruchomość gruntową nr 1053 obręb
jednorodzinną i wielorodzinną w celu uzyskania Osiedle i powierzchni 3737 m2 z przeznaczeniem
dodatniego bilansu migracji ludności
na 4 działki budowlane (budownictwo jednorodzinne).
W listopadzie Gmina przejęła od Polskiego Związku
Działkowców nieużytkowaną nieruchomość nr 768/1
obręb Fabryczna o powierzchni 10892 m2
z przeznaczeniem na 9 działek pod budownictwo
jednorodzinne.
Cel strategiczny VIII: Bielawa miastem opiekuńczym, przyjaznym osobom starszym
i niepełnosprawnym
8.1. Stworzenie zintegrowanego i efektywnego
W ramach Zespołu Ośrodków Wsparcia funkcjonowały:
systemu pomocy społecznej poprzez rozwój
- Środowiskowy Dom Samopomocy,
bazy dotyczącej opieki społecznej, w tym
- Klub Senior+,
modernizację siedziby Ośrodka Pomocy
- Dzienny Dom Senior+.
Społecznej oraz uruchomienie gminnego
W siedzibie OPS zainstalowano klimatyzację.
Zespołu Ośrodków Wsparcia
8.2. Promowanie wśród mieszkańców Bielawy
Zadanie realizowano m.in. poprzez przekazywanie dotacji
zdrowego stylu życia
na realizację zadań publicznych przez organizacje
pozarządowe - rozdz. VIII.3.
8.3. Sukcesywne dostosowywanie infrastruktury W lutym 2020 r. oficjalnie otwarto Dzienny Dom Senior+
użyteczności publicznej oraz komunikacji
oraz Klub Senior+ na parterze budynku przy ul. Lotniczej
miejskiej do potrzeb osób starszych i
5. Inwestycja została dofinansowana w 80% ze środków
niepełnosprawnych
Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
Dokonano zakupu nowego pojazdu do przewozu osób
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niepełnosprawnych (9 miejsc), w tym w szczególności
osób na wózkach inwalidzkich.
Cel strategiczny IX: Sport jako alternatywa spędzania wolnego czasu oraz kształtowania zdrowych
postaw wśród mieszkańców Bielawy
9.1. Wykorzystanie potencjału nowoczesnej
Ośrodek Sportu i Rekreacji realizował następujące
infrastruktury sportowo-rekreacyjnej (boiska
imprezy: Międzynarodowy turniej zapaśniczy o puchar
piłkarskie, boiska wielofunkcyjne, pływalnia
Burmistrza Bielawy, zajęcia sportowe: Joga z OSiR
Aquarius, skateplaza) w celu popularyzowania
Bielawa, półkolonie letnie, Bielawska Akademia Biegania,
zdrowego stylu życia
Bieg Tropem Wilczym - Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych,
I Turniej Plażowej Piłki Siatkowej o Puchar Dyrektora OSiR
9.3. Organizacja cyklicznych imprez
w Bielawie (otwarcie Sudeckiej Plaży i basenu otwartego),
wizerunkowych m.in. Cross Triathlon,
Międzynarodowy Zlot Motocyklowy, Break King Bielawa
„Lines of Bielawa”, „Bieg Gladiatora” w celu
Online Edition (zawody break dance), IX Memoriał im.
stymulowania ruchu turystycznego
Michała
Wojtanowskiego
(impreza
biegowa),
9.5. Promocja Gminy poprzez inicjowanie
X Ogólnopolski Turniej NO-GI, GI Fight,Wirtualna Sztafeta
nowych przedsięwzięć sportowych rangi
Niepodległości,Wirtualny Konwój Mikołajów (biegi lub
ogólnopolskiej i międzynarodowej
jazda na rowerze na wyznaczonej trasie). Jednak w
związku z obostrzeniami wprowadzonymi w ramach stanu
epidemii, wiele z planowanych imprez nie mogło się
odbyć lub przeprowadzonych zostało w zmienionej
formule.
Cel strategiczny X: Modernizacja i rozbudowa infrastruktury komunalnej jako niezbędny element
rozwoju Bielawy
10.1. Poprawa estetyki Gminy, poprzez
Wykonano termomodernizacje budynków przy
modernizację budynków komunalnych,
ul. Strażackiej 9a, Brzeżnej 35 i ul. L. Waryńskiego 43.
obiektów użyteczności publicznej, w tym także
Wykonano projekt aranżacji sali narad Rady Miejskiej
renowacja i restauracja substancji zabytkowej
Bielawy, a także wykonano obróbki blacharskie wraz
Gminy
z malowaniem gzymsu budynku Urzędu Miejskiego przy
ul. Piastowskiej 1 oraz naprawiono gzyms i oczyszczono
rynny budynku przy pl. Wolności 1. W placówkach
oświatowych
przeprowadzono
modernizacje
sal
sportowych (SP nr 4), budynków szkolnych (SP nr 10),
terenu wokół (ogrodzenie przy Przedszkolu Publicznym
nr 4). Ponadto zmodernizowano budynek Szkoły Leśnej.
Wykonano zakup i montaż klimatyzacji w budynku OPS
przy ul. 3 Maja 20.
10.2. Współpraca z zarządcami zasobów
Gmina zakupiła udziały w Towarzystwie Budownictwa
mieszkaniowych (MZBM, TBS, Spółdzielnia
Społecznego Sp. z o. o. w celu realizacji budynku
Mieszkaniowa) w celu wspólnego
wielorodzinnego przy ul. Przemysłowej, w którym mają
rozwiązywania problemów mieszkańców
powstać 24 lokale mieszkalne. Dokonano także zakupu
Bielawy
udziałów w celu powstania kolejnego budynku w tej
lokalizacji - w systemie partycypacyjnym. Kolejne udziały
zostały nabyte z przeznaczeniem na modernizację
i remonty zasobu TBS (wymiana drzwi balkonowych oraz
wewnętrznych w lokalu dla osoby niepełnosprawnej
w budynku przy ul. Żeromskiego 19A).
10.3. Modernizacja i rozbudowa infrastruktury
Wymieniono przykanaliki kanalizacji deszczowej przy
technicznej w tym ulic, chodników, sieci wodno- ul. Chrobrego 24, usunięto kolizję kanalizacji deszczowej
kanalizacyjnej, terenów zielonych oraz
i sanitarnej przy ul. Brzeżnej 39.
likwidacja barier architektonicznych w
Przebudowano wpusty deszczowe przy ul. Wolności 60
przestrzeni publicznej
i Krańcowej oraz Przemysłowej i Pułaskiego.
Wykonano remonty bieżące kanalizacji deszczowej na
terenie całego miasta.
Wykonano dokumentację projektową (zakończone i/lub
rozpoczęte w 2020 r.) dla dróg: os. Podgórskie,
ul. M. Kopernika, ul. J. Korczaka od 0+300 km do 0+800
km oraz 0+0 km do 0+300 km, ul. Nowobielawska, ul.

42

Sowia, ul. St. Żeromskiego, ul. H. Sienkiewicza, ul.
Przedwiośnie, ul. Wodna, ul. kom. Stefana Frankowskiego,
ul.
Legionów
i ul. Wiosenna, obwodnica Bielawy (etap III), ul. Gen.
Grota Roweckiego, ul. Wysoka, ul. 1 Maja, ul. Słoneczna, a
także do budowy kanalizacji deszczowej, sanitarnej
i wodociągowej w ul. Letniej.
Wykonano projekt budowlany i wykonawczy przebudowy
ul. Wodnej.
Wybudowano zjazd z ul. Przedwiośnia na działkę nr 705/4
Obręb Północ.
Przebudowano drogę gminną - ul. Jana III Sobieskiego
w zakresie istniejących urządzeń odwadniających
na odwodnienie liniowe wraz z chodnikiem w rejonie
budynku 19A.
Wybudowano kanalizację deszczową wzdłuż ul. Wysokiej
o długości ok. 193 mb.
Rozbudowano
drogę
gminną
nr
117957D
(ul. St. Żeromskiego) wraz ze skrzyżowaniem z drogą
powiatową nr 2877D (przebudowa chodników, zjazdów,
parkingu, budowa drogi dojazdowej do parkingu,
rozbudowa sieci kanalizacji deszczowej, przebudowa
kolidujących sieci uzbrojenia terenu).
Zmodernizowano ciągi komunikacyjne wokół budynków
mieszkalnych (ul. Prosta, ul. Szpakowa 28, ul. Wolności
40, ul. 1 Maja dojazd, 12-14, 16-18, ul. Boh. Getta 41,
ul. 11 Listopada 14-16, ul. Ludowa 6, ul. S. Frankowskiego
16, ul. Piastowska 20, 30 i 44, ul. Piastowska - Kopernika.
Zmodernizowano staw wodny w Parku Miejskim.
Zamontowano oświetlenie typu LED przy ul. Sportowej.
Zmodernizowano Targowisko Miejskie przez wykonanie
nawierzchni z kostki betonowej i odwodnienia.
10.4. Tworzenie stref bezpieczeństwa oraz
Na rozbudowę monitoringu miejskiego w 2020 r.
rozwój systemu monitoringu w celu
przeznaczono 50 000 zł, łączna wysokość nakładów
zapobiegania przestępczości w obszarach
finansowych wyniosła 41 500 zł. Zadanie będzie
zagrożonych patologiami społecznymi na
realizowane w 2021 r. w ramach środków
terenie Gminy
niewygasających.
Cel strategiczny XI: Organizacje pozarządowe gwarantem dialogu i współpracy na rzecz lokalnej
społeczności Bielawy
11.1. Wspieranie działalności organizacji
Gmina Bielawa wraz z innymi gminami z terenu powiatu
niepublicznych i pozarządowych
dzierżoniowskiego partycypowała w kosztach utrzymania
punktu konsultacyjnego dla organizacji pozarządowych,
w tym z terenu Bielawy. Punkt świadczył m.in. usługi
szkoleniowo-edukacyjne.
11.2. Ścisła współpraca z organizacjami
Zadanie realizowane poprzez konkursy ofert na realizację
pozarządowymi w celu zaspokajaniu
zadań publicznych – dokładne informacje znajdują się
zbiorowych potrzeb mieszkańców oraz
w rozdz. VIII.3.
wzbogacenia gminnej oferty w zakresie kultury,
sportu, edukacji, zdrowia itp.
11.3. Pomoc organizacjom niepublicznym i
Jak w pkt. 11.1
pozarządowym przy ubieganiu się o zewnętrzne
środki pomocowe na ich działalność statutową
11.4. Umacnianie świadomości społecznej oraz
Gmina prowadziła akcję informacyjną o możliwości
poczucia odpowiedzialności za siebie i swoją
udziału w konsultacjach społecznych, np. Ponadlokalnej
Małą Ojczyznę
Strategii Rozwoju Aglomeracji Dzierżoniowskiej, Rocznego
Programu Współpracy Gminy Bielawa z Organizacjami
Pozarządowymi w 2021 roku, Planu Sprawiedliwej
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11.6. Zaangażowanie organizacji
pozarządowych w tworzenie aktów prawnych
dotyczących ich działalności

Transformacji, Zarysu planu działań Zintegrowanych
Inwestycji
Terytorialnych Południowego Obszaru
Funkcjonalnego. Formą kształtowania dialogu między
mieszkańcami a samorządem był również Budżet
Obywatelski opisany w rozdz. IV. W związku
z obowiązywaniem stanu epidemii Burmistrz przyjmował
skargi i wnioski od mieszkańców w formie niestacjonarnej
- możliwy był kontakt telefoniczny i mailowy.
Ponadto mieszkańcy angażowali się w tworzenie Krajowej
Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. Łącznie przekazano 162
zgłoszenia przypadków zagrożeń na terenie Bielawy.
W 2020 r. przeprowadzono konsultacje społeczne dot.
projektu Rocznego Programu Współpracy Gminy Bielawa
z Organizacjami Pozarządowymi w 2021 roku. W trakcie
konsultacji zgłoszono uwagi do treści dokumentu, które
zostały uwzględnione.

VI.2 Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Bielawa na lata 2014-2020
Lokalny Program Rewitalizacji został przyjęty Uchwałą nr 26/248/16 Rady Miejskiej Bielawy
z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie przyjęcia do realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy
Bielawa na lata 2014-2020 i zmieniony Uchwałą nr 47/429/2018 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 10
stycznia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały nr 26/248/16 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 31 sierpnia
2016 r. Zmiany obejmowały wprowadzenie nowych projektów przedsięwzięć rewitalizacyjnych.
Wszystkie zadania wpisane na listę A, a więc o charakterze priorytetowym, zostały zrealizowane.

VI.3 Wieloletni Program Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Bielawa na
lata 2019-2024
W ramach realizacji Programu przeprowadzono następujące prace:
- termomodernizacje budynków przy ul. Strażackiej 9a, Brzeżnej 35 i L. Waryńskiego 43,
- wykonanie pomieszczeń gospodarczych przy ul. 3 Maja 54D (prace fundamentowe
i ogólnobudowlane, wykonanie konstrukcji dachu, montaż drzwi z kłódkami, montaż rynien i rur
spustowych, malowanie elewacji).
Koszt prac w budynkach, w których Gmina Bielawa jest współwłaścicielem wyniósł 1 137 800,00 zł,
a w budynkach stanowiących wyłączną własność Gminy - 962 000,00 zł. Ogólne koszty remontów
i innych inwestycji dotyczących budynków i lokali komunalnych wyniosły w 2020 r. w sumie
3 012 000,00 zł.
Ponadto sprzedano 96 lokali mieszalnych - 90 bezprzetargowo i 6 w drodze przetargu.
Powstał także lokal chroniony przy ul. 3 Maja 50 w Bielawie.

VI.4 Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Bielawa
Działanie
Termomodernizacja budynków

Zrealizowane zadania
Wykonano termomodernizacje budynków przy
ul. Strażackiej 9a (ocieplenie ściany szczytowej od
zakładu do ściany od strony budynku nr 6), Brzeżnej
35 (ocieplenie ścian elewacji budynku mieszkalnego
wielorodzinnego), ul. L. Waryńskiego 43 (ocieplenie
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Wymiana oświetlenia w częściach wspólnych
budynków użyteczności publicznej
Modernizacja węzłów cieplnych
Wymiana sieci ciepłowniczej
Rozbudowa sieci ciepłowniczej

Wymiana źródeł ciepła

ścian zewnętrznych oraz izolacja pionowa ścian
fundamentowych).
Zadanie nie było realizowane w 2020 r.
W okresie letnim 2020 r. przeprowadzono planowane
remonty i przeglądy węzłów, komór i sieci
ciepłowniczej.
Zadanie nie było realizowane w 2020 r.
Wybudowano sieć ciepłowniczą z przyłączami
do budynków mieszkalnych wielorodzinnych
w Bielawie przy ul. K.K. Baczyńskiego oraz
rozbudowano węzeł cieplny o 2 moduły
do przygotowania c.w.u. w budynku przy
ul. S. Żeromskiego 39 w Bielawie.
Od 3 lutego do 31 sierpnia 2020 r. przyjmowano
wnioski w ramach IV edycji dotacji celowych z
budżetu gminy na zadania służące ograniczaniu
niskiej emisji poprzez zmianę systemu ogrzewania.
Umowy
o udzielenie dotacji podpisano z 98 osobami. Wartość
nakładów finansowych to 187 222,67 zł.

VI.5 Program Ochrony Środowiska dla Gminy Bielawa na lata 2015-2018
z uwzględnieniem perspektywy na lata 2015-2022
Przedsięwzięcie
Opracowywanie mpzp jako podstawy lokalizacji
nowych inwestycji

Prowadzenie kampanii edukacyjno-informacyjnej
w celu podnoszenia świadomości w zakresie
szkodliwości spalania odpadów oraz węgla o słabej
kaloryczności i wysokiej zawartości siarki w
przydomowych kotłowniach
Rozwój szkolnej edukacji w zakresie ochrony
środowiska i podniesienie świadomości
ekologicznej mieszkańców, zapewnienie
społeczeństwu niezbędnych informacji na temat
środowiska i działań na rzecz jego ochrony
Prowadzenie edukacji ekologicznej w zakresie
selektywnego zbierania odpadów komunalnych
Prowadzenie kampanii edukacyjno-informacyjnej
w zakresie ochrony przyrody

Zakres działań
W 2020 r. przystąpiono do sporządzania miejscowych
planów
zagospodarowania
przestrzennego
w następujących lokalizacjach:
- rejon ulic Wolności, Handlowej i Stefana Żeromskiego,
- rejon ulic Wojska Polskiego, Księdza Romana Biskupa
i Kruczej,
- rejon ulic Wolności, Tkackiej, Kruczej i Księdza Romana
Biskupa,
- rejon ulic Wysokiej i Janusza Korczaka.
- rejon ulicy Wojska Polskiego, Cmentarza Komunalnego
i Cegielni,
- rejon ulicy Wysokiej i potoku Brzęczek.
Dokładne informacje o działaniach w zakresie mpzp
zawiera rozdział VII.2.
Działania w zakresie edukacji ekologicznej i przyrodniczej
prowadzą przede wszystkim Szkoła Leśna oraz
Interaktywne Centrum Poszanowania Energii. W Szkole
Leśnej udało się zorganizować zajęcia dla 1332 osób
(w tym 408 spoza terenu gminy). Centrum Poszanowania
Energii z kolei prowadziło edukację ekologiczną
w
zakresie
odnawialnych
źródeł
energii
przeprowadzono 14 zajęć dla 213 osób. W mniejszym
stopniu działalność prowadziło Centrum InformacyjnoEdukacyjne w Parku Miejskim. W związku z
obostrzeniami
wynikającymi
z wprowadzenia stanu epidemii, przeprowadzono w nim
2-dniowe zajęcia dla seniorów z Zespołu Ośrodków
Wsparcia. Na bieżąco działania edukacyjne w tym
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Organizacja imprez masowych (np. Dzień Ziemi,
Sprzątanie Świata, Listy dla Ziemi)
Utrzymanie i urządzenie terenów zieleni,
zadrzewień, zakrzewień i parków

Identyfikacja i likwidacja dzikich wysypisk śmieci
Egzekwowanie zapisów wynikających z ustawy o
utrzymaniu czystości i porządku w gminie i
regulaminu utrzymania czystości i porządku w
gminie
Systematyczne usuwanie odpadów porzuconych w
korycie rzeki Bielawica

Gospodarowanie odpadami w postaci wyrobów
zawierających azbest poprzez realizację zapisów
opracowanego w 2015 roku „Programu usuwania
azbestu i wyrobów zawierających azbest
stosowanych na terenie Gminy Bielawa na lata
2015-2032”
Czyszczenie sieci kanalizacji deszczowej
Prowadzenie ewidencji przydomowych
oczyszczalni ścieków i zbiorników
bezodpływowych
Bieżąca konserwacja i utrzymanie cieków wodnych
Monitorowanie cieków wodnych
Utrzymanie czystości dróg i chodników

zakresie prowadziły również placówki oświatowe.
Gmina przy współpracy z OSiRem sprzątała tereny
zielone, w tym Górę Parkową. Ponadto w lesie ustawiono
tabliczki informacyjne „Zostań przyjacielem lasu - śmieci
zabierz ze sobą” oraz „Śmieci zabierz ze sobą – nie
zostawiaj odpadów na szlaku".
Gmina zorganizowała konkurs dla mieszkańców na profilu Bielawy na portalu Facebook należało umieścić
zdjęcie aranżacji przestrzeni do segregacji i oznaczyć
odpowiednim hasłem. Nagrodą były pakiety gadżetów
promocyjnych.
Imprezy masowe tego typu nie odbywały się ze względu
na wprowadzony stan epidemii.
Na zadania w zakresie utrzymania zieleni Gmina
wydatkowała 996 284,77 zł. W ramach tych zadań
dokonywano napraw urządzeń zabawowych, konserwacji
zieleni miejskiej, w tym Parku Miejskiego (m.in. przycięto
216 drzew), koszenia traw, zbierania odpadów,
wykonania studni chłonnych.
Wykonano zadanie polegające na rozwoju systemów
zieleni miejskiej w Parku Miejskim, Parku Osiedlowym,
Parku Sensorycznym, Skwerze Miejskim przy ul.
Wolności, na terenach wokół Jeziora Bielawskiego (OSiR,
trasa spacerowa na górnej części zapory, Wyspę,
promenadę spacerową oraz fragment ul. Wysokiej).
Usunięto dzikie wysypiska w rejonie tzw. Cegielni oraz
w okolicy stacji gazowej (koszt prac - 1 200 zł).
Działanie realizowane na bieżąco przez Straż Miejską
Bielawy.
Wykonano konserwację Potoku Bielawica na długości
7 km. Konserwacja objęła: odmulenie, wycięcie
chwastów i usunięcie odpadów. Zadanie realizowane
było
na podstawie porozumienia z PGW Wody Polskie.
Opis realizacji w rozdz. VI.11.

Zadanie realizowane na bieżąco.
Ewidencja prowadzona jest na bieżąco.
Dokonano uzupełnienia oraz naprawy barierek i luków na
mostkach przejazdowych potoku Bielawica.
Zadanie realizowane na bieżąco.
Zadanie realizowane na bieżąco - obejmuje zarówno
drogi gminne, powiatowe, jak i wojewódzkie, biegnące
przez teren Gminy Bielawa. W zakres zadania wchodzi
sprzątanie letnie oraz zimowe odladzanie i odśnieżanie.
Drogi powiatowe są sprzątane na podstawie
porozumienia
z
Powiatem
Dzierżoniowskim,
a wojewódzkie - z Województwem Dolnośląskim.
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Przebudowa i modernizacja dróg gminnych
łączących drogę powiatową nr 3007D z obwodnicą
miejską Bielawy oraz drogą wojewódzką nr 384
Remonty dróg innych

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

Wzrost wykorzystania oleju opałowego i gazu
poprzez modernizację indywidualnych i zbiorczych
systemów grzewczych

Rozpoczęto
realizację
zadania
polegającego
na rozbudowie drogi gminnej nr 117899D (ul. 1 Maja).
Przebudowano drogę gminną nr 117885D ul. Słoneczna
(planowany termin zakończenia - III. kw. 2021 r.).
Rozbudowano drogę gminną nr 117884D (ul. Gen. GrotaRoweckiego) wraz z przebudową drogi gminnej
nr 117881D (ul. 11 Listopada) w Bielawie.
Przebudowano nawierzchnię ul. Truskawkowej
w Bielawie.
Zadanie
realizowane
jest na bieżąco
przez
upoważnionych pracowników Urzędu Miejskiego oraz
funkcjonariuszy Straży Miejskiej.
W ramach rozbudowy ul. Gen. Grota-Roweckiego
wybudowano 140 miejsc parkingowych, w tym 14 dla
niepełnosprawnych. W ramach przebudowy i rozbudowy
skrzyżowania ul. Bohaterów Getta i St. Żeromskiego
przebudowano parking oraz wybudowano do niego
drogę dojazdową. Parking na ok. 80 miejsc (w tym 4 dla
niepełnosprawnych) powstanie także przy realizowanej
hali wielofunkcyjnej.
W ramach deklaracji „Dekarbonizacja 2030” Gmina
zobowiązała się do podjęcia działań zmierzających do
całkowitej likwidacji pieców na paliwa stałe do 2030 r.
oraz zwiększenia wykorzystania OZE przy udziale
środków UE, w tym m.in. z Funduszu Sprawiedliwej
Transformacji. Ponadto Ośrodek Pomocy Społecznej w
Bielawie wydawał zaświadczenia niezbędne przy
ubieganiu się przez mieszkańców o dofinansowanie z
programu „Czyste powietrze” w celu zmiany źródła
ciepła. Gmina pozyskała 363 276 zł jako pożyczkę na
wsparcie zadania „Ograniczenie niskiej emisji polegającej
na zmianie systemu ogrzewania w lokalach lub
budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Bielawa,
Edycja
III”,
w ramach którego zainstalowano 182 kotły gazowe.

VI.6 Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla gmin, dla
których organizatorem publicznego transportu zbiorowego jest Gmina Bielawa
Działanie

Realizacja
TAK
NIE

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

Elementy wyposażenia systemu i jego funkcjonalności

Realizacja
TAK
NIE

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

VI.7 Plan działań na rzecz zrównoważonej energii dla Miasta Bielawa
Działanie

Realizacja
TAK
NIE
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System zarządzania energią i środowiskiem. Wdrożenie systemu motywacyjnego dla
administratorów budynków użyteczności publicznej.
Zielone zamówienia publiczne.
Modernizacja miejskiej sieci ciepłowniczej.
Wybór przewoźnika dla transportu publicznego, którego tabor wyposażony jest w jednostki
napędowe spełniające m.in. wymagania norm EURO 4.
Promocja mechanizmu finansowania montażu kolektorów słonecznych przez NFOŚiGW.
Budowa 3 turbin wiatrowych.

VI.8 Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń
Kanalizacyjnych dla Gminy Bielawa na lata 2017-2021
W uchwale przyjmującej Plan na lata 2017-2021 w 2020 r. przewidziano do realizacji
2 projekty:
1) uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego - etap
II, współfinansowany z Funduszu Spójności,
2) rozbudowa i modernizacja sieci wod-kan z wraz z przyłączami do budynków.
W 2020 r. dokonano zakupu udziałów w WiK Sp. z o.o. na realizację projektu, o którym mowa
w pkt. 1. Zadanie 2) nie zostało zrealizowane.

VI.9 Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń
Kanalizacyjnych dla Gminy Bielawa na lata 2019-2023
W dniu 26 sierpnia 2020 r. Rada Miejska Bielawy przyjęła Uchwałą nr XXIX/266/2020
Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych dla
Gminy Bielawa na lata 2019-2023. Do dokumentu wpisano następujące zadania do realizacji w 2020
r.:
1) budowa centralnego systemu monitoringu i sterowania systemem wodociągowym - strefowanie
sieci,
2) modernizacja mieszadła osadu w WKFz-2 (Oczyszczalnia Ścieków Bielawa),
3) rozbudowa i modernizacja sieci wod.-kan. wraz z przyłączami do budynków (w tym budowa sieci
wodociągowej łączącej Stację Uzdatniania Wody przy ul. 1-go Maja z rurociągiem na skrzyżowaniu
ul. gen. Wł. Sikorskiego z ul. Westerplatte w Bielawie oraz budowę odcinka sieci wodociągowej
w ul. gen. Wł. Sikorskiego w Bielawie, wymiana dwóch sieci wodociągowych przebiegających w
obrębie Gminy Bielawa).
W zakresie pierwszego zadania spółka Wodociągi i Kanalizacja podpisała umowę na realizację
robót
budowlanych,
które
mają
się
zakończyć
w
połowie
2022
r.
Zrealizowano zadanie 2) modernizacja mieszadła osadu w Oczyszczalni Ścieków w Bielawie.

VI.10 Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt w roku 2020
Zadania z zakresu zapewniania opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Bielawa
realizowało Stowarzyszenie Przyjaciół Zwierząt „AZYL” z siedzibą w Dzierżoniowie. W prowadzonym
przez Stowarzyszenie schronisku dla psów zabezpieczono 45 miejsc dla psów z terenu gminy.
Na utrzymanie schroniska Gmina Bielawa poniosła w 2020 r. wydatek w wysokości 112 500 zł. Z kolei
sterylizacją bezdomnych kotów, opieką nad chorymi wolno żyjącymi kotami oraz zwierzętami
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bezdomnymi po wypadkach, dokarmianiem kotów, sterylizacją psów i kotów, zajmowało się
Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich z Bielawy. W tym celu Gmina Bielawa przekazała na rzecz
Stowarzyszenia dotację w wysokości 7 000 zł. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej
w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt realizowane było poprzez całodobową pomoc
weterynaryjną udzielaną przez obsługujące Gminę Bielawa schronisko oraz przy współpracy
z Ośrodkiem Rehabilitacji Zwierząt z siedzibą w Kątnej. Za udzielenie pomocy weterynaryjnej
potrąconemu lisowi, rannej sarnie, chorym kotom oraz utylizację martwego łabędzia Gmina Bielawa
zapłaciła 3 360 zł.
Ponadto Gmina zrealizowała następujące działania:
- zakup 150 kg karmy dla wolno żyjących kotów i przekazanie jej karmicielom tych zwierząt,
- zakup czytnika do odczytywania czipów dla psów i przekazanie go Straży Miejskiej w Bielawie.

VI.11 Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy
Bielawa na lata 2015-2032
Zadanie zostało przejęte do realizacji przez Związek Gmin Powiatu Dzierżoniowskiego.
W 2020 r. usunięto 70,3 t wyrobów zawierających azbest, głównie płyt azbestowo-cementowych
typu ETERNIT, w tym z terenu Gminy Bielawa - 6,3 t z 3 nieruchomości. Realizacja zadania była
możliwa dzięki dotacji na usuwanie azbestu, którą Związek Gmin otrzymał z Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w kwocie 31 876,32 zł. Łącznie
z wkładem własnym Związku, na usuwanie azbestu w 2020 r. zostało przeznaczone 77 565,87 zł.

VI.12 Strategia Rozwoju Oświaty w Gminie Bielawa na lata 2017-2022
Cel operacyjny

Zakres realizacji

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

W 2020 r. realizowano bieżące działania, polegające na zakupie wyposażenia czy
przeprowadzeniu prac remontowych w placówkach oświatowych na terenie
miasta. W związku z wprowadzeniem stanu epidemii dla każdej szkoły zakupiono
środki ochrony osobistej. Dokładny opis działań zawarto w rozdz. VI.1. Strategia
Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Gminy Bielawa na lata 2014-2020 przy celu
VII - kierunek 7.1.
W ramach zadania „Zdalna Szkoła” przeznaczono kwotę 174 859,14 zł na zakup
laptopów i sprzętu pomocniczego do prowadzenia nauczania w formie zdalnej
w związku z wystąpieniem stanu epidemii.
Ponadto realizowane następujące działania remontowe i modernizacyjne:
- modernizacja sali sportowej w SP nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi,
- modernizacja budynków SP nr 10 z Oddziałami Sportowymi,
- modernizacja ogrodzenia przy Przedszkolu Publicznym nr 4.
Miejski Zarząd Placówek Oświaty na bieżąco składał wnioski o środki oraz rozliczał
fundusze z dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały
edukacyjne lub ćwiczeniowe, w tym dostosowane do potrzeb edukacyjnych
i możliwości psychofizycznych uczniów niepełnosprawnych posiadających
orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. W ramach dotacji pomoc
w postaci zestawów podręczników i ćwiczeń otrzymały wszystkie dzieci
uczęszczające do szkół podstawowych na terenie Gminy Bielawa.
Zadanie nie było realizowane w 2020 r. głównie ze względu na utrzymujący się
stan epidemii.

III.
Wzmacnianie
roli
placówek oświatowych jako
miejsca aktywności lokalnej
IV.
Pozyskiwanie

Gmina pozyskała w ramach projektu „Zdalna Szkoła” prawie 175 000 zł na zakup
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zewnętrznych
źródeł
finansowania oświaty

laptopów dla najbardziej potrzebujących uczniów bielawskich szkół, aby
umożliwić im naukę zdalną.

VI.13 Lokalny Program Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży uczącej się
w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Bielawa
Program przyjęto Uchwałą nr 54/480/18 Rady Miejskiej Bielawy z 30 maja 2018 r. w sprawie
przyjęcia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży, z terenu Gminy
Bielawa. Zakłada on przyznawanie stypendiów za wyniki w nauce i osiągnięcia naukowe - „Złota
Sowa” przez Burmistrza Miasta Bielawa uzdolnionym uczniom uczęszczającym do szkół
podstawowych
na terenie Gminy Bielawa. W 2020 r. wypłacono uczniom nagrody w łącznej wysokości 17 tys. zł.

VI.14 Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Bielawy na lata 20182022
Zadanie

Zakres realizacji

Cel strategiczny 1: Przeciwdziałanie problemom ubóstwa, bezrobocia i bezdomności
Zabezpieczenie socjalne osób Za 101 osób pobierających zasiłku stałe oraz uczestniczące w realizacji
i rodzin ubogich
indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego odprowadzano składki
na ubezpieczenie zdrowotne.
Udzielono 583 zasiłków okresowych dla 121 rodzin.
Udzielono zasiłków celowych i specjalnych zasiłków celowych 236 rodzinom.
Wypłacono dodatki mieszkaniowe dla 337 rodzin oraz dodatki energetyczne dla
157 rodzin.
Zrealizowano 1061 zasiłków stałych przyznawanych z powodu wieku
i niepełnosprawności dla 111 rodzin.
Zrealizowano Program „Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023”.
Aktywizowanie zawodowe
Urząd Miejski w Bielawie zorganizował prace interwencyjne, polegające m.in.
osób bezrobotnych i
oczyszczaniu rowów, wykaszaniu oraz naprawach rowów i skarp, malowaniu
poszukujących pracy
balustrad.
Po diagnozie i analizie predyspozycji zawodowych dorosłych członków rodzin
pracownicy socjalni współtworzyli z Powiatowym Urzędem Pracy (dalej: PUP)
plan szkoleń zawodowych realizowanych przez PUP. Pracownicy socjalni
na bieżąco informowali bezrobotnych klientów o ofertach i giełdach pracy.
Zwracali się z prośbą do PUP o wyszukiwanie osobom bezrobotnym ofert pracy,
kursów zawodowych, staży. Podobne działania realizowało Gminne Centrum
Informacji. Stowarzyszenie Nowa Nadzieja w Bielawie zatrudniało osoby bez
kwalifikacji zawodowych lub z niskimi kwalifikacjami w ramach zatrudnienia
subsydiowanego. PUP organizował szkolenia grupowe w zakresie opiekunki
w żłobku-klubie dziecięcym oraz operatora tokarek CNC - zawarto 3 umowy
na szkolenia indywidualne, 2 na szkolenia w ramach bonów szkoleniowych,
20 osób z terenu Gminy Bielawa uczestniczyło w studiach podyplomowych.
Mieszkańcy Gminy Bielawa mogli wziąć udział w dwóch projektach
realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy z PO WER „Aktywizacja osób
młodych pozostających bez pracy w powiecie dzierżoniowskim” oraz RPO WD „Aktywizacja osób bezrobotnych od 30 roku życia”.
Wspomaganie osób
Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielawie otrzymał mieszkanie chronione
zagrożonych bezdomnością i
wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu gminy, przysługujące osobom,
bezdomnych
które nie są w stanie zapewnić sobie miejsca noclegowego we własnym
zakresie. Przebywać będą w nim mogły 4 osoby. Osoby bezdomne były ponadto
kierowane do Schroniska w Świdnicy (na podstawie umowy z Towarzystwem

51

Pomocy im. św. Brata Alberta). Przy ul. Brzeżnej w Bielawie do 30.04.2020 r.
i od 1.10.2020 r. funkcjonowała także ogrzewalnia dla bezdomnych, z której
mogła skorzystać każda potrzebująca osoba. Ponadto pracownicy socjalni oraz
Straż Miejska monitorowali miejsca, w których przebywały osoby bezdomne,
bezradne życiowo oraz będące pod wpływem alkoholu. Przeprowadzano z nimi
rozmowy w zakresie możliwości podjęcia terapii uzależnień oraz możliwych
formach wsparcia przez Ośrodek Pomocy Społecznej. Stowarzyszenie Nowa
Nadzieja w Bielawie prowadziło hostel dla osób bezdomnych lub zagrożonych
bezdomnością oraz udzielało poradnictwa w zakresie wychodzenia
z bezdomności.
Cel strategiczny 2: Wspieranie osób starszych oraz niepełnosprawnych
Utrzymanie asymilacji osób
Dzienny Dom Senior+ świadczył usługi dziennego pobytu i klubowe dla 60 osób.
starszych i
Z kolei Klub Senior+ świadczył usługi dla 40 osób przez 4 dni w tygodniu. Obie
niepełnosprawnych w
placówki funkcjonują w ramach Zespołu Ośrodków Wsparcia w Bielawie.
środowisku zamieszkania,
Organizowano w nich zajęcia terapeutyczne m.in. w pracowni ceramicznej,
zapewnienie im opieki
kulinarnej, relaksacyjnej, stolarsko-ogrodniczej, rehabilitacyjnej. Wedle potrzeb
uczestników świadczono poradnictwo i pracę socjalną, terapię indywidualną,
interwencję kryzysową. Ponadto mogli korzystać z treningów, np. dbania
o wygląd zewnętrzny i higienę, budżetowy, spędzania czasu wolnego, kulinarny.
Organizowano również spotkania integracyjno-okolicznościowe, np. grill
integracyjny „Powitanie lata”, wycieczka do Wojsławic. W związku z sytuacją
epidemiczną część zajęć prowadzona była online i transmitowana przez
Telewizję Sudecką, uczestnikom dostarczano materiały do prac z zakresu terapii
zajęciowej i treningu umysłu, a także udostępniono im telefon zaufania
z dyżurami psychologów.
Ośrodek Pomocy Społecznej objął usługami opiekuńczymi oraz
specjalistycznymi usługami opiekuńczymi 215 osób, które z powodu wieku lub
chorób wymagają pomocy (łącznie 55530 świadczeń). Realizował także program
„Wspieraj Seniora”, polegający na zakupie artykułów żywnościowych i środków
czystości dla osób starszych, przekazywał żywność najbardziej potrzebującym,
realizował recepty, umawiał wizyty lekarskie, opłacał rachunki, załatwiał sprawy
urzędowe, kupował opał itp. Działalność prowadził Bielawski Klub Seniora, do
którego
w 2020 r. „należało” 18 osób. Spotkania odbywały się regularnie do marca wprowadzenia stanu epidemii. W ograniczonym stopniu (w związku ze stanem
epidemii) realizowano program „Złota Rączka dla bielawskiego Seniora”,
polegający na świadczeniu pomocy w sprawach technicznych w miejscu
zamieszkania seniorów. Skorzystały z niego 2 osoby. W październiku 2020 r.
Ośrodek Pomocy Społecznej przystąpił do programu „Wspieraj Seniora”, który
ukierunkowany był przede wszystkim na osoby w wieku co najmniej 70 lat,
potrzebujące - z powodu epidemii - pomocy w szczególności w zakupach
artykułów pierwszej potrzeby. Wsparciem objęto 33 osoby, a jego zakres
obejmował także m.in. przekazywanie żywności najbardziej potrzebującym,
realizację recept, umawianie wizyt lekarskich, opłacanie rachunków, załatwianie
spraw urzędowych, zakup opału i pomoc w jego rozładunku.
W Gminie Bielawa działalność prowadził także Bielawski Uniwersytet Trzeciego
Wieku.
Pomoc w zakresie utrzymania Ośrodek Pomocy Społecznej zapewnia osobom starszym usługi opiekuńcze oraz
zdrowia
specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi
w miejscu zamieszkania chorego na terenie Gminy Bielawa. Kierował osoby
starsze lub niepełnosprawne do domów pomocy społecznej - w 2020 r. pokrył
koszty pobytu 47 osób. Seniorzy uzyskują wsparcie w realizacji recept oraz
umawianiu wizyt u lekarzy. Ponadto ciągle prowadzone są różnego rodzaju
zajęcia pozwalające na utrzymanie aktywnego stylu życia. Gmina informowała
o możliwości wykonania bezpłatnych badań mammograficznych. W
październiku Burmistrz podpisał umowę na prowadzenie bezpłatnej profilaktyki
stomatologicznej w szkołach podstawowych w Bielawie.
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Aktywizacja społeczna i
zawodowa osób
niepełnosprawnych fizycznie i
psychicznie. Ograniczenie
skutków niepełnosprawności

Ponad 1,5 mln zł Gmina przeznaczyła na funkcjonowanie Środowiskowego
Domu Samopomocy. Wsparcie otrzymują w nim osoby przewlekle psychicznie
chore, osoby z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim,
znacznym
i umiarkowanym oraz lekkim - jeśli współwystępują inne zaburzenia, a także
osoby z innymi przewlekłymi zaburzeniami czynności psychicznych.
Dokonano adaptacji i modernizacji pomieszczeń w budynku Zespołu Ośrodków
Wsparcia przy ul. Lotniczej 5 w Bielawie z przeznaczeniem na Środowiskowy
Dom Samopomocy dla osób ze spektrum autyzmu lub niepełnosprawnością
sprzężoną.
OPS realizował specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 20 osób z zaburzeniami
psychicznymi (12224 świadczenia).
Gmina poprzez jednostki organizacyjne organizowała szereg imprez,
umożliwiających aktywizację niepełnosprawnych, np. XVI Diecezjalny Dzień
Osób Niepełnosprawnych.
Gmina nabyła udziały w TBS sp. z o.o. w Bielawie z przeznaczeniem na wymianę
drzwi balkonowych oraz wewnętrznych w lokalu dla osoby niepełnosprawnej
w budynku przy ul. St. Żeromskiego 19A.
Gmina prowadziła współpracę z Powiatową Społeczną Radą ds. Osób
Niepełnosprawnych, której spotkania odbywały się raz na kwartał lub w razie
potrzeby.
Cel strategiczny 3: Wspieranie rodzin, wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży
Podnoszenie jakości
W ramach wieloletniego Programu „Posiłek w szkole i w domu na lata 2019funkcjonowania rodzin,
2023” OPS udzielił pomocy w postaci: opłat za obiady dla 55 dzieci w
udzielanie pomocy rodzinom
placówkach oświatowych (wsparcie 25 rodzin), środków finansowych na zakup
w kryzysie
artykułów żywnościowych dla 143 rodzin oraz pokrycia kosztów obiadów dla 16
dorosłych.
Pomoc finansową w formie zasiłków rodzinnych przyznano 898
rodzinom/osobom. Psycholog w PS udzielił rodzinom 331 porad. Asystenci
rodzin objęty wsparciem 54 rodziny oraz 38 rodziców samotnie wychowujących
dzieci.
Bielawska Filia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Dzierżoniowie
opracowała szereg materiałów w formie artykułów, ulotek, instrukcji
i poradników, które przekazała do placówek oświatowych celem zamieszczenia
ich na platformie Librus. Dotyczyły one m.in. treningu uważności, ćwiczeń dla
dzieci, przytulania, telefonów zaufania czy zdrowia psychicznego. Kilkoro
rodziców z terenu Bielawy uczestniczyło w organizowanych przez Poradnię
Psychologiczno-Pedagogiczną szkoleniach.
Policja przeprowadziła 116 interwencji domowych, z których 53 zakończyły się
wszczęciem procedury Niebieskiej Karty.
Pomoc osobom i rodzinom
Policjanci przekazali 60 rodzinom dane teleadresowe instytucji pomagających
dotkniętym problemami
w zakresie przemocy w rodzinie oraz i 34 osobom zatrzymanym
uzależnień i przemocy
do wytrzeźwienia - dane o instytucjach wspierających w wychodzeniu
domowej
z uzależnienia. Dzielnicowi udzielali pomocy przy wypełnieniu i właściwym
adresowaniu pism do instytucji pomocowych.
OPS skierował jedną rodzinę do Specjalnego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar
Przemocy w Rodzinie w Wałbrzychu. Pracownicy OPS informowali osoby
podejrzewane o stosowanie przemocy w rodzinie o możliwości udziału
w programie psychologiczno-terapeutycznym w Powiatowym Centrum Pomocy
Rodzinie i Ochrony Zdrowia w Dzierżoniowie. Trzy rodziny odbyły treningi
kompetencji rodzicielskim w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie i Ochrony
Zdrowia w ramach realizacji „Powiatowego programu profilaktycznego
w zakresie promowania i wdrażania prawidłowych metod wychowawczych
w stosunku do dzieci zagrożonych przemocą w rodzinie na lata 2017-2021”.
Trzy kolejne rodziny skorzystały ze wsparcia w ramach Lokalnego Punktu
Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem w Bielawie.
Przygotowano i rozprowadzono pakiet plakatów i ulotek zawierających
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informację na temat pomocy dla osób zagrożonych doświadczaniem przemocy
w rodzinie. Ulotki udostępniał Urząd Miejski oraz Miejski Zarząd Placówek
Oświaty w Bielawie.
Z pomocy psychologicznej w Punkcie konsultacyjnym w Bielawie skorzystały
33 osoby, z porad prawnych - 40.
W Gminie szeroko informowano o aplikacji mobilnej „Twój Parasol”, która
stanowi narzędzie do szybkiego skorzystania z pomocy w kryzysowych
sytuacjach m.in. błyskawicznego wybrania numeru policji, wysłania komunikatu
alarmowego do wcześniej ustalonego adresu e-mail, wglądu do mapy
z zaznaczonymi instytucjami pomocowymi.
Wspieranie procesu
Poza wspomnianymi wcześniej działaniami związanymi z utrzymaniem,
kształcenia i dbałość o rozwój zakupem materiałów oraz pomocy dydaktycznych w placówkach oświatowych,
dzieci i młodzieży
udzielano pomocy materialnej uczniom w postaci stypendiów szkolnych i
zasiłków. W 2020 r. stypendia na łączną kwotę 81 241,77 zł otrzymało 149
uczniów,
zasiłki
zaś
9 uczniów na kwotę 5 580 zł.
Miejski Zarząd Placówek Oświaty dofinansowywał zakupy podręczników
i materiałów edukacyjnych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom
niepełnosprawnym w szkołach niepublicznych.
Uczniowie placówek oświatowych w Gminie Bielawa otrzymywali wsparcie
w postaci stypendiów za osiągnięcia. W 2020 r. dyrektorzy szkół przyznali
stypendia na łączną kwotę 76 390 zł. Ponadto kwotę 17 000 zł wydatkowano na
nagrody Burmistrza „Złote Sowy”.
Między styczniem a lutym 2020 r. 10 dzieci korzystało z bezpłatnej pomocy
wolontariuszy w nauce. Zajęcia przerwano po wprowadzeniu stanu epidemii.
Natomiast asystenci rodziny w ramach prowadzenia pracy z rodziną wspomagali
rodziny prawidłowo wypełniać zadania wynikające z faktu nauczania zdalnego
oraz konieczności nadzorowania przez rodziców dzieci uczące się zdalnie.
OSiR organizował zajęcia na pływalni dla dzieci i młodzieży z klubów
profilaktycznych i Świetlic Środowiskowych. Gmina zatrudniła trenerów
prowadzących pozalekcyjne zajęcia sportowe.
Na bieżąco działalność prowadziło: 5 klubów profilaktycznych, 2 Świetlice
Środowiskowe i Świetlica Misyjna.
Wspieranie mieszkańców w
W związku z panującą epidemią Covid-19 Gmina Bielawa przeznaczyła w formie
zakresie ochrony zdrowia
dotacji dla Powiatu Dzierżoniowskiego 135 000 zł na zakup środków ochrony
osobistej pracowników NZOZ Szpitala Powiatowego Sp. z o.o. w Dzierżoniowie
oraz ambulansu.
OPS wydał 137 decyzji potwierdzających prawo osób nieubezpieczonych
do świadczeń zdrowotnych. Ponadto prowadził pracę socjalną na rzecz poprawy
stanu zdrowia podopiecznych: edukację w zakresie profilaktyki i higieny
zdrowotnej w rodzinie, pomoc w załatwieniu pobytu i dotarcia do szpitala,
obejmowanie ubezpieczeniem zdrowotnym, pomoc w załatwieniu wizyty
lekarza w domu, pomoc w pozyskaniu sprzętu medycznego, w tym
ortopedycznego.
Na terenie Zespołu Ośrodków Wsparcia w Bielawie otwarto park sensoryczny.
Cel strategiczny 4: Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom
Przeciwdziałanie
Zespół Dzielnicowych Wydziału Prewencji KP w Bielawie prowadził spotkania
przestępczości, w tym wśród
i pogadanki z młodzieżą szkolną, dziećmi i pedagogami w ramach realizacji
nieletnich
programów prewencyjnych oraz działań kulturalno-edukacyjnych na terenie
miasta. Odbyło się 14 spotkań z dziećmi i młodzieżą dotyczących
odpowiedzialności prawnej nieletnich, dopalaczy i substancji psychoaktywnych,
omawianie zasad bezpiecznego poruszania się po drogach i bezpiecznego
poruszania się w przestrzeni miejskiej, oraz w ramach akcji „Kręci mnie
bezpieczeństwo” omówienie ogólnych zasad dot. bezpieczeństwa. Ponadto
lokalna policja prowadziła program prewencyjny „Świadomy Junior”.
Zapewnienie uczniom
W 2020 r. skierowano 18 wniosków do sądu opiekuńczego o wgląd w sytuację
bezpieczeństwa na terenie
małoletnich w środowisku rodzinnym zagrożonym przemocą domową bądź
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placówek oświatowych i w
otoczeniu domowym

wobec których się tę przemoc stosuje. Założono 68 Niebieskich Kart
rozpoczynających procedurę. Łącznie objęto nimi 238 osób, w tym 84 kobiety,
80 mężczyzn i 74 dzieci. Z kolej 5 dzieci zostało odebranych z rodzin z racji
bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia w związku z przemocą domową.
Gmina zakupiła pakiet materiałów pn. „Zdalna szkoła”, obejmującego nagrania
skierowane do dzieci, nauczycieli i rodziców, które w formie warsztatów on-line
poruszają tematy mowy nienawiści, kryzysu w izolacji, cyberprzemocy,
dopalaczy czy uzależnień chemicznych. Linki przekazano do bielawskich szkół
celem wykorzystania w bieżącej pracy. Miejski Zarząd Placówek Oświaty
realizował warsztaty dla uczniów klas IV dot. cyberprzemocy. Policja oraz Straż
Miejska prowadziły działania polegające na patrolowaniu i kontrolowaniu okolic
placówek oświatowych, przejść dla pieszych oraz miejsc niebezpiecznych.
Cel strategiczny 5: Rozwój społeczności lokalnej
Podnoszenie kwalifikacji służb Czworo pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej, realizujących działania
pomocowych, podnoszenie
z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, wzięło udział w szkoleniu
jakości świadczonych usług,
„Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie - podstawowy algorytm postępowania”.
rozwijanie infrastruktury
Osoby bezpośrednio pracujące z ofiarami przemocy oraz osobami ją
socjalnej
stosującymi korzystały ze wsparcia w formie superwizji - 4 osoby uczestniczyły
w spotkaniu superwizyjnym organizowanym przez Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie
i Ochrony Zdrowia w Dzierżoniowie. Z kolei 10 członków grup roboczych wzięło
udział w superwizji grupowej z zakresu przeciwdziałania przemocy
organizowanej przez Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej we Wrocławiu.
Psycholog zatrudniony w OPS uczestniczył raz w miesiącu w superwizjach
indywidualnych.
Policjanci, zwłaszcza dzielnicowi, uczestniczyli w superwizji, szkoleniach dot.
interwencji domowych i przemocy w rodzinie. Regularnie brali udział
w comiesięcznych Naradach Służbowych Dzielnicowych, w czasie których
omawiano problemy występujące na podległych dzielnicowym obszarach.
W ramach podnoszenia jakości świadczonych usług i rozwoju infrastruktury,
w Ośrodku Pomocy Społecznej wdrożono System Elektronicznego Zarządzania
Dokumentami FINN.
Wspieranie instytucji
Przy Ośrodku Pomocy Społecznej działa Klub Wolontariatu, który w 2020 r.
społeczeństwa
skupiał 5 wolontariuszy działających na podstawie porozumień o wykonywaniu
obywatelskiego
pracy wolontarystycznej. W ramach swojej aktywności pomagali oni
w organizacji imprezy okolicznościowej „Dzień Babci i Dziadka”.
Ośrodek Pomocy Społecznej współpracował z organizacjami pozarządowymi
działającymi na terenie Bielawy, a także same organizacje współdziałały na
rzecz realizacji wspólnych celów. Dużym zaangażowaniem wykazywały się:
Stowarzyszenie Nowa Nadzieja, Fundacja Fres, Fundacja Sychem oraz
Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna Arte w Bielawie.
Wspieranie dialogu
Gmina prowadziła akcję informacyjną o możliwości udziału w konsultacjach
społeczność - samorząd
społecznych, np. Ponadlokalnej Strategii Rozwoju Aglomeracji Dzierżoniowskiej,
Rocznego Programu Współpracy Gminy Bielawa z Organizacjami
Pozarządowymi w 2021 roku, Planu Sprawiedliwej Transformacji, Zarysu Planu
Działań Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Południowego Obszaru
Funkcjonalnego. Formą kształtowania dialogu między mieszkańcami
a samorządem był również Budżet Obywatelski opisany w rozdz. IV. Kolejny rok
z rzędu działalność prowadziła Młodzieżowa Rada Miejska. W związku
z obowiązywaniem stanu epidemii przyjmowanie skarg i wniosków przez
Burmistrza odbywało się w formie niestacjonarnej - możliwy był kontakt
telefoniczny i mailowy.

55

VI.15 Gminny program wspierania rodziny na lata 2019-2021
Cel szczegółowy

Zakres realizacji

Zapewnienie
podstawowych
potrzeb
bytowych
oraz bezpieczeństwa
dziecku i rodzinie

Dział Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Bielawie
kolejny rok z rzędu realizował ustawę o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci,
wypłacając świadczenie wychowawcze („500+”). W 2020 r. wydano 298 decyzji
administracyjnych o przyznaniu świadczenia, wypłacono ich 47 704 dla 2 701 rodzin
na kwotę prawie 23,7 mln zł. Ponadto wypłacono różnego rodzaju świadczenia rodzinne
dla 1 449 rodzin, w tym 11 594 zasiłków rodzinnych i dodatków do nich, 103
jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka, 10 233 świadczenia opiekuńcze,
298 specjalnych zasiłków opiekuńczych, 107 zasiłków dla opiekuna oraz 542 świadczenia
rodzicielskie.
W ramach Programu „Złotówka za złotówkę” wypłacono 491 świadczeń dla 77 rodzin.
Wydano 1 967 informacji o przyznaniu świadczenia „Dobry start” i wypłacono ich 2 624.
W ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” pokryto
opłaty dla 55 dzieci w placówkach oświatowych, udzielono pomocy w formie pieniężnej
na zakup artykułów żywnościowych dla 143 osób i dla 1 rodziny w formie rzeczowej.
Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Bielawie sporządził
20 Niebieskich Kart C, tj. dotyczących osób, wobec których stosowana jest przemoc oraz
17 Niebieskich Kart D, tj. dotyczących osób, wobec których istnieje podejrzenie
stosowania przemocy w rodzinie. Skierował 10 wniosków do Gminnej Komisji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych o podjęcie działań wobec osób
nadużywających alkoholu.

Zapobieganie
powstawaniu
sytuacji kryzysowych
wymagających
interwencji oraz
rozwiązywanie już
istniejących
Wspieranie rodziny
w wychowywaniu
dziecka oraz w
pełnieniu funkcji
opiekuńczowychowawczej
Poprawa stanu
bezpieczeństwa
rodziny, dzieci i
młodzieży oraz
zapobieganie
uzależnieniom i
zjawiskom przemocy
Wzmocnienie
potencjału
kadrowego

W ramach zadania wspierania rodziny w 2020 r. w Gminie zatrudnionych było
3 asystentów do pracy w rodzinie na pełen etat. Opieką objęli oni 54 rodziny.
W ramach działań Zespołu ds. Asysty Rodzinnej prowadzono m.in. warsztaty
umiejętności wychowawczych dla rodziców (łącznie korzystało z nich 12 osób),
indywidualne konsultacje wychowawcze, arteterapię (9 spotkań), poradnictwo
psychologiczne (75 osób korzystających).
W 2020 r. skierowano 18 wniosków do sądu opiekuńczego o wgląd w sytuację
małoletnich w środowisku rodzinnym zagrożonym przemocą domową bądź wobec
których się tę przemoc stosuje. Założono 68 Niebieskich Kart rozpoczynających
procedurę. Łącznie objęto nimi 238 osób, w tym 84 kobiety, 80 mężczyzn i 74 dzieci.
Z kolej 5 dzieci zostało odebranych z rodzin z racji bezpośredniego zagrożenia życia lub
zdrowia w związku z przemocą domową.
Czworo pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej, realizujących działania z zakresu
przeciwdziałania przemocy w rodzinie, wzięło udział w szkoleniu „Przeciwdziałanie
przemocy w rodzinie - podstawowy algorytm postępowania”. Osoby bezpośrednio
pracujące z ofiarami przemocy oraz osobami ją stosującymi korzystały ze wsparcia
w formie superwizji - 4 osoby uczestniczyły w spotkaniu superwizyjnym organizowanym
przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie i Ochrony Zdrowia w Dzierżoniowie. Z kolei
10 członków grup roboczych wzięło udział w superwizji grupowej z zakresu
przeciwdziałania przemocy organizowanej przez Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej
we Wrocławiu.
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VI.16 Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020
Cel szczegółowy

Zakres realizacji

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

W 2020 r. prowadzono - z dofinansowaniem z Gminy - pozalekcyjne zajęcia
sportowe, w tym na pływalni AQUARIUS dla dzieci z grupy podwyższonego ryzyka
zagrożenia uzależnieniem i żyjących w ubóstwie oraz zajęcia sportowe w ramach
zagospodarowania czasu wolnego dla dzieci z grupy podwyższonego ryzyka.
W Szkołach Podstawowych nr 4, 7 i 10 funkcjonowały kluby profilaktyczne, przy
Parafii pw. WNMP oraz OHP - świetlice środowiskowe, a także świetlica
socjoterapeutyczna. Wszystkie te placówki realizowały autorskie programy
socjoterapeutyczne, wzbogacone o zajęcia wychowawczo-sportowe z elementami
rekreacji. Gmina dofinansowywała półkolonie zimowe i letnie dla uczniów szkół
z terenu miasta, organizowane przez OSiR. MOKiS z kolei prowadził - na podstawie
porozumienia - wakacyjne imprezy plenerowe pn. Profilaktyczne spotkania
kulturalne - Wakacyjne „Używki” Kulturalne, skierowane do dzieci, jak również cykl
imprez on-line „Świątecznie - Rodzinnie - Bezpiecznie”, stanowiących formę
profilaktycznych spotkań kulturalnych dla dzieci i ich rodzin. Za kwotę 2 460 zł
zakupiono pakiet materiałów edukacyjnych dla szkół.
Przy współpracy z NZOZ „EURO MEDICA” z Bielawy realizowano program wsparcia
dla osób zagrożonych uzależnieniem, uzależnionych i ich rodzin 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. Zlecono do realizacji zadanie pn. Podejmowanie działań
mających na celu pomoc osobom uzależnionym i członkom ich rodzin. Jego
efektem było powstanie hostelu dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
spotkania
terapeutyczne
i motywujące do podjęcia leczenia, a także udzielanie pomocy w utrzymaniu
porządku w miejscu zamieszkania.
Funkcjonujący w Bielawie Klub Abstynenta FENIKS organizował raz w tygodniu
dyżury interwencyjne oraz mitingi.
W budynku OPS działał punkt konsultacyjny dla osób doświadczających przemocy
w rodzinie. Z porad zatrudnionego tam radcy prawnego skorzystało 40 osób, zaś
z pomocy psychologicznej - 33.

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

Gmina wspierała (poprzez przekazanie dotacji) następujące organizacje
pozarządowe:
- UKS „IRON BULLS” - zadanie „Udział w profilaktycznym obozie szkoleniowosportowym dla dzieci oraz młodzieży” (4 000 zł),
- Fundację „SYCHEM” - zadanie „Studio Aktywności Dziecięcej” (6 000zł),
- Stowarzyszenie KS „Bielawianka BESTER” - zadanie „Profilaktyczny obóz
szkoleniowo-wypoczynkowy dla dzieci i młodzieży” (10 000 zł),
- ZHP Chorągiew Dolnośląska - zadanie „Harcerska przygoda w Lginiu” z realizacją
programu profilaktycznego „Każda używka do fałszywka” (7 000 zł).
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bielawie (dalej:
GKRPA) realizowała swoje zadania dotyczące m.in. wydawania postanowień
ws. zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, prowadzenia postępowań
ws. zastosowania obowiązku leczenia odwykowego i sporządzania wniosków
do sądu w tej sprawie, motywowania do leczenia odwykowego, wnioskowania
do biegłego sądowego o przeprowadzenie badań i wydanie opinii w zakresie
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uzależnienia od alkoholu. Zespół motywacyjno-interwencyjny, wchodzący w skład
GKRPA, odbył 24 posiedzenia i na bieżąco rejestrował nowe zgłoszenia
o zastosowanie leczenia odwykowego. Do Sądu Rejonowego w Dzierżoniowie
skierowano 16 wniosków. Przedstawiciel Komisji uczestniczył w posiedzeniach
Zespołu interdyscyplinarnego i grup roboczych w związku ze sporządzaniem
Niebieskich Kart w rodzinach. Wobec 16 osób podejrzewanych o uzależnienie
od alkoholu i będących sprawcami przemocy domowej zostały wszczęte
postanowienia. Skontrolowano 6 placówek sprzedających napoje alkoholowe
na terenie miasta.

VI.17 Krótkie omówienie możliwości pozyskania środków oraz wskazanie, gdzie
złożono wnioski i skąd pozyskano środki zewnętrzne
L.p.
1.
2.
3.

4.
5.

6.

7.
8.

9.
10.
11.

Projekt, na który złożono wniosek
Rozbudowa drogi gminnej nr 117899D (ul.
1-go Maja) wraz z przebudową drogi
gminnej nr 117885D w Bielawie
Budowa drogi do terenów inwestycyjnych
w Bielawie, łączącej ul. Ks. Jerzego
Popiełuszki i ul. Ks. Romana Biskupa
Rozbudowa drogi gminnej nr 117884D (ul.
Gen. Grota-Roweckiego) wraz z
przebudową drogi gminnej nr 117881D
(ul. 11 Listopada) w Bielawie
Rozbudowa drogi gminnej nr 117957D (ul.
S. Żeromskiego) wraz ze skrzyżowaniem z
drogą powiatową nr 2877D
Adaptacja i modernizacja pomieszczeń w
budynku Zespołu ośrodków Wsparcia przy
ul. Lotniczej 6 w Bielawie z
przeznaczeniem na Środowiskowy Dom
Samopomocy dla osób ze spektrum
autyzmu lub niepełnosprawnością
sprzężoną - etap II
Zakup fabrycznie nowego pojazdu
przeznaczonego do przewozu osób
niepełnosprawnych (9-cio miejscowego),
specjalnie przystosowanego do przewozu
osób na wózkach inwalidzkich ze środków
PFRON
Utworzenie żłobka publicznego przy ul.
Wolności 39 w Bielawie
Rozwój systemu terenów zieleni miasta
Bielawa z uwzględnieniem funkcji
ekologicznych i rekreacyjnych na rzecz
poprawy jakości środowiska i życia
mieszkańców
Budowa Dolnośląskiego Centrum Nauki
Jazdy na rowerze
Modernizacja sali gimnastycznej przy
Szkole Podstawowej nr 10 w Bielawie
Ograniczenie niskiej emisji polegającej na
zmianie systemu ogrzewania w lokalach

Wartość
projektu [zł]

Kwota
dofinansowania
[zł]

6 895 481,70

2 820 386,00

4 030 554,71

2 680 555,00

3 627 104,35

1 755 029,14

2 549 921,47

1 184 277,00

Program
kompleksowego
wsparcia dla rodzin „Za
życiem”

174 999,99

174 999,99

Państwowy Fundusz
Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych

171 585,00

77 642,21

Program „Maluch+”

996 069,59

300 000,00

Program Operacyjny
Infrastruktura i
Środowisko

4 541 999,83

2 713 151,98

419 999,99

112 210,00

791 719,14

363 100,00

Konkurs/ Grantodawca

Fundusz Dróg
Samorządowych

Dolnośląski Fundusz
Pomocy Rozwojowej
Fundusz Rozwoju Kultury
Fizycznej
Wojewódzki Fundusz
Ochrony Środowiska i

363 276,00
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12.
13.

lub budynkach mieszkalnych na terenie
Gminy Bielawa, Edycja III
Odzyskać pewność (Moduł II
Funkcjonowanie Dziennego Domu Senior+
oraz Klubu Senior+
Zdalna Szkoła

Gospodarki Wodnej
Rządowy Program na
lata 2015-2020 Senior+

876 692,83

273 209,00

PO Polska Cyfrowa

174 859,14

174 859,14
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VII. Infrastruktura i ład przestrzenny
VII.1 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
Dokument Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy
Bielawa przyjęto Uchwałą NR LVI/552/14 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 29 października 2014r.
W 2020 r. nie dokonano żadnych czynności związanych ze zmianą Studium.

VII.2 Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego
W 2020 r. przystąpiono do sporządzania następujących miejscowych planów
zagospodarowania:
- dla obszaru w rejonie ulic Wolności, Handlowej i Stefana Żeromskiego w Bielawie,
- dla obszaru w rejonie ulic Wojska Polskiego, Księdza Romana Biskupa i Kruczej w Bielawie,
-dla obszaru w rejonie ulic Wolności, Tkackiej, Kruczej i Księdza Romana Biskupa w Bielawie,
-dla obszaru w rejonie ulicy Wysokiej i potoku Brzęczek w Bielawie
oraz zmiany miejscowych planów zagospodarowania dla: obszaru B w rejonie ulicy Grunwaldzkiej
i Ceglanej w Bielawie, a także terenu położonego w rejonie ulicy J. Korczaka w Bielawie.
Ponadto uchwalono następujące nowe plany miejscowe:
-dla części obszaru poprzemysłowego "Bielbaw" w rejonie ulicy Władysława Grabskiego i Strażackiej
w Bielawie,
- dla obszaru w rejonie ulicy Przemysłowej w Bielawie.

VII.3 Infrastruktura komunalna (sieci wodno-kanalizacyjne)
Zaopatrzeniem i dystrybucją wody oraz odbiorem i oczyszczaniem ścieków zajmuje się
przedsiębiorstwo „Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o.o. z siedzibą w Dzierżoniowie. Zaopatrzenie w
wodę Gminy Bielawa zapewniają ujęcia powierzchniowe i głębinowe: ujęcia drenażowe wód w
Górach Sowich, zespół ujęć na potokach górskich w rejonie Ostroszowic i Jodłownika, ujęcie wody ze
zbiornika wody w Ostroszowicach, studnie głębinowe w Bielawie przy ul. Szewskiej i Sikorskiego oraz
w Jodłowniku, ujęcie wody powierzchniowej ze zbiornika w Zagórzu Śląskim. Na terenie miasta
znajdują się dwie stacje uzdatniania wody: SUW „Józefówek” przy ul. Szewskiej oraz SUW „Bester”
przy ul. 1 Maja. Pierwsze stanowi źródło dostaw wody dla miasta w okresach suszy, natomiast drugie
w razie awarii. Z kolei przy ul. Ceglanej mieści się oczyszczalnia ścieków. Generalnie woda dla Gminy
Bielawa uzdatniana jest w SUW „Góry Sowie”, w Ostroszowicach (²/3 powierzchni miasta), Jodłownik.
W Gminie Bielawa woda rozprowadzana była siecią rozdzielczą o długości 65,5 km. Ogólna
liczba połączeń z siecią do budynków mieszkalnych i zbiorowego zamieszkiwania wyniosła 2294 sztuk.
Sieć kanalizacji rozdzielczej liczyła z kolei 60,3 km długości, zaś liczba połączeń do budynków
mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania z siecią wynosiła 2015 sztuk.

VII.4 Infrastruktura transportowa (drogi, transport publiczny)
W 2020 r. realizowano szereg działań związanych z budową nowych odcinków dróg lub
modernizacją już istniejącej infrastruktury drogowej, a także rozbudowy i przebudowy miejsc
parkingowych. Opisane one zostały szerzej w rozdz. VI.1. praz VI. 5.
Gminy w powiecie dzierżoniowskim, w komunikacji miejskiej obsługują obecnie 32 autobusy
niskopodłogowe, z ekologicznymi silnikami, wyposażone w monitoring wizyjny i biletomaty.
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Na kluczowych przystankach znajdują się elektroniczne tablice informacji przystankowej i biletomaty.
Wewnątrz autobusów zlokalizowane są tablice z informacją przystankową skierowaną do pasażerów.
Autobusy posiadają też nadajniki GPS, dzięki czemu pasażerowie i pracownicy Referatu Komunikacji
Miejskiej ZKM Bielawa mogą śledzić ich ruch w czasie rzeczywistym. Aplikacja MoBileT na smartfony
pozwala kupić bilety komunikacji miejskiej. Od sierpnia 2019 r. można korzystać z biletów czasowych,
przeznaczonych przede wszystkim dla pasażerów korzystających z przesiadek. W 2020 r. autobusy
komunikacji miejskiej przejechały łącznie 2 470 413 km na 18 liniach komunikacyjnych.

VII.5 Zaopatrzenie w energię (prąd, gaz, ciepłownictwo)
Głównym źródłem energii elektrycznej dla odbiorców na terenie miasta jest GPZ R-Bielawa,
zasilany dwoma liniami 110 kV, poprowadzonymi ze stacji rozdzielczych w Świebodzicach
i Ząbkowicach Śląskich. Szczytowe zapotrzebowanie na energię elektryczną Bielawy wynosi w szczycie
zimowym 9,8 MW. Na terenach o luźnej zabudowie sieć średniego i niskiego napięcia wybudowana
jest w technologii napowietrznej. W centrum miasta instalacja została poprowadzona za pomocą
kabli podziemnych. Siecią zarządza Tauron Dystrybucja S.A. Ponadto spółka BARL dostarczała energię
elektryczną do 18 odbiorców na terenie byłych zakładów BIELBAW zasilanych z 2 transformatorów
20/0,4 kV.
W grudniu 2020 r. Gmina Bielawa wraz z innymi gminami złożyła notarialne oświadczenie
o objęciu udziałów w spółce Energia Komunalna. Do jej zadań należą:
- współpraca w zakresie spójności i zgodności rozwiązań dotyczących energetyki z dokumentami
planistycznymi gminy (studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy,
mpzp) oraz planami i programami dotyczącymi ochrony środowiska,
- prowadzenie stałej bazy danych o stanie zużycia energii w gminie i jednostkach organizacyjnych
gminy oraz analiza umów, mocy zamówionych i zużycia pod kątem optymalizacji,
- obsługa oświetlenia ulic i placów na terenie gminy,
- prowadzenie audytów efektywności energetycznej dla obiektów użyteczności publicznej będących
własnością gminy,
- prowadzenie roli lidera Dzierżoniowskiego Klastra Energii,
- działalność inwestycyjna na rzecz gminy i instytucji gminnych w kierunku, m.in. obniżania emisji CO 2,
- ograniczania niskiej emisji, ograniczania wzrostu kosztów oświetlenia i ogrzewania,
- analiza terenów możliwych do wykorzystania na OZE pod kątem zgodności z planami
zagospodarowania przestrzennego,
- poszukiwanie dofinansowań zewnętrznych na OZE, ograniczenie emisji, efektywność energetyczną,
itp. oraz aplikowanie o środki, prowadzenie projektów i ich rozliczanie,
- koordynacja zawierania przez instytucje gminne umów dot. zakupu energii,
- współpraca z przedsiębiorstwami energetycznymi.
Pierwszym jej działaniem było aplikowanie o środki w ramach RPO WD 2014-2020 na montaż
instalacji fotowoltaicznych na instytucjach gminnych.
Dostawcą gazu na terenie Bielawy jest Zakład Gazowniczy w Wałbrzychu oddział
w Dzierżoniowie. Na koniec 2019 r. 3 długość sieci gazowej na terenie miasta wynosiła 83 593 m.
Podłączonych do sieci było 11061 odbiorców (o niecały 1 % więcej niż rok wcześniej), którzy zużywali
gazu w ilości 43 620,9 MWh (o 2,3 % więcej niż w 2018 r.). Na terenie Bielawy z sieci korzystało
29 064 mieszkańców.
Zbiorową energię cieplną obsługują na terenie Gminy Bielawa dwa podmioty:
 Dystrybutor ciepła - Bielawska Agencja Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o. w Bielawie (dalej: BARL),

3

Na dzień opracowywania niniejszego Raportu Bank Danych Lokalnych GUS nie opublikował jeszcze danych za
2020 r.
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Producent ciepła - Spółdzielnia Mieszkaniowa (SM) w Bielawie (właściciel głównego źródła
ciepła i węzłów ciepłowniczych w obiektach SM Bielawa).
BARL prowadził szereg inwestycji sieciowych: wykonanie podłączenia do sieci ciepłowniczej
budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. St. Żeromskiego, budowa osiedlowej sieci
ciepłowniczej z przyłączami do budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. K.K. Baczyńskiego,
rozbudowa węzła cieplnego o 2 moduły do przygotowania c.w.u. w budynku przy ul. St. Żeromskiego
39 oraz podłączenie do sieci ciepłowniczej budynku mieszkalnego wielorodzinnego TBS przy
ul. Przemysłowej. Ponadto przeprowadzono w okresie letnim planowane remonty i przeglądy
węzłów, komór oraz sieci. Dokonano kontroli legalizacji liczników ciepła. Od maja do września
dokonano czyszczenia i przeglądów 5 kotłów na biomasę w zakresie stanu konstrukcji i wkładów
ceramicznych. Sieć ciepłownicza pracowała w 2020 r. bezawaryjnie.
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VIII. Współpraca z samorządami i organizacjami pozarządowymi
VIII.1 Związki komunalne, porozumienia międzygminne, stowarzyszenia jednostek
samorządu terytorialnego
W 2020 r. w związku z przynależnością Gminy Bielawa do różnych związków i stowarzyszeń
przeznaczono następujące kwoty:
 dla Stowarzyszenia Ziemi Dzierżoniowskiej - 136 423,05 zł na opłaty związane
z członkostwem,
 dla Stowarzyszenia Turystycznego Gmin Gór Sowich w Bielawie - 29 067 zł z przeznaczeniem
na promocję regionu Gór Sowich,
 dla Stowarzyszenia „Bezpieczna Gmina - Bezpieczny Powiat” z siedzibą w Dzierżoniowie
na opłacenie składki członkowskiej - 4 375 zł,
 na rzecz Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Glacensis z siedzibą w Kłodzku 19 474,89 zł na składki członkowskie,
 dla Związku Gmin Powiatu Dzierżoniowskiego - 51 678 zł jako składka członkowska (wyliczoną
na podstawie liczby mieszkańców na dzień 30.09.2019 r. i wysokości składki 1,80 zł
na mieszkańca rocznie),
 dla Stowarzyszenia Gmin Polska Sieć „Energie Cités” z siedzibą w Krakowie opłacono składkę
członkowską 3 468 zł.
Stowarzyszenie Ziemia Dzierżoniowska, do którego należy Gmina Bielawa prowadziło punkt
konsultacyjny, w którym można było uzyskać informacje dot. dofinansowań m.in. z programów: Moja
Woda, Mój Prąd, ulga termomodernizacyjna czy gminne dofinansowania do wymiany źródeł ciepła
w domkach jednorodzinnych. Ponadto realizowało m.in. dla Gminy Bielawa Ponadlokalną Strategię
Rozwoju Aglomeracji Dzierżoniowskiej, przygotowało wniosek o dofinansowanie w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 na zadanie
„Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego Nr 3 w Bielawie”, także opracowało studium
wykonalności pn. „Poprawa warunków kształcenia w szkołach zawodowych na terenie Powiatu
Dzierżoniowskiego”.
Stowarzyszenie Turystyczne Gmin Gór Sowich w Bielawie wykonało w 2020 r. 2 foldery
promujące Góry Sowie oraz trasy rowerowe w obrębie Gór Sowich, ramki do zdjęć (ustawione
w różnych miejscach), promocyjne podkładki śniadaniowe przedstawiające atrakcje Gór Sowich oraz
podjęło działania na rzecz poprawy infrastruktury turystycznej na terenie Gór Sowich (ławki, tabliczki,
itp.).
Stowarzyszenie Euroregion Glacensis realizował w 2020 r. wspólnie z Gminą Bielawa dwa
projekty: „Kultura bez granic - polsko-czeska współpraca przy organizacji wydarzeń kulturalnych” oraz
„Poznajemy sąsiadów - polsko-czeska współpraca na rzecz aktywizacji i integracji seniorów”.
Związek Gmin Powiatu Dzierżoniowskiego prowadzi gospodarkę odpadami na terenie Gminy
Bielawa, selektywną zbiórkę odpadów w punktach PSZOK, wydaje materiały edukacyjne w postaci
plakatów oraz gazetek na tematy związane z szeroko pojętą ekologią. Celem Związku Gmin Powiatu
Dzierżoniowskiego „ZGPD-7" jest wspólne wykonywania zadań gmin członkowskich, w zakresie
gospodarki odpadami komunalnymi, ochrony wód, ziemi i powietrza, poprzez m.in:
1) organizację systemu gospodarki odpadami komunalnymi i objęcie nim właścicieli
nieruchomości, rozwiązywanie problemów związanych z gospodarowaniem odpadami
komunalnymi,
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2) sprawowanie nadzoru i kontroli nad wykonywaniem obowiązków wynikających
z gospodarowania odpadami komunalnymi przez właścicieli/zarządców nieruchomości, w zakresie
określonym w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
3) sprawowanie nadzoru nad realizacją zadań związanych z zagospodarowaniem odpadów
komunalnych przez podmioty, którym powierzono odbiór odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości,
4)wydawanie decyzji administracyjnych dla właścicieli lub zarządzających nieruchomościami,
5)sporządzenia rocznych sprawozdań z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami
komunalnymi,
6)organizacja i nadzór nad systemem selektywnego zbierania odpadów komunalnych, w tym
tworzenie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych i ich zagospodarowanie,
7)prowadzenie rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych
od właścicieli nieruchomości, zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
8) zapewnienie osiągnięcia odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego
użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających
biodegradacji przekazywanych do składowania oraz nadzór nad tą działalnością.

VIII.2 Inne formy współdziałania
W lutym 2020 r. przedstawiciele Gminy Bielawa uczestniczyli w targach turystycznorowerowych w Lingen. W czasie wizyty polska delegacja odbyła również oficjalne spotkanie
z władzami Lingen, podczas którego rozmawiano o formach współpracy. W maju Gmina Bielawa
otrzymała
7 paczek z niemieckiej gminy partnerskiej Lingen. Przekazano w nich 5 tys. maseczek ochronnych,
które lokalne organizacje pozarządowe oraz Straż Miejska Bielawy dystrybuowały następnie wśród
mieszkańców.
Samorządy Powiatu Dzierżoniowskiego zdecydowały o finansowaniu wykonania szybkich
testów na obecność koronawirusa dla osób wskazanych przez sanepid. Ponadto przeznaczyły kwotę
454 000 zł na zakup środków ochronnych i niezbędnego sprzętu dla szpitala w Dzierżoniowie.
Wysokość środków przekazanych przez poszczególne gminy była proporcjonalna do liczby
mieszkańców każdej z nich.
Władze Powiatu Dzierżoniowskiego oraz gmin z Powiatu Dzierżoniowskiego przekazały
wspólne stanowisko dotyczące zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańców podczas planowanych
na 10 maja 2020 r. wyborów prezydenckich. Pismo trafiło do Przewodniczącego Państwowej Komisji
Wyborczej w Warszawie.
W sierpniu 2020 r. samorządy wchodzące w skład Stowarzyszenia Ziemia Dzierżoniowska
(Dzierżoniów, Bielawa, Pieszyce, Piława Górna, Łagiewniki) oraz przedstawiciele Dzierżoniowskiego
Klastra Energii podpisały porozumienie o wspólnej realizacji projektu, polegającego na wyposażaniu
szkół i instytucji samorządowych w instalacje fotowoltaiczne. Na ten cel specjalnie powołana spółka
Energia Komunalna miała pozyskać środki zewnętrzne.
W czerwcu w Bielawie odbyła się regionalna konferencja z udziałem przedstawicieli rządu,
województwa oraz samorządu lokalnego. Głównym jej tematem była idea powołania tzw. ZIT-u
(Zintegrowane Inwestycje Terytorialne). Podczas konferencji dyskutowano na temat potrzeb,
pomysłów i możliwości dystrybuowania środków pomocowych Unii Europejskiej w nowej
perspektywie programowej na lata 2021-2027. Ponadto Gmina zorganizowała spotkanie
samorządowców Powiatu Dzierżoniowskiego z przedstawicielami rządu i samorządu województwa,
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w czasie którego omawiano dysproporcje w rozwoju województwa dolnośląskiego oraz sposoby jego
eliminacji, a także rozwiązania stosowane w przyjętej przez rząd tarczy antykryzysowej.

VIII.3 Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Współpraca z organizacjami pozarządowymi odbywała się w oparciu o Uchwałę
nr XVII/160/2019 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie Rocznego Programu
Współpracy Gminy Bielawa z Organizacjami Pozarządowymi w 2020 roku.
W poniższej tabeli przedstawiono zestawienie ofert, które otrzymały dotację z Gminy
na podstawie konkursów ofert na realizację zadań publicznych. Łączna kwota wydatkowanych na ten
cel środków wyniosła 1 235 930 zł.
Tab. 21 Zestawienie dotacji przyznanych w trybie konkursowym organizacjom pozarządowym w Bielawie
w 2020 r.

L.p.

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

3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.

Kwota przyznana
[PLN]
W ZAKRESIE KULTURY, SZTUKI, OCHRONY DÓBR KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Polski Związek Niewidomych Okręg
Niewidomi są wśród nas
4 300,00
Dolnośląski
Stowarzyszenie
Sudecka
Agencja
Utrzymanie tradycyjnej orkiestry dętej
15 000,00
Artystyczna „SART”
Polski Związek Emerytów, Rencistów i
Z seniorami jest wesoło
12 000,00
Inwalidów Zarząd Rejonowy
Stowarzyszenia Spółdzielcza Animacja Wprowadzenie dzieci i młodzieży w świat
50 000,00
Kulturalna
kultury tradycyjnej i współczesnej 2020
Stowarzyszenie Edukacji Artystycznej Kultura mnie kręci
13 000,00
„FART”
W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ
Towarzystwo
Krzewienia
Kultury Zawody strzeleckie z wiatrówki
4 000,00
Fizycznej „SOWA”
Uczniowski Ludowy Klub Sportowy Sport w Bielawie przez cały rok „MUFLON”
upowszechnianie
lekkoatletyki,
16 500,00
koszykówki, narciarstwa biegowego i
biathlonu
Klub Sportowy BIELAWIANKA - BESTER Wszyscy gramy w siatkówkę
240 000,00
Klub Piłkarski „Bielawianka”
Łączy nas piłka
335 000,00
Stowarzyszenie
Amatorska
Liga Udział młodzieży z Bielawy w treningach,
Koszykówki
rozgrywkach i turniejach piłki koszykowej
5 000,00
oraz zajęciach z narciarstwa biegowego i
nartorolek
Zapaśniczy
Klub
Sportowy Upowszechnianie kultury fizycznej - ZKS
40 000,00
„Bielawianka”
Bielawianka Bielawa
Klub Sportowy Bielawa „VIKINGS”
Baseball 2020
3 000,00
Stowarzyszenie Kultury Fizycznej BWA Aktywizacja sportowa dzieci, młodzieży i
30 000,00
BREAKERS
dorosłych poprzez taniec Break Dance
Klub Footballu Amerykańskiego
Organizacja zajęć futbolu amerykańskiego
73 270,00
„Bielawa OWLS”
na terenie miasta Bielawa
UKS „Bielawianka”
Upowszechnianie kultury fizycznej - UKS
46 000,00
Bielawianka
Ludowy Uczniowski Klub Sportowy
Z pasją do wody
AQUARIUS - PŁYWANIE
80 000,00
SYNCHRONICZNE
Organizacja

Tytuł zadania
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12.

Uczniowski Klub Sportowy DREAMBIKE
Klub Sportowy BALTI
Klub Sportowy OSiR

13.
14.

15.
16.

Na rower

Uczniowski Klub Sportowy SIÓDEMKA
Uczniowski Klub Sportowy „IRON
BULS”

17.

Bielawski Klub Żeglarski
SOWA”
Bebson Gold Team Bielawa

18.

„WIELKA

15 000,00

Pływaj z BALTI

16 500,00

Organizacja zajęć pozalekcyjnych,
sportowo-rekreacyjnych
i
współzawodnictwa członków klubu
sportowego „OSiR Bielawa”

16 500,00

Mistrzowie piłki nożnej II
Udział dzieci i młodzieży z Bielawy w
treningach i turniejach zapaśniczych, sumo
i jiu-jitsu
Bawimy Kształcimy Żeglujemy = BKŻ

19 000,00
15 000,00
4 500,00

Zajęcia pozalekcyjne w dyscyplinie
brazylijskie Jiu-Jitsu
Z ZAKRESU EDUKACJI I NAUKI
Stowarzyszenie Bielawski Uniwersytet Dojrzali! Wspaniali!
III Wieku
Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ
Caritas Diecezji Świdnickiej
Prowadzenie jadłodajni w 2020 roku
Z ZAKRESU OCHRONY ZDROWIA
Stowarzyszenie „NOWA NADZIEJA”
Bielawskie orły
Dolnośląski Oddział Okręgowy Oddział Działania
profilaktyczno-edukacyjne
Rejonowy
Polskiego
Czerwonego skierowane do dzieci i młodzieży, jak i
Krzyża
pozostałych mieszkańców Bielawy
Stowarzyszenie Honorowych Dawców Propagowanie
idei
honorowego
Krwi Rzeczypospolitej Polskiej Miejski krwiodawstwa
Klub HDK
Stowarzyszenie Kobiet „AMAZONKI”
Dążymy do sprawności

1.

1.
1.
2.
3.
4.

30 730,00

55 000,00
57 000,00
30 000,00
900,00
3 230,00
5 500,00

Źródło: opracowanie własne na podstawie Zarządzeń Burmistrza Miasta Bielawa nr 38/20,173/20, 80/20, 53/20, 41/20 i
40/20 w sprawie rozdysponowania środków finansowych na realizację zadań publicznych z różnych dziedzin.

Ponadto w odpowiedzi na oferty złożone przeze organizacje pozarządowe w trybie tzw.
małych grantów (pozakonkursowe), przyznano następujące dotacje:
Tab. 22 Zestawienie dotacji przekazanych przez Gminę Bielawa w 2020 r. organizacjom pozarządowym
w trybie pozakonkursowym.

L.p.

1.
2.

1.
2.
3.
1.

Organizacja

Stowarzyszenie
Rzemiosła
Stowarzyszenie
Akademia
Zawodowych

Kwota
przyznana
[zł]

Tytuł zadania
W ZAKRESIE NAUKI I EDUKACJI
Przyjaciół Zawód od podszewki (nauka i edukacja)

Bielawska
Umiejętności

Obóz
sprawnościowo-naukowy
mundurowych

2 600,00
dla

klas

W ZAKRESIE OCHRONY ZDROWIA
ZHP Chorągiew Dolnośląska
Harcerska przygoda w Lginiu (ochrona zdrowia przeciwdziałanie uzależnieniom)
Klub Sportowy „Bielawianka- Profilaktyczny obóz szkoleniowo-wypoczynkowy
Bester”
dla dzieci i młodzieży
Fundacja SYCHEM
Studio Dziecięcej Aktywności
W ZAKRESIE KULTURY
Stowarzyszenie
Pomocy Z przeszłości nauka. Bliżej Ziemi Krakowskiej
Dzieciom „ANANAS”

3 000,00

7 000,00
10 000,00
6 000,00
3 200,00
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2.

3.

1.

Związek Inwalidów Wojennych
Rzeczypospolitej Polskiej

ZIW RP po 100 latach działalności. Troska o
członków, o kulturę i pamięć o inwalidach
wojennych, w spotkaniach rocznicowym ZIW RP i
okazjonalnych. Godne warunki dla inwalidów kombatantów RP
Cyfrowe Archiwum Bielawy - II etap

Fundacja „Forum Dialogu Między
Kulturami”
W ZAKRESIE POMOCY SPOŁECZNEJ
Związek Kombatantów RP i Pomagamy kombatantom
Byłych Więźniów Politycznych
Koło Miejskie w Dzierżoniowie

3 300,00

10 000,00

600,00

Źródło: opracowanie własne na podstawie Zarządzeń Burmistrza Miasta Bielawa nr 72/20, 73/20, 84/20,102/20, 183/20,
197/20, 205/20 i 212/20 w sprawie przyznania środków na realizację zadań publicznych.
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IX. Realizacja uchwał Rady Miejskiej Bielawy podjętych w 2020 r.
L.p.

Numer uchwały

1.
2.

XX/189/2020
XX/190/2020

3.

XX/191/2020

4.

XX/192/2020

5.

XX/193/2020

6.

XX/194/2020

7.
8.

XX/195/2020
XX/196/2020

9.

XX/197/2020

10.

XXI/198/2020

11.

XXI/199/2020

12.

XXI/200/2020

13.

XXI/201/2020

14
15.

XXI/202/2020
XXI/203/2020

16.
17.

XXI/204/2020
XXI/205/2020

18.

XXI/206/2020

19.

XXI/207/2020

Tytuł uchwały
29 stycznia 2020 r.
w sprawie nadania nazwy rondu w Bielawie
w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/270/09 Rady Miejskiej Bielawy z
dnia 25 marca 2009 r w sprawie nadania Regulaminu Straży
Miejskiej Bielawy oraz uchwały Nr 22/210/16 Rady Miejskiej Bielawy
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr
XXXIX/270/09 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 25 marca 2009 r. w
sprawie nadania Regulaminu Straży Miejskiej Bielawy
zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Żłobka Publicznego
w Bielawie
w sprawie ustalenia opłaty za pobyt i wyżywienie dziecka w Żłobku
Publicznym w Bielawie
w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego
nauczycieli szkół podstawowych i przedszkoli, prowadzonych przez
Gminę Bielawa na 2020 rok, ustalenia maksymalnej kwoty
dofinansowania ze środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli
oraz specjalności, form kształcenia i doskonalenia, na które
dofinansowanie jest przyznawane w 2020 roku
w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w
Bielawie na rok 2020
w sprawie zmian budżetu gminy na 2020 rok
w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/171/2019 Rady Miejskiej Bielawy
z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Bielawa
w sprawie zmiany Uchwały Nr 9/77/15 Rady Miejskiej Bielawy z dnia
27 maja 2015 r. w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych oraz
gruntów z nimi związanych
26 lutego 2020 r.
w
sprawie
niedochodzenia
należności
o
charakterze
cywilnoprawnym przypadających Gminie Bielawa i jej jednostkom
organizacyjnym
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennegodla obszaru w rejonie ulic
Wolności, Handlowej i Stefana Żeromskiego w Bielawie
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennegodla części obszaru poprzemysłowego "Bielbaw" w
rejonie ulicy Władysława Grabskiego i Strażackiej w Bielawie
w sprawie utworzenia Żłobka Publicznego nr 2 w Bielawie oraz
nadania mu statutu
w sprawie zmian budżetu gminy na 2020 rok
w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/171/2019 Rady Miejskiej Bielawy
z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Bielawa
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2020 rok
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Planowania i Rozwoju
Gospodarczego na 2020 rok
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświaty, Spraw
Społecznych i Zdrowia na 2020 rok
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu i Finansów na

Stan realizacji
zrealizowana
zrealizowana

zrealizowana
zrealizowana
zrealizowana

zrealizowana
zrealizowana
zrealizowana
zrealizowana

zrealizowana
zrealizowana
zrealizowana
zrealizowana
zrealizowana
zrealizowana
zrealizowana
zrealizowana
zrealizowana
zrealizowana
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20.

XXI/208/2020

21.

XXI/209/2020

22.

XXI/210/2020

23.

XXII/211/2020

24.

XXII/212/2020

25.
26.

XXII/213/2020
XXII/214/2020

27.

XXII/215/2020

28.

XXII/216/2020

29.

XXII/217/2020

30.

XXII/218/2020

31.
32.

XXII/219/2020
XXII/220/2020

33.

XXII/221/2020

34.

XXII/222/2020

35.
36.

XXII/223/2020
XXII/224/2020

2020 rok
w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w roku 2020
w sprawie zmiany Uchwały Nr 9/77/15 Rady Miejskiej Bielawy z dnia
27 maja 2015 r. w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych oraz
gruntów z nimi związanych
w sprawie zmiany Uchwały nr 57/516/18 Rady Miejskiej Bielawy z
dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie utworzenia Bielawskiego Parku
Przemysłowego
16 kwietnia 2020 r.
w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez
właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania
zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
w sprawie zwolnienia dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 4 w
Bielawie od obowiązku realizacji tygodniowego wymiaru godzin
zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych
w sprawie nadania nazwy ulicy w Bielawie
zmieniająca uchwałę Nr XIII/131/2019 Rady Miejskiej Bielawy z dnia
10 września 2019 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego
wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania
nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego,
funkcyjnego za warunki pracy oraz niektórych innych składników
wynagradzania w zmieniająca uchwałę Nr XIII/131/2019 Rady
Miejskiej Bielawy z dnia 10 września 2019 r. w sprawie ustalenia
regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki
przyznawania i wypłacania nauczycielom dodatków za wysługę lat,
motywacyjnego, funkcyjnego za warunki pracy oraz niektórych
innych składników wynagradzania
w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji
Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży uczącej się w szkołach, dla których
organem prowadzącym jest Gmina Bielawa
w sprawie regulaminu przyznawania uzdolnionym uczniom
jednorazowego stypendium Burmistrza Miasta Bielawa „Złota Sowa”
w sprawie regulaminu przyznawania uzdolnionym uczniom
stypendium artystycznego Burmistrza Miasta Bielawa
w sprawie zwolnienia dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 3 w
Bielawie od obowiązku realizacji tygodniowego wymiaru godzin
zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych
w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Bielawa na 2020 rok
w sprawie zmiany statutu jednostki budżetowej pod nazwą Zespół
Ośrodków Wsparcia w Bielawie stanowiącego załącznik do uchwały
nr XVII/163/2019 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 27 listopada 2019 r.
w sprawie zmiany statutu jednostki budżetowej pod nazwą Zespół
Ośrodków Wsparcia w Bielawie stanowiącego załącznik do uchwały
numer XLIV/428/13 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 27.11.2013 r. w
sprawie reorganizacji jednostki budżetowej działającej pod nazwą
Środowiskowy Dom Samopomocy w Bielawie
w sprawie zwolnienia rodziców i opiekunów dzieci uczęszczających
do Żłobka Publicznego w Bielawie z opłat za pobyt w okresie
zawieszenia działalności jednostki w związku z rozprzestrzenianiem
się w Polsce koronawirusa wywołującego chorobę COVID-19
w sprawie przejęcia przez Gminę Bielawa zadania publicznego
polegającego na letnim i zimowym utrzymaniu dróg powiatowych w
granicach administracyjnych miasta Bielawa
w sprawie nadania nazw ulic w Bielawie
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu

zrealizowana
zrealizowana
zrealizowana

zrealizowana
zrealizowana
zrealizowana
zrealizowana

zrealizowana
zrealizowana
zrealizowana
zrealizowana
zrealizowana
zrealizowana

zrealizowana

zrealizowana
zrealizowana
zrealizowana
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37.

XXII/225/2020

38.

XXII/226/2020

39.
40.

XXII/227/2020
XXII/228/2020

41.

XXII/229/2020

42.
43.

XXII/230/2020
XXII/231/2020

44.

XXIII/232/2020

45.
46.

XXIII/233/2020
XXIII/234/2020

47.

XXIV/235/2020

48.

XXIV/236/2020

49.

XXV/237/2020

50.

XXV/238/2020

51.
52.

XXV/239/2020
XXV/240/2020

53.

XXV/241/2020

54.
55.

XXVI/242/2020
XXVI/243/2020

56.
57.
58.

XXVI/244/2020
XXVI/245/2020
XXVI/246/2020

59.

XXVI/247/2020

zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic Wojska
Polskiego, Księdza Romana Biskupa i Kruczej w Bielawie
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla
obszaru w rejonie ulicy Przemysłowej w Bielawie
w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości oraz przesunięcia
terminu płatności rat podatku od nieruchomości z powodu COVID19
zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty prolongacyjnej
w
sprawie
udzielenia
pomocy
finansowej
Powiatowi
Dzierżoniowskiemu
w sprawie przejęcia przez Gminę Bielawa zadania publicznego
polegającego na letnim i zimowym utrzymaniu drogi wojewódzkiej
nr 384 na odcinku Wolibórz-Bielawa, w km 0+000 do 18+751
w sprawie zmian budżetu gminy na 2020 rok
w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/171/2019 Rady Miejskiej Bielawy
z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Bielawa
29 kwietnia 2020 r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic
Wolności, Tkackiej, Kruczej i Księdza Romana Biskupa w Bielawie
w sprawie zmian budżetu gminy na 2020 rok
w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/171/2019 Rady Miejskiej Bielawy
z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Bielawa
19 maja 2020 r.
w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości oraz przesunięcia
terminu płatności rat podatku od nieruchomości z powodu COVID19
zmieniająca uchwałę Nr XXII/221/2020 z dnia 16 kwietnia 2020 r. w
sprawie zwolnienia rodziców i opiekunów dzieci uczęszczających do
Żłobka Publicznego w Bielawie z opłat za pobyt w okresie
zawieszenia działalności jednostki w związku z rozprzestrzenianiem
się w Polsce koronawirusa wywołującego chorobę COVID-19
27 maja 2020 r.
w sprawie utworzenia Żłobka Publicznego nr 2 w Bielawie oraz
nadania mu statutu
w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu
w sprawie zmian budżetu gminy na 2020 rok
w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/171/2019 Rady Miejskiej Bielawy
z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Bielawa
w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia prac pielęgnacyjnych
drzewa-pomnika przyrody
24 czerwca 2020 r.
w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Bielawa wotum zaufania
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze
sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2019 rok
w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta Bielawa
w sprawie przyjęcia regulaminu gminnych siłowni plenerowych
w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego uchwały Nr 8/60/15 Rady
Miejskiej Bielawy z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w rejonie ulic
Wojska Polskiego i Parkowej w Bielawie
w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych oraz gruntów z nimi

zrealizowana
zrealizowana
zrealizowana
zrealizowana
zrealizowana
zrealizowana
zrealizowana

zrealizowana
zrealizowana
zrealizowana

zrealizowana
zrealizowana

zrealizowana
zrealizowana
zrealizowana
zrealizowana
zrealizowana

zrealizowana
zrealizowana
zrealizowana
zrealizowana
zrealizowana

zrealizowana
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60.

XXVI/248/2020

61.

XXVI/249/2020

62.

XXVI/250/2020

63.
64.

XXVI/251/2020
XXVI/252/2020

65.

XXVI/253/2020

66.

XXVII/254/2020

67.
68.

XXVII/255/2020
XXVII/256/2020

69.

XXVII/257/2020

70.
71.

XXVIII/258/2020
XXVIII/259/2020

72.

XXIX/260/2020

73.

XXIX/261/2020

74.

XXIX/262/2020

75.

XXIX/263/2020

76.

XXIX/264/2020

77.

XXIX/265/2020

78.

XXIX/266/2020

79.

XXIX/267/2020

80.
81.

XXIX/268/2020
XXIX/269/2020

związanych
w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego uchwały L/370/06 Rady
Miejskiej Bielawy z dnia 26 kwietnia 2006 r. w sprawie uchwalenia
miejscowego
planu
zagospodarowania
przestrzennego
obejmującego obszar zawarty pomiędzy ulicą Witosa a obwodnicą
miejską w Bielawie
w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego uchwały Nr 8/60/15 Rady
Miejskiej Bielawy z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w rejonie ulic
Wojska Polskiego i Parkowej w Bielawie
w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego uchwały Nr 22/209/16 Rady
Miejskiej Bielawy z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru
w rejonie ulicy Adama Asnyka w Bielawie
w sprawie zmian budżetu gminy na 2020 rok
w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/171/2019 Rady Miejskiej Bielawy
z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Bielawa
w sprawie: Regulaminu korzystania z Parku Miejskiego w Bielawie
29 lipca 2020 r.
w sprawie regulaminu przyznawania stypendium Burmistrza Miasta
Bielawa w zakresie twórczości artystycznej
w sprawie zmian budżetu gminy na 2020 rok
w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/171/2019 Rady Miejskiej Bielawy
z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Bielawa
w sprawie nadania nazwy ulicy w Bielawie
10 sierpnia 2020 r.
w sprawie zmian budżetu gminy na 2020 rok
w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie przez Gminę Bielawa od
Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie zadania
publicznego polegającego na konserwacji potoku Bielawica w m.
Bielawa w km 2+900 - 9 + 900
26 sierpnia 2020 r.
w sprawie Projekt uchwały w sprawie ustalenia opłaty za pobyt i
wyżywienie dziecka w żłobkach publicznych w Bielawie
w sprawie sieci publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę
Bielawa
w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji
Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży uczącej się w szkołach, dla których
organem prowadzącym jest Gmina Bielawa
w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Bielawa
na rok szkolny 2020/2021
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla obszaru B w rejonie ulicy Grunwaldzkiej i
Ceglanej w Bielawie
sprawie
zmiany
miejscowego
planu
zagospodarowania
przestrzennego terenu położonego w rejonie ulicy J. Korczaka w
Bielawie
w sprawie "Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń
Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych dla Gminy Bielawa na
lata 2019-2023"
w
sprawie
udzielenia
pomocy
finansowej
Powiatowi
Dzierżoniowskiemu
w sprawie zmian budżetu gminy na 2020 rok
w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/171/2019 Rady Miejskiej Bielawy

zrealizowana

zrealizowana

zrealizowana

zrealizowana
zrealizowana
zrealizowana
zrealizowana
zrealizowana
zrealizowana
zrealizowana
zrealizowana
zrealizowana

zrealizowana
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zrealizowana
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zrealizowana
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82.

XXIX/270/2020

83.

XXIX/271/2020

84.

XXX/272/2020

85.
86.

XXX/273/2020
XXX/274/2020

87.

XXX/275/2020

88.

XXX/276/2020

89.

XXX/277/2020

90.

XXX/278/2020

91.

XXX/279/2020

92.

XXX/280/2020

93.

XXX/281/2020

94.

XXX/282/2020

95.
96.

XXX/283/2020
XXX/284/2020

97.
98.

XXXI/285/2020
XXXI/286/2020

99.

XXXI/287/2020

100.

XXXI/288/2020

z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Bielawa
w sprawie petycji Okręgu Wrocławskiego Zjednoczenia
Chrześcijańskich Rodzin z dnia 13 maja 2020 roku w sprawie
przyjęcia przez Radę Miejską Bielawy "Samorządowej Karty Praw
Rodzin"
w sprawie nazwy parku w Bielawie
30 września 2020 r.
w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z toru rowerowegoPumptrack w miejscowości Bielawa
w sprawie ustanowienia pomnika przyrody
w sprawie w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego
dotyczącego współdziałania Gmin przy realizacji zadania
polegającego na wyznaczeniu obszaru i granic aglomeracji
w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Bielawa do
spółki pod firmą Energia Komunalna Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Dzierżoniowie
w sprawie skargi złożonej na nienależyte wykonywanie zadań przez
Dyrektorów szkół placówek oświatowych, dla których Gmina Bielawa
jest organem prowadzącym, w zakresie niezapewnienia
elektronicznych skrzynek podawczych na platformie ePUAP
w sprawie zwolnienia dyrektora Ekologicznej Szkoły Podstawowej nr
7 im. Juliana Tuwima w Bielawie od obowiązku realizacji
tygodniowego
wymiaru
godzin
zajęć
dydaktycznych,
wychowawczych i opiekuńczych
zmieniająca uchwałę nr XXVII/254/2020 Rady Miejskiej Bielawy z
dnia 29 lipca 2020 r. w sprawie regulaminu przyznawania
stypendium Burmistrza Bielawa w zakresie twórczości artystycznej
zmieniająca uchwałę Nr IX/91/2029 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 29
maja 2019 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta i
nadania jej statutu
w sprawie przystąpienia Gminy Bielawa do prac nad utworzeniem i
opracowaniem dokumentów programowych Zintegrowanych
Inwestycji Terytorialnych Południowego Obszaru Funkcjonalnego
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Wysokiej i Janusza
Korczaka w Bielawie
w sprawie określenia stawki dotacji przedmiotowej dla zakładu
budżetowego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bielawie oraz określenia
szczegółowych zasad i trybu udzielania i rozliczenia tej dotacji
w sprawie zmian budżetu gminy na 2020 rok
w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/171/2019 Rady Miejskiej Bielawy
z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Bielawa
28 października 2020 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
w sprawie przystąpienia Gminy Bielawa do prac nad utworzeniem i
opracowaniem Ponadlokalnej Strategii Rozwoju Aglomeracji
Dzierżoniowskiej 2030
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulicy
Wojska Polskiego, Cmentarza Komunalnego i Cegielni w Bielawie
w sprawie wyrażenie zgody na udzielenie dotacji w wysokości
wyższej niż określona w art.26 ust.1 ustawy o finansowaniu zadań
oświatowych dla niepublicznych szkół podstawowych prowadzonych
na terenie Gminy Bielawa
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XXXI/294/2020
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108.

XXXII/296/2020
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123.
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w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
w sprawie nadania nazwy ulicy w Bielawie
w sprawie wspólnej obsługi placówek oświatowych i żłobków oraz
nadania statutu Miejskiego Zarządu Placówek Oświaty
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
w sprawie zmian budżetu gminy na 2020 rok
w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/171/2019 Rady Miejskiej Bielawy
z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Bielawa
25 listopada 2020 r.
w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za
pobyt w schroniskach dla osób bezdomnych oraz w schroniskach dla
osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi
w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Bielawa z
Organizacjami Pozarządowymi w 2021 roku
w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za
usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze i
specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych
usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz
szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia
od opłat, jak również trybu ich pobierania
w
sprawie
udzielenia
pomocy
finansowej
Powiatowi
Dzierżoniowskiemu
w sprawie emisji obligacji Miasta Bielawa oraz zasad ich zbywania,
nabywania i wykupu przez Burmistrza Miasta
w sprawie zmian budżetu gminy na 2020
w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/171/2019 Rady Miejskiej Bielawy
z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Bielawa
16 grudnia 2020 r.
w sprawie określenia stawki dotacji przedmiotowej dla zakładu
budżetowego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bielawie oraz określenia
szczegółowych zasad trybu udzielania, i rozliczenia tej dotacji
w sprawie przystąpienia Gminy Bielawa do wykonywania działalności
w zakresie telekomunikacji
w sprawie zmiany uchwały w sprawie zwolnienia od podatku od
nieruchomości stanowiącego regionalna pomoc inwestycyjną
w sprawie zmian budżetu gminy na 2020 rok
w sprawie zmiany uchwały nr XIX/171/2019 Rady Miejskiej Bielawy z
dnia 30.12.2019 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Bielawa
w sprawie wyznaczenia obszaru i granic Aglomeracji Bielawa
30 grudnia 2020 r.
w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Bielawa
Uchwała Budżetowa na rok 2021
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulicy
Wysokiej i potoku Brzęczek w Bielawie
w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz nadania
nazwy ulicy w Bielawie
w sprawie nadania nazwy ulicy w Bielawie
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125.

XXXIV/313/2020

126.

XXXIV/314/2020
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XXXIV/315/2020
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XXXIV/317/2020
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134.

XXXIV/322/2020

135.

XXXIV/323/2020

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 20212023
w sprawie określenia stawki dotacji przedmiotowej dla zakładu
budżetowego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bielawie oraz określenia
szczegółowych zasad i trybu udzielania, i rozliczenia tej dotacji
w sprawie zmian budżetu gminy na 2020 rok
w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/171/2019 Rady Miejskiej Bielawy
z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Bielawa
w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku
budżetowego 2020
w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej Bielawy na rok 2021
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświaty, Spraw
Społecznych i Zdrowia Rady Miejskiej Bielawy na 2021 rok
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu i Finansów
Rady Miejskiej Bielawy na 2021 rok
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Promocji Miasta i
Współpracy Europejskiej Rady Miejskiej Bielawy na 2021 rok
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady
Miejskiej Bielawy na 2021 rok
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Planowania i Rozwoju
Gospodarczego Rady Miejskiej na 2021 rok
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