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 I OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA GMINY

 Gmina Bolesławiec położona jest w północno-zachodniej części 
województwa dolnośląskiego, wzdłuż osi doliny rzeki Bóbr - lewego do-
pływu Odry. Północne tereny gminy, usytuowane w rozwidleniu Bobru 
i Kwisy, stanowią południowy skrawek Borów Dolnośląskich. Wysokość 
terenów waha się w granicach 180 – 220 m.n.p.m. Powierzchnia Gminy 
Bolesławiec wynosi 289 km2.

 Gmina Bolesławiec otacza ze wszystkich stron miasto Bolesławiec 
(stanowiące oddzielną jednostkę administracyjną) oraz graniczy z na-
stępującymi gminami powiatu bolesławieckiego oraz lwóweckiego:

• od wschodu – z gminami Warta Bolesławiecka i Gromadka,
• od zachodu – z gminą Osiecznica i gminą-miastem Nowogrodziec,
• od południa – z miastem-gminą Lwówek Śląski,
• od północy – z gminą Szprotawa (w woj. lubuskim).

 Gminę Bolesławiec tworzy 29 sołectw, zróżnicowanych pod wzglę-
dem zajmowanego obszaru oraz liczby mieszkańców, na północy: Ko-
złów, Stara Oleszna, Trzebień Mały, Trzebień, Parkoszów, Golnice, Dą-
browa Bolesławiecka, Krępnica, Łąka, Chościszowice, na zachodzie: 
Bolesławice, Dobra, Brzeźnik, Mierzwin, na wschodzie: Lipiany, Nowa 
Wieś, Kraśnik Dolny, Kraśnik Górny, Kruszyn, Łaziska, na południu: 
Ocice, Nowa, Kraszowice, Otok, Bożejowice-Rakowice, Nowe Jaroszo-
wice, Stare Jaroszowice, Suszki, Żeliszów.

 W 2020 roku liczba mieszkańców Gminy wynosiła 14.588 osób, 
w tym 14.379 zameldowanych na pobyt stały oraz 209 na pobyt cza-
sowy. Porównanie danych z 2019 rokiem wskazuje na wzrost licz-
by mieszkańców ogółem o 118 osób, w tym mieszkańców stałych  
o 204 osoby oraz spadek liczby zameldowanych na pobyt czasowy o 86 
osób. Największy przyrost liczby mieszkańców stałych w odniesieniu do 
roku poprzedniego wystąpił w miejscowościach Dobra (60 osób), Kru-
szyn (60 osób), Rakowice (19 osób) i Brzeźnik (15 osób). Zauważalne ten-
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dencje spadkowe odnotowano, podobnie jak w roku 2019, w Trzebieniu, 
gdzie liczba mieszkańców stałych zmniejszyła się rocznie o dalszych 14 
osób oraz o 9 osób w Żeliszowie. W 2020 roku odnotowano na terenie 
Gminy 138 urodzeń (mniej o 14 w porównaniu z 2019 rokiem) oraz 139 
zgonów (wzrost o 6 osób). 

Tabela 1 - Liczba ludności w poszczególnych miejscowościach, stan na 31.12.2020
Lp. Miejscowość Pobyt stały Pobyt czasowy Ogółem
1 Bolesławice 720 7 727
2 Bożejowice 516 4 520
3 Brzeźnik 902 3 905
4 Chościszowice 76 2 78
5 Dąbrowa 

Bolesławiecka
314 3 317

6 Dobra 989 10 999
7 Golnice 205 4 209
8 Kozłów 40 2 42
9 Kraszowice 296 2 298

10 Kraśnik Dolny 735 7 742
11 Kraśnik Górny 515 11 526
12 Krępnica 246 0 246
13 Kruszyn 1879 35 1914
14 Lipiany 151 2 153
15 Łaziska 944 16 960
16 Łąka 238 16 254
17 Mierzwin 281 2 283
18 Nowa 184 0 184
19 Nowa Wieś 389 14 403
20 Nowe Jaroszowice 259 3 262
21 Ocice 977 7 984
22 Otok 509 0 509
23 Parkoszów 117 0 117
24 Rakowice 554 3 557
25 Stara Oleszna 193 0 193
26 Stare Jaroszowice 286 7 293
27 Suszki 265 1 266
28 Trzebień 1013 38 1051
29 Trzebień Mały 85 4 89
30 Żeliszów 501 6 507

Ogółem Gmina 14379 209 14588
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Tabela 2 - Urodzenia i zgony, zarejestrowane w 2020 roku, na terenie Gminy  
Bolesławiec

Lp. Miejscowość Liczba urodzeń Liczba zgonów
1 Bolesławice 4 6
2 Bożejowice 2 6
3 Brzeźnik 13 8
4 Chościszowice 1 0
5 Dąbrowa Bolesławiecka 3 3
6 Dobra 11 7
7 Golnice 1 2
8 Kozłów 0 1
9 Kraszowice 1 5

10 Kraśnik Dolny 12 12
11 Kraśnik Górny 6 8
12 Krępnica 5 2
13 Kruszyn 16 7
14 Lipiany 1 1
15 Łaziska 4 6
16 Łąka 2 2
17 Mierzwin 3 2
18 Nowa 3 2
19 Nowa Wieś 3 4
20 Nowe Jaroszowice 0 3
21 Ocice 12 9
22 Otok 9 5
23 Parkoszów 1 3
24 Rakowice 5 2
25 Stara Oleszna 0 1
26 Stare Jaroszowice 3 1
27 Suszki 3 3
28 Trzebień 10 17
29 Trzebień Mały 1 4
30 Żeliszów 3 7

Ogółem Gmina 138 139
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II DANE FINASOWE

Finanse Gminy

1. Budżet Gminy Bolesławiec na 2020 r. został przyjęty uchwałą Nr 
XIII/139/19 Rady Gminy z dnia 20 grudnia 2019 roku, pierwotnie 
zakładał dochody na poziomie 71.840.000 zł oraz wydatki w kwocie 
79.219.939 zł. Po korekcie w trakcie roku, ostatecznie ukształtował 
się na poziomie 75.760.083 zł po stronie dochodów i 84.906.822 zł 
po stronie wydatków. 

2. W przeliczeniu na 1 mieszkańca w 2020 roku dochody Gminy wy-
niosły 4.937,01 zł (w 2019 r. - 4.977,28 zł).

3. Dochody Gminy zostały wykonane w kwocie 80.307.986 zł. Struk-
turę wykonania dochodów w stosunku do zaplanowanych wartości 
w poszczególnych latach przedstawia poniższy wykres:

4. Strukturę dochodów według ich rodzajów przedstawia poniższy wy-
kres:
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5. Największy udział w dochodach Gminy stanowią dochody własne, 
które zostały wykonane w kwocie 42.888.897 zł, co stanowi 57 % do-
chodów ogółem. 

6. Istotną częścią dochodów własnych są udziały w podatku dochodo-
wym od osób fizycznych (PIT), gdzie nastąpił spadek o 250.944 zł po-
równując do roku 2019 oraz ich wykonanie było o 404.555 zł mniejsze 
w stosunku do planowanych przez Ministerstwo Finansów wartości. 

7. Wykonanie dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od 
osób fizycznych w poszczególnych latach przedstawia poniższy wy-
kres:
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8.  Drugim pod względem wielkości rodzajem dochodów są dota- 
 cje celowe z budżetu państwa, które zostały wykonane w wysokości  
 24.495.768 zł, co stanowi 31 % dochodów ogółem. 

9.  Przeważającą częścią dotacji celowych są dotacje związane z świad- 
 czeniami w dziale „Rodzina” w kwocie 20.619.351 zł, które stanowią  
 84 %  łącznej kwoty dotacji.

10. Obserwuje się wzrost w zakresie udziału dochodów z tytułu dotacji  
 celowych w dochodach ogółem z uwagi na zwiększający się poziom  
 dotacji na  świadczenia rodzinne 500+, oraz jednorazowe  
 świadczenia na tzw. wyprawkę szkolną „Dobry start” (300+).

11. Poziom dotacji celowych z budżetu państwa w poszczególnych  
 latach przedstawia poniższy wykres:

12. W roku 2020 Gmina Bolesławiec pozyskała dodatkowe środki  
 w wysokości 5.531.446 zł, w tym:

a. ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 
2.472.701 zł na:

• realizację zadań inwestycyjnych – w kwocie 2.072.701 zł,
• realizację zadania pn. „Rozbudowa budynku Ochotniczej Straży 

Pożarnej we wsi Brzeźnik” w kwocie 400.000 zł,
b. ze środków Rządowego Funduszu Dróg Samorządowych na re-

alizację zadania pn. „Budowa drogi relacji Kruszyn-Kraśnik Gór-
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ny” w kwocie 1.595.335 zł,
c. na realizację projektu „Łużyce – Bory rowerem przez kulturowe  

i przyrodnicze dziedzictwo pogranicza” w kwocie 1.128.594 zł,
d. realizację projektu „Otwarty umysł – Twoją szansą na rozwój”  

w kwocie 31.091 zł,
e. przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Łaziska 

w kwocie 85.260 zł,
f. przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Że-

liszów w kwocie 46.200 zł,
g. na realizację projektu „Medyczno-kulturowy dialog międzyna-

rodowy” w ramach programu Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w kwocie 18.550 zł,

h. w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 
2014-2020 na realizację programu grantowego „Zdalna Szkoła”  
i „Zdalna Szkoła Plus” – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyj-
nej w systemie kształcenia zdalnego” w kwocie 145.000 zł, 

i. z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej na dofinansowanie programu usuwania wyrobów zawie-
rających azbest w kwocie 7.002 zł (dofinansowanie na poziomie 
38,93 %).

13. Stan wymagalnych gminie należności budżetowych na koniec roku  
 2020 w porównaniu z rokiem poprzednim przedstawia się  
 następująco:

Lp. Wyszczególnienie Zaległości na 
31.12.2019 r.

w zł

Zaległości na 
31.12.2020 r.

w zł
1 Podatek od nieruchomości 1.259.172 1.160.745
2 Zasiłki alimentacyjne 1.345.288 1.393.667
3 Kary 445.688 438.344
4 Opłata za gospodarowanie odpadami 163.319 218.111
5 Podatek rolny 93.748 79.022
6 Podatek od środków transportowych 105.959 111.801
7 Podatek od działalności gospodarczej osób 

fizycznych, opłacany w formie karty podatko-
wej

29.390 32.026

8 Czynsze z najmu lokali 10.169 8.756
9 Opłata planistyczna 10.161 4.543
10 Wpływy z dzierżawy mienia 5.364 8.929
11 Podatek od czynności cywilnoprawnych 2.838 22.314
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12 Opłata za przedszkole 1.885 923
13 Podatek od spadków i darowizn 291 2.605
14 Podatek leśny 538 549
15 Opłata za przystanki 0 507
16 Opłata za wycinkę drzew 653 653
17 Usługi opiekuńcze 853 2.351
18 Zajecie pasa drogowego 253 16

R a z e m : 3.475.570 3.485.862
19 Odsetki od zaległości podatkowych na 

31.12.2020 r.
615.532 616.675

O g ó ł e m : 4.091.102 4.102.537

14. Stan zaległości Gminy Bolesławiec w porównaniu do roku 2019 
 zwiększył się o kwotę łącznie z odsetkami w wysokości 11.435 zł.  
 Poziom zaległości w przypadku większości grup należności uległ 
 zmniejszeniu. 

15. Wydatki zostały zrealizowane w kwocie 72.314.888 zł, co stanowi 
 85,17 % planowanych wydatków na 2020 r.  Strukturę wykonania 
 wydatków w stosunku do zaplanowanych wartości w latach  
 2017-2020 przedstawia poniższy wykres:

16. Struktura wydatków budżetowych w 2020 r. przedstawia się  
 następująco:
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• wydatki bieżące - 79,91 %, kwota 57.786.471 zł,
• remonty i modernizacje - 1,66 %, kwota  1.198.400 zł,
• wydatki inwestycyjne - 18,43 %, kwota 13.330.017 zł.

17. Strukturę wydatków w ujęciu wartościowym i procentowym  
 w poszczególnych latach przedstawiają poniższe wykresy:

18. Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 57.786.471 zł (87,84%).  
 Niższy od planowanego  poziom wykonania wydatków spowodo- 
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 wany był koniecznością odwołania kluczowych imprez kulturalnych 
 w związku z sytuacja pandemiczną oraz oszczędnościami  
 uzyskanymi w wyniku przeprowadzonych postępowań przetargo- 
 wych. 

19. W roku 2020 dodatkowo poniesiono wydatki związane z zapobie- 
 ganiem, przeciwdziałaniem  i zwalczaniem COVID-19. W ramach 
 wydatków bieżących przeznaczono kwotę 129.027 zł m.in. na:

• wydzielenie pomieszczenia do obsługi interesantów w budynku 
Urzędu Gminy,

• zakup maseczek, rękawiczek jednorazowych, dozowników bez-
dotykowych oraz płynu do dezynfekcji rąk i powierzchni, ozona-
torów pomieszczeń,

• doposażenie jednostek OSP w niezbędne środki ochrony osobi-
stej  w tym kombinezony, rękawice, maseczki, maty dezynfekują-
ce, zestawy ochronne,

• wyposażenie szkół w niezbędne środki umożliwiające bezpieczne 
prowadzenie zajęć w reżimie sanitarnym,

• zakup osłon dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz bi-
bliotek,

• zakup środków dezynfekcji związanych z otwarciem placów za-
baw i szatni sportowych administrowanych przez Gminny Ośro-
dek Kultury i Sportu.

20. Realizacja wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji  
 budżetowej przedstawia poniższa tabela. Największy strumień  
 wydatków, podobnie jak w 2019 roku, skierowany był na oświatę - 
 kwota 24.356.402 zł (33,68 %). 

Wyszczególnienie Plan Wykonanie % realizacji planu % wykonania                                             
w wydatkach ogółem

010 Rolnictwo i łowiectwo 956 568 838 226 87,63% 1,16%
600 Transport i łączność 9 069 436 5 338 163 58,86% 7,38%

700 Gospodarka mieszka-
niowa

575 000 370 903 64,50% 0,51%

710 Działalność usługowa 223 000 179 184 80,35% 0,25%
750 Administracja pu-

bliczna
6 211 929 5 626 714 90,58% 7,78%
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751 Urzędy naczelnych 
organów władzy państwo-

wej, kontroli i ochrony 
prawa oraz sądownictwa

101 813 98 987 97,22% 0,14%

752 Obrona narodowa 300 300 100,00% 0,00%
754 Bezpieczeństwo pu-
bliczne i ochrona prze-

ciwpożarowa

660 924 394 127 59,63% 0,55%

757 Obsługa długu pu-
blicznego

5 000 4 830 96,60% 0,01%

758 Różne rozliczenia 277 500 0 0,00% 0,00%
801 Oświata i wychowa-

nie
29 016 841 24 356 402 83,94% 33,68%

851 Ochrona zdrowia 376 400 190 369 50,58% 0,26%
852 Pomoc społeczna 2 061 961 1 827 630 88,64% 2,53%

853 Pozostałe zadania w 
zakresie polityki społecz-

nej

6 000 6 000 100,00% 0,01%

854 Edukacyjna opieka 
wychowawcza

616 867 385 906 62,56% 0,53%

855 Rodzina 20 944 677 20 803 688 99,33% 28,77%
900 Gospodarka komu-

nalna i ochrona środowi-
ska

7 720 869 7 575 983 98,12% 10,48%

921 Kultura i ochrona 
dziedzictwa narodowego

5 665 536 4 061 593 71,69% 5,62%

926 Kultura fizyczna 416 201 255 883 61,48% 0,35%
Razem 84 906 822 72 314 888 85,17% 100,00%

21. Gmina na koniec roku 2020 posiadała zobowiązanie w kwocie  
 160.503,57 zł z tytułu pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu  
 Ochrony  Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na  
 wymianę lokalnych źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi lub  
 biomasą na nowoczesne źródła ciepła.

22. W roku 2020 Gmina była stroną w 16 cywilnych postępowaniach  
 sądowych, w tym  5 postępowań z wniosku Gminy Bolesławiec,  
 4 przeciwko Gminie Bolesławiec oraz 7 postępowań z udziałem  
 Gminy Bolesławiec.
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III DZIAŁANIA INWESTYCYJNE
     
Infrastruktura drogowa

 Infrastruktura drogowa w Gminie to łącznie 974 km dróg, z których 
około 255 km posiada nawierzchnię asfaltową. Część z nich, tj. 25 dróg, 
o łącznej długości 73,65 km, została sklasyfikowana jako drogi publiczne 
kategorii gminnej. Według Systemu Oceny Stanu Nawierzchni stan dróg, 
zaliczanych do kategorii gminnych był w większości dobry, co nie zna-
czy, że wszystkie drogi posiadają nawierzchnię niewymagającą renowacji 
i naprawy. Dlatego też niezbędne jest sukcesywne odtwarzanie i naprawa 
uszkodzeń (w postaci ubytków w nawierzchni, spękań, deformacji czy wy-
kruszeń krawędzi dróg), ale przede wszystkim kompleksowy remont dróg 
poprzez wzmocnienie ich konstrukcji i wykonanie nowych nawierzchni 
asfaltowych. 

 
Drogi gminne

 W Gminie rozpoczęto i zakończono w 2020 r. budowy 15 odcinków 
dróg o łącznej długości 2,8 km w miejscowościach Bolesławice, Brzeźnik, 
Kraśnik Dolny, Kruszyn, Łaziska, Nowa, Ocice, Trzebień, Żeliszów. 

Przebudowany odcinek drogi gminnej w Łaziskach
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 Koszt realizacji tych zadań zamknął się kwotą 1.777.849,41 zł. Na re-
alizację 2 dróg transportu rolniczego w Łaziskach i Żeliszowie o długości 
łącznej 0,63 km. Gmina uzyskała dofinansowanie w formie dotacji celo-
wej z budżetu Województwa Dolnośląskiego w łącznej kwocie 131.460 zł.

 W 2020 roku rozpoczęto realizację zadania pn.: „Budowa drogi Kru-
szyn - Kraśnik Górny”.  Na realizację tej inwestycji otrzymaliśmy dofi-
nansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 1.595.335,04 zł. 
Zakres prac obejmuje poszerzenie pasa drogowego wraz z budową nowej 
nawierzchni bitumicznej i ciągu pieszo-rowerowego. Zakończenie zada-
nia planowane jest na sierpień 2021 r. 

Przebudowy dróg powiatowych w ramach pomocy finansowej na rzecz 
Powiatu Bolesławieckiego

Gmina Bolesławiec finansowała lub współfinansowała realizację następu-
jących zadań w zakresie modernizacji sieci dróg powiatowych: 
• Przebudowa drogi powiatowej nr 2273D relacji Bożejowice-Otok (wy-

konanie mapy do celów projektowych oraz dokumentacji projektowej) 
w kwocie 30.000 zł,

• Przebudowa drogi powiatowej nr 2273D na odcinkach Bolesławiec-
-Bożejowice i Ocice-Gościszów w kwocie 102.221,33 zł,

• Przebudowa drogi powiatowej nr 2280D na odcinku Bolesławiec-Stare 

Droga relacji Kruszyn - Kraśnik Górny
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Jaroszowice w kwocie 110.270,62 zł,
• Przebudowa drogi powiatowej nr 2280D polegająca na budowie chod-

nika w miejscowości Żeliszów na długości 1730 m (etap II i III) w pełni 
sfinansowane przez Gminę w kwocie 1.070.260,22 zł.

Przebudowy dróg wojewódzkich

 W sierpniu 2020 r. złożony został wiosek do Dolnośląskiej Służby 
Dróg i Kolei we Wrocławiu o ujęcie w planie zadań drogowych zadania 
pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 363 polegająca na budowie cią-
gu pieszo-rowerowego oraz zatoki autobusowej we wsi Łaziska”. W dniu 
25.02.2021 r. została podjęta uchwała Sejmiku Województwa Dolnoślą-
skiego powierzającą Gminie Bolesławiec realizację zadania w zastępstwie 
inwestorskim oraz zabezpieczeniu w budżecie Województwa Dolnoślą-
skiego kwoty 375.000 zł (stanowi 50 % wartości zadania).

Transport publiczny

 Według stanu na dzień 31 grudnia 2020 r. na obszarze Gminy Bole-
sławiec usługi regularnej komunikacji autobusowej na zasadach komer-
cyjnych realizowało czterech przewoźników: 
• Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej (PKS) w Bolesławcu  

Sp. z o.o. – wykonujące przewozy osobowe na 15 liniach komunikacyj-

Droga powiatowa Bożejowice - Rakowice
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nych obejmujących wszystkie miejscowości Gminy. Przewoźnik zabez-
pieczył transport publiczny realizując kursy w dni robocze oraz w soboty 
i niedziele z częstotliwością zależną od miejsca położenia miejscowości,  
z uwzględnieniem potrzeb mieszkańców. Każda miejscowość miała za-
pewnione co najmniej 3 pary kursów, a ich liczba była zwiększana wraz 
z malejącą odległością od miasta. Mieszkańcom w pełni zapewniono 
dojazd do miasta i powrót do swojej miejscowości w godzinach roz-
poczęcia i zakończenia pracy, załatwienia spraw urzędowych, a także 
dotyczących zdrowia oraz zakupów.  

• Auto-Linie s.c. – wykonująca przewozy osobowe na 5 liniach komuni-
kacyjnych, obejmujących miejscowości: Brzeźnik, Łąka, Dąbrowa Bo-
lesławiecka, Golnice i Trzebień. 

• Firma Usługowo-Handlowa „Grażyna” – wykonująca przewozy osobo-
we na 2 liniach komunikacyjnych, obejmujących miejscowości Łaziska 
i Kruszyn. 

• Szwed Bronisław Przewóz Osób – wykonujący przewozy osobowe na 3 
liniach komunikacyjnych, obejmujących miejscowości Dobra i Kraśnik 
Dolny.  

 W związku z ogłoszonym na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej sta-
nem zagrożenia epidemicznego i stanem epidemii, przewoźnicy prywatni 
zawieszali częściowo usługi regularnej komunikacji autobusowej na tere-
nie gminy: Auto-Linie – zawieszone całkowicie kursy na 2 liniach; Broni-
sław Szwed – zawieszone całkowicie kursy na 2 liniach. Na pozostałych 
liniach przewoźnicy prywatni ograniczyli liczbę kursów. 

 Gmina Bolesławiec nie organizowała transportu zbiorowego.  Po-
dobnie jak w roku 2019 gmina przekazała pomoc finansową powiatowi 
bolesławieckiemu na realizację zadnia w zakresie publicznego transpor-
tu zbiorowego w wysokości 510.000,00 zł. Wsparcie finansowe udzielane 
jest na podstawie zawartego na początku września 2019 r. porozumienia 
pomiędzy powiatem bolesławieckim oraz gminami: Bolesławiec, Warta 
Bolesławiecka, Gromadka oraz Osiecznica.
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Budowa ścieżek rowerowych

 Gmina Bolesławiec zadeklarowała udział w realizacji przedsięwzięcia 
pn. Dolnośląska Autostrada Rowerowa, która ma stanowić sieć tras rowe-
rowych, uzupełniających układ transportowy województwa dolnośląskie-
go. Przedsięwzięcie pozwoli ograniczyć zjawisko wykluczenia komuni-
kacyjnego, jak również będzie sprzyjać rozwojowi ruchu turystycznego. 
Inicjatorem budowy Dolnośląskiej Autostrady Rowerowej jest stowarzy-
szenie Rzeczpospolita Samorządna, skupiająca kilkadziesiąt dolnośląskich 
samorządów, w tym Gminę Bolesławiec.
 Pierwszy etap realizacji przedmiotowej inwestycji obejmuje prace 
projektowe i szacowanie kosztów. W listopadzie 2020 r. podpisana została 
umowa na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania „Budowa 
ciągu pieszo-rowerowego relacji Bolesławiec-Trzebień” - długość projek-
towanego odcinka to ok. 10 km (od miejscowości Chościszowice do miej-
scowości Golnice) a jej koszt to 120.540 zł. Projektowany odcinek stanowi 
również przedłużenie szlaku rowerowego ER6 – Dolina Bobru. 

Oświetlenie drogowe

 Wszystkie drogi w terenie zurbanizowanym Gminy Bolesławiec 
zostały wyposażone w urządzenia oświetlenia drogowego. W 2020 roku 

Cyklostrada Dolnośląska
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wybudowano 94 nowych punktów oświetlenia drogowego. Łączna ilość 
opraw oświetlenia zewnętrznego na 31.12.2020 r. wyniosła 3.491 szt. Gmi-
na Bolesławiec jest w 100 % właścicielem oświetlenia zewnętrznego, skła-
dającego się z oświetlenia drogowego (ulicznego), placów, placów zabaw, 
boisk wielofunkcyjnych i trawiastych oraz parków. Koszt zakupu energii 
elektrycznej na potrzeby oświetlenia drogowego w ubiegłym roku wyniósł 
1.125.373 zł. Natomiast zgodnie z zawartą w trybie przetargu nieograni-
czonego umową, której koszty realizacji na dzień 31.12.2020 r. wyniosły 
279.536,98 zł, wszystkie urządzenia oświetlenia zewnętrznego na terenie 
30 wsi Gminy Bolesławiec objęte są czynnościami serwisowymi, bieżą-
cą konserwacją, naprawą i nadzorem. Wszystkie awarie zgłoszone bez-
pośrednio do Urzędu Gminy, są niezwłocznie przekazywane Wykonawcy  
i monitorowane. Wykonawca ma przystąpić do ich usunięcia w terminie 
niezwłocznym, a ich likwidacja ma nastąpić maksymalnie w ciągu dwóch 
dni roboczych od daty zgłoszenia.  

Bieżące utrzymanie dróg gminnych

 Łączny koszt bieżącego utrzymania dróg gminnych w omawianym 
roku wyniósł 725.089,15 zł, na co składała się realizacja następujących 
zadań:    
• Koszenie poboczy dróg na terenie Gminy Bolesławiec – koszt  

77.666,69 zł,
• Utrzymanie porządku i czystości na 78 przystankach komunikacyjnych 

– koszt 29.124 zł,
• Remont cząstkowy dróg na terenie Gminy Bolesławiec – koszt  

552.516 zł,
• Zimowe utrzymanie dróg (w tym montaż i demontaż siatki przeci-

wśnieżnej na słupkach drewnianych na długości całkowitej 2.100 m 
przy drogach gminnych we wsiach Ocice, Mierzwin, Kraśnik Dolny, 
Kraśnik Górny, Kruszyn – koszt 9.788 zł oraz zakup 270 szt. słupków 
sosnowych impregnowanych – koszt 4.840,05 zł,

• Uzupełnienie oznakowania, luster i barier drogowych – koszt  
16.711,41 zł,

• Zamiatanie chodników i wykonanie oprysku przeciw chwastom na 
ich całej szerokości oraz jezdni przy krawężnikach we wsiach: Kru-
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szyn, Otok, Dobra, Golnice, Parkoszów o długości 4,241 km – koszt  
16.113 zł,

• Wykonanie rocznego przeglądu dróg i mostów - koszt 5.200 zł.

Melioracje

 Koszty robót melioracyjnych, czyszczenie studzienek ulicznych, bie-
żąca konserwacja, odbudowa mostów i przepustów w tym „Przebudowa 
budowli komunikacyjnej na cieku Kraszówka – przepust drogowy w cią-
gu drogi gminnej dz. nr 170 w miejscowości Nowe Jaroszowice” zamknęły 
się kwotą 265.139,81 zł.

Stopień zwodociągowania i skanalizowania Gminy Bolesławiec

 Wszystkie miejscowości Gminy są zwodociągowane. Gmina Bole-
sławiec stworzyła możliwość podłączenia do sieci wodociągowej obecnie 
istniejących gospodarstw domowych i obiektów gospodarczych. Wybu-
dowane przez gminę sieci wodociągowe zostały użyczone dla PWiK Sp. 
z o.o. w Bolesławcu celem ich eksploatacji i dalszej rozbudowy. Ogólna 
długość zbiorczej sieci wodociągowej (bez przyłączy) wynosi 173,60 km. 
Przyłącza do sieci wodociągowej realizowane są na wiosek zainteresowa-
nych.

Przebudowany przepust w ciągu drogi gminnej w Nowych Jaroszowicach
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 Z posiadanych informacji wynika, że ponad 99 % gospodarstw do-
mowych zostało podłączonych do zbiorczej sieci wodociągowej.   
 Problem utylizacji ścieków został kompleksowo rozwiązany dla po-
nad 93 % wszystkich istniejących budynków mieszkalnych, w tym:
• dostęp do zbiorczej sieci kanalizacyjnej posiada 29 miejscowości Gmi-

ny, której łączna długość wynosi 276,60 km (bez przyłączy kanalizacyj-
nych),

• w miejscowości Golnice i częściowo w miejscowości Bolesławice miesz-
kańcy posiadają indywidualne systemy oczyszczania ścieków (przydo-
mowe biologiczne oczyszczalnie ścieków). 

Gazyfikacja Gminy

 Długość czynnej sieci gazowej na terenie Gminy na dzień  
31.12.2020 r. wynosiła 55.231 m - obejmowała miejscowości Kruszyn, Ła-
ziska, Dobra, Łąka, Bolesławice i Brzeźnik (3 przyłącza w tym budynek 
szkoły podstawowej). Liczba czynnych przyłączy o długości 14.942 m do 
budynków stanowiła ogółem 1.052 sztuk, w tym 1.043 sztuk do budynków 
mieszkalnych. Zadania w zakresie gazyfikacji oraz przyłączeń do istniejącej 
sieci gazowej realizowane są przez operatora – Polską Spółkę Gazownictwa  
Sp. z o.o. 
 W ubiegłym roku uzgodniony został projekt budowy gazocią-
gu w miejscowościach Bożejowice-Rakowice – ETAP I i II. Według  
posiadanych informacji realizacja projektu przewidziana jest na lata 2021-
2022.   

Inwestycje kubaturowe 
Roboty budowlane

W Gminie w 2020 roku zakończono następujące inwestycje, które rozpo-
częto w 2018 i 2019 roku:
1. Budowa szkoły we wsi Kraśnik Dolny - w czerwcu 2020 roku zakoń-

czono także prace przy zadaniu Rozbudowa szkoły we wsi Kraśnik Dol-
ny, które rozpoczęto jesienią 2018 roku. Całkowity koszt zadania to ok. 
10.945.651,13 zł, a w 2020 roku w związku z realizacją zadania ponie-
siono koszty w wysokości 6.738.144,82 zł.
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2. Rozbudowa szkoły we wsi Kruszyn - całkowita wartość zadnia 
3.893.290,99 zł, całe zadanie zakończono w sierpniu 2020 r. Etap I za-
dania zakończono w lutym 2020 roku i uzyskano pozwolenie na użyt-
kowanie. W roku 2020 w związku z realizacją zadania poniesiono kosz-
ty w wysokości 895.776,52 zł,

3. Rozbudowa szkoły we wsi Bożejowice - całkowita wartość zad-
nia  3.740.116,37 zł, zadanie zakończono w październiku 2020 r.  
W roku 2020 w związku z realizacją zadania poniesiono koszty w wy-
sokości 3.720.116,57 zł,

4. Budowa Domu Ludowego we wsi Dąbrowa Bolesławiecka - całkowi-
ta wartość zadnia 2.374.886,48 zł, zadanie zakończono w lipcu 2020 r.  
W roku 2020 r. w związku z realizacją zadania poniesiono koszty w wy-
sokości 1.627.986,48 zł.

 W listopadzie 2020 roku rozpoczęto budowę Domu Ludowego we 
wsi Mierzwin. Całkowita wartość zadnia to 2.349.300 zł, planowana data 
zakończenia - 30.09.2021 r.  W 2020 roku w związku z realizacją zadania 
poniesiono koszty w wysokości 91.801,20 zł.

Dokumentacja projektowa

W 2020 roku zakończono zadania projektowe rozpoczęte w roku 2019:

Nowo wybudowany Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kraśniku Dolnym
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1. Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę ZSP we wsi Dą-
browa Bolesławiecka - całkowita wartość zadania to 43.000 zł. W roku 
2020 poniesiono koszty w kwocie 21.500 zł, 

2. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę cmentarza komu-
nalnego we wsi Ocice - całkowita wartość zadania to 49.077 zł. W roku 
2020 poniesiono koszty w kwocie 24.538,50 zł,

3. Opracowanie dokumentacji projektowej na remont sali prób i ćwi-
czeń we wsi Ocice - całkowity koszt zadania poniesiony w 2020 roku to  
5.000 zł.

Remonty bieżące szkół

 W 2020 roku w ramach remontów bieżących szkół zostały wykonane 
zadania:
• Przebudowa instalacji wodno-kanalizacyjnej i remont pomieszczeń sa-

nitarnych w ZSP w Trzebieniu – wartość zadania 99.999 zł,
• Modernizacja kotłowni – dostosowanie do obowiązujących przepisów 

kotłowni w Szkole Podstawowej w Kruszynie. Zakończenie zadania za-
planowane jest w roku 2021. Całkowita wartość zadania to 62.115 zł,  
a w 2020 roku poniesione koszty w wysokości 22.140 zł,

• Remont pomieszczenia socjalnego oraz wykonanie wentylacji w sali 
lekcyjnej ZSP w Brzeźniku – wartość zadania 10.000 zł,

• Montaż furtki w ogrodzeniu przy ZSP w Ocicach, naprawa zniszczo-

Dom Ludowy w Dąbrowie Bolesławieckiej
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nych paneli ogrodzenia boiska Orlik przy ZSP w Trzebieniu, naprawa 
słupa w ogrodzeniu boiska Orlik przy ZSP w Kraśniku Dolnym – war-
tość zadania 4.900 zł,

• Dostawa i montaż lamp LED w ZSP w budynku przedszkola we wsi Że-

liszów – całkowity koszt poniesiony w 2020 roku to kwota 4.518,53 zł,
• Utwardzenie terenu kostką brukową przy ZSP w Bożejowicach – war-

tość zadania 4.000 zł.

Siłownie zewnętrzne, urządzenia na place zabaw, zagospodarowanie 
terenów przy obiektach gminnych

 W 2020 roku zakupiono i zamontowano urządzenia siłowni ze-
wnętrznej oraz urządzenia zabawowe na placach zabaw wraz z wykona-
niem nawierzchni poliuretanowej i nawierzchni z piasku dla stref bez-
piecznych we wsiach: Bolesławice, Rakowice, Kraśnik Dolny, Kruszyn, 
Lipiany, Łaziska, Łąka, Mierzwin, Nowe Jaroszowice, Trzebień, Trzebień 
Mały. Poniesione koszty to kwota 196.690,53 zł.

Pozostałe zadania

W 2020 roku wykonano również zadania:
• Opracowanie analizy dotyczącej działki nr 346/3 we wsi Brzeźnik pod 

Nowe urządzenia na placu zabaw w Trzebieniu
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kątem obowiązujących przepisów stawianych terenom przewidzianym 
pod budowę cmentarza komunalnego – całkowity koszt zadania ponie-
siony w 2020 roku to 10.000 zł. Zadanie zrealizowano w całości,

• W październiku 2020 roku wykonano rozbiórkę budynku gospodar-
czego we wsi Kraszowice. Całkowite koszty poniesione w związku z re-
alizacją zadania wyniosły 5.000 zł,

• Naprawa kominków wentylacyjnych na budynku komunalnym nr 9a 
we wsi Trzebień – całkowity koszt zadania poniesiony w 2020 roku to 
11.266,80 zł,

• Naprawa dachu garaży przy budynku Urzędu Gminy – całkowity koszt 
zadania poniesiony w 2020 roku to 7.000 zł,

• Dostawa i montaż 32 tablic informacyjnych – kwota 34.265 zł,
• Wykonanie altany na placu zabaw we wsi Otok i utwardzenie terenu 

kostką – kwota 8.950 zł,
• Remont PSZOK w miejscowości Łąka - wydzielenie boksu na elektro-

odpady – kwota 14.500 zł,
• Wykonanie 6 szt. metalowych stojaków na worek na odpady przy ścież-

ce rowerowej "Łużyce - Bory" – kwota 1.500 zł,
• Zakup i montaż 8 szt. ławek z oparciem – kwota 8.780 zł,
• Zakup napędów do bram garażowych dla Komisariatu Policji w Kru-

szynie – kwota 2.952 zł,
• Dostawa i montaż znaków drogowych oraz malowanie przejścia dla 

pieszych w m. Bożejowice – kwota 7.800 zł,
• Zagospodarowanie terenu przy Domu Ludowym we wsi Bolesławice:

1.  wykonanie i montaż altany – kwota 15.120 zł,
2. utwardzenie terenu – kwota 37.400 zł,
3. zakup stołów betonowych do gry w piłkarzyki, ping-ponga, sza-

chy/warcaby, chińczyka – kwota 20.049 zł.
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IV FUNDUSZ SOŁECKI

1. Gmina posiadała uchwałę o wyodrębnieniu funduszu sołeckiego.  
W jego ramach zrealizowano w 2020 r. 133 przedsięwzięcia w 30 miej-
scowościach na łączną kwotę 600.753 zł.

2. Do najistotniejszych zadań inwestycyjnych, realizowanych w ramach 
funduszu, należały:

• Wykonanie kierunkowskazów z numerami posesji we wsiach Bo-
lesławice, Dąbrowa Bolesławiecka, Brzeźnik, Kraszowice, Krępni-
ca, Suszki – koszt 13 130 zł,

• Zakup stołów i 2 ławek do altany we wsi Lipiany – kwota  
1.199,99 zł,

• Zakup stołów i ławek do wiaty we wsi Bożejowice – kwota  
6.000 zł,

• Zakup i montaż tablicy informacyjnej z rysem historycznym  
w miejscowości Nowa – kwota 4.750 zł,

• Pomalowanie ławek, zjeżdżalni i kupno 2 ławek we wsi Otok, re-
nowacja tablic informacyjnych i witaczy we wsi Żeliszów oraz ma-
lowanie ogrodzenia cmentarza komunalnego we wsi Żeliszów – 
kwota 8.500 zł,

• Wykonanie altany na placu zabaw we wsi Otok – kwota 13.950 zł,
• Budowa betonowego grilla z kominem we wsi Chościszowice – 

kwota 2.900 zł,
• Zakup materiałów na wiatę drewnianą do Parkoszowa – kwota  

10.040 zł,
• Zakup i montaż sprzętu oraz zakup wyposażenia sportowego na 

boisko we wsi Kruszyn (stół betonowy do gry w ping-ponga i stół 
betonowy do gry w piłkarzyki) – kwota 8.856 zł,

• Zakup sprzętu i wyposażenia sportowego na boisko w Kruszynie - 
utwardzenie terenu kostką – kwota 10.644 zł,

• Położenie kostki wokół pieca grillowego, umocnienie skarpy pły-
tami ażurowymi, rowu odwadniającego plac i wyrównanie placu 
grillowego z zasianiem trawy we wsi Suszki – kwota 17.000 zł.

3. Ponadto z zakresu ochrony środowiska :
• nasadzono 4 drzewa przy placu zabaw w Łące,
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• zakupiono 10 donic betonowych oraz nasadzono w Trzebieniu  
60 jałowców, 29 wierzb, 26 żywotników, 18 bukszpanów, 2 berbe-
rysy oraz 2 lipy,

• nasadzono 14 świerków serbskich w Kraśniku Dolnym,
• zagospodarowano zielenią teren przy altanie w Nowych Jaroszo-

wicach na łączną kwotę 11.169,90 zł.
4. Środki funduszu sołeckiego zaangażowane zostały także w doposaże-

nie jednostek OSP. W ramach tych środków zakupiono między innymi: 
węże gaśnicze, tarcze do stali i betonu, bosaki, topory, butle do apara-
tów tlenowych, drabiny pożarnicze, narzędzia do wycinania szyb kle-
jonych, piły różnego rodzaju, prądownice pianowe i inny sprzęt a także 
ubrania specjalne dla strażaków.  Na doposażenie poszczególnych jed-
nostek przeznaczono:

• OSP w Trzebieniu – 33.814,87 zł,
• OSP w Ocicach pozyskała – 23.000 zł,
• OSP w Brzeźniku pozyskała – 6.500 zł,
• OSP Stare Jaroszowice – 6.773,59 zł.

5. W dużej mierze fundusz sołecki przeznaczony był także na zadania  
z zakresu kultury i sportu. W ramach środków sołeckich organizowane 
były imprezy upowszechniające kulturę, tradycję i sport, doposażono  
w sprzęt AGD i RTV Domy Ludowe, zakupiono stroje dla KGW i spor-
towców a także książki do bibliotek.

Miejsce do rekreacji w Kruszynie
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V OCHRONA ŚRODOWISKA

 Podobnie jak w latach ubiegłych tak i w 2020 roku Gmina Bolesła-
wiec realizowała program utylizacji wyrobów zawierających azbest, któ-
rego koszt zamknął się w kwocie 17.510,14 zł, z czego kwota 7.002,30 zł  
stanowiła dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, a pozostała część pokryta została ze 
środków budżetowych Gminy. Efektem kontynuacji programu była likwi-
dacja 29,91 Mg azbestu z terenu 12 nieruchomości. 

 Od 2016 roku usunięto łącznie 870,544 Mg tego niebezpieczne-
go odpadu z 372 nieruchomości za kwotę 401.279,09 zł, z czego kwotę 
329.634,91 zł pozyskano z WFOŚiGW we Wrocławiu. 

 W 2020 roku kontynuowano działania w ramach „Koalicji na rzecz 
poprawy jakości powietrza Gmin Zachodniego Obszaru Interwencji 
(ZOI)”, której Liderem jest OTS Stowarzyszenie Wolna Przedsiębiorczość 
ze Świdnicy. W ich efekcie podpisano z naszymi mieszkańcami 25 umów 
na wymianę wysokoemisyjnych źródeł ciepła opalanych paliwami stałymi 
na pompy ciepła i pompy ciepła w połączeniu z fotowoltaiką oraz wypła-
cono 8 grantów w kwocie 273.371,75 zł.  

W 2020 r. kontynuowano program usuwania azbestu
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 Mając świadomość dalszych wyzwań z zakresu ochrony klimatu, 
jakie stoją przed samorządami lokalnymi, wynikających z prawodaw-
stwa unijnego i krajowego, Rada Gminy Bolesławiec podjęła Uchwałę Nr 
XVIII/219/20 z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia „Aktualizacji 
Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Bolesławiec na lata 2021-
2024”. Zaktualizowany dokument miał być podstawą wdrażania przedsię-
wzięć w nim zdefiniowanych i dotyczących działań inwestycyjnych, jak  
i nie inwestycyjnych, mających wpływ na podniesienie efektywności ener-
getycznej, zmniejszenie emisji CO2, poprawę infrastruktury służącej roz-
wojowi niskoemisyjnych form transportu czy zwiększenie świadomości 
mieszkańców w zakresie działań proekologicznych. Ponadto miał on tak-
że otwierać możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych. Możliwości 
te pojawiły się wręcz natychmiast po przyjęciu dokumentu, a ich efektem 
było podpisanie listu intencyjnego, którego przedmiotem jest zawiązanie 
kolejnej współpracy z OTS Stowarzyszenie Wolna Przedsiębiorczość ze 
Świdnicy, zmierzającej do pozyskania środków finansowych na realizację 
projektu:
• Domy Czystej Energii – program grantowy modernizacji budynków 

mieszkalnych w kierunku ograniczenia niskiej emisji i zwiększenia 
udziału odnawialnych źródeł energii do celów grzewczych, obejmują-
cy wymianę wysokoemisyjnych źródeł ciepła i poprawę standardu ter-
micznego budynków;

• Prosumencka Transformacja Solarna – program grantowy transforma-
cji energetycznej budynków mieszkalnych w kierunku wykorzystania 
energii solarnej z fotowoltaiki, jako dominującego źródła energii elek-
trycznej.

 Celem podniesienia świadomości ekologicznej z zakresu ochro-
ny powietrza i uświadomienia konieczności podejmowania dzia-
łań antysmogowych gmina zorganizowała wśród uczniów klas I-III  
szkół podstawowych konkurs plastyczny pt. „Czyste powietrze dla 
zdrowia najlepsze”. Do konkursu zgłoszono 15 prac. Komisja kon-
kursowa najwyższej oceniła prace uczniów z Zespołu Szkolno-
-Przedszkolnego w Ocicach, którzy zajęli I i III miejsce oraz zdobyli  
wyróżnienie. Natomiast II miejsce zajęli uczniowie Zespołu Szkol-
no-Przedszkolnego w Kruszynie. Laureatom konkursu wręczono 
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nagrody rzeczowe takie jak hulajnogi, smartwatche, książki i gry  
edukacyjne.   

 Działania Gminy Bolesławiec w 2020 roku skupiały się także na:
• utrzymaniu terenów zieleni, obejmujących m.in. koszenie, grabienie 

wiosenne i jesienne, odchwaszczanie alejek, usuwanie odpadów z koszy 
parkowych, utrzymywanie drzew i krzewów - koszt - 58.399,08 zł,

• pielęgnowaniu zieleni przydrożnej poprzez usuwanie drzew stwarza-
jących zagrożenie złomem lub wywrotem, usuwanie drobnych samo-
siejek zmniejszających widoczność na drogach, usuwanie suszu gałę-
ziowego, podkrzesywanie strzał celem poprawienia skrajni drogowej 
- koszt - 108.300 zł,

• wykonywaniu nasadzeń 240 sztuk berberysów zielonych, 500 sztuk 
bukszpanów, 40 sztuk lip drobnolistnych, 12 sztuk dębów szypułko-
wych, 9 sztuk głogów jednoszyjkowych, 8 sztuk klonów tatarskich i 8 
sztuk klonów pospolitych w miejscowościach: Bolesławice, Brzeźnik, 
Kraśnik Górny, Kozłów, Kruszyn, Ocice, Rakowice, Trzebień  - koszt - 
30.268 zł.

 

Utrzymanie terenów zielonych na terenie Gminy
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VI GOSPODAROWANIE ODPADAMI

 Gospodarkę odpadami komunalnymi na terenie Gminy Bolesławiec 
regulują uchwały, w których określone zostały zasady utrzymania czysto-
ści i porządku na terenie Gminy Bolesławiec, szczegółowy sposób i zakres 
świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od wła-
ścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, wzór deklaracji 
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, termin, 
częstotliwośćoraz tryby uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi.

 W ramach gminnego systemu z gospodarstw domowych odbierane 
były następujące rodzaje odpadów:
1. bezpośrednio z nieruchomości:

a. odpady zmieszane,
b. odpady zbierane w sposób selektywny następujących frakcji:
• papier i tektura,
• tworzywa sztuczne, metale i opakowania wielomateriałowe,
• szkło,
• bioodpady,

2. w systemie moblinych zbiórek, dwa razy w ciągu roku z każdej miejsco-
wości:

a. odpady wielkogabarytowe,
b. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
c. zużyte opony,

3. przeterminowane leki i termometry rtęciowe zbierane do pojemników, 
znajdujących się w ośrodkach zdrowia w Trzebieniu i Kraśniku Dol-
nym oraz w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych 
(PSZOK) w Łące,

4. zużyte baterie zbierane w pojemnikach, znajdujących się w obiektach 
użyteczności publicznej (Urząd Gminy Bolesławiec, placówki oświato-
we i kulturalne na terenie Gminy oraz w Punkcie Selektywnego Zbiera-
nia Odpadów Komunalnych),

5. odpady budowlane i rozbiórkowe pochodzące z prac remontowo-bu-
dowlanych przeprowadzonych samodzielnie w gospodarstwie domo-
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wym zbierane w PSZOK.

 Ponadto w ramach ponoszonej opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi każdy mieszkaniec może we własnym zakresie dostarczyć 
do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w miejsco-
wości Łąka następujące rodzaje odpadów:

Lp. Rodzaj odpadu Opis
1 Odpady z tworzyw sztucz-

nych
Folia opakowaniowa, folie ogrodnicze bez zanie-

czyszczeń
2 Opakowania z papieru  

i tektury
Papier gazetowy, książki, kartony, papier opako-

waniowy, pudełka
3 Opakowania z tworzyw 

sztucznych
Butelki po napojach typu PET – wszystkie ko-

lory. Opakowania m.in. po chemii gospodarczej 
bez zawartości (po szamponach, płynach, itp.)  

i inne elementy z tworzyw sztucznych z materia-
łów przydatnych do recyklingu

5 Opakowania z drewna Skrzynki, palety drewniane nie zanieczyszczone 
substancjami niebezpiecznymi.

6 Opakowania wielomateria-
łowe

Opakowania wielomateriałowe (po sokach, na-
pojach, mleku) typu tetrapack

7 Opakowania ze szkła Opakowania szklane takie jak butelki, słoiki

8 Odzież i tekstylia Zużyta odzież, tekstylia, nie zanieczyszczona

9 Zużyte opony Zużyte opony z samochodów osobowych (do 
średnicy 56cm, bez felg, w ilości typowej dla 

gospodarstwa domowego)
10 Gruz budowlany Gruz betonowy, gruz ceglany, czysty nie zanie-

czyszczony  z remontów prowadzonych indywi-
dualnie

11 Zmieszane odpady budow-
lane

Odpady budowlane i remontowe z elementami 
odpadowych materiałów ceramicznych (kafelki) 
oraz elementami z regipsu z remontów prowa-

dzonych indywidualnie

12 Odpadowa papa Papa z remontów prowadzonych indywidualnie 
do 0,5 m3/gosp. domowe
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13 Magnetyczne i optyczne 
nośniki informacji

Płyty CD, DVD, kasety magnetofonowe i VHS 
itp.

14 Zużyty sprzęt elektryczny i 
elektroniczny

Kompletny zużyty sprzęt elektryczny  
i elektroniczny taki jak radia, telewizory, lodów-
ki, pralki, komputery, laptopy, małogabarytowy 

sprzęt AGD (suszarki, lokówki, żelazka)

15 Baterie małogabarytowe Baterie i akumulatory małogabarytowe po-
wszechnie stosowane w artykułach gospodar-

stwa domowego (zabawki, piloty, zegarki,  
telefony)

16 Odpady niebezpieczne Zużyte świetlówki, oryginalne opakowania po 
substancjach niebezpiecznych stosowanych  

w gospodarstwie domowym, opakowania po 
farbach, lakierach

17 Leki Przeterminowane leki z wyjątkiem leków cyto-
toksycznych i cytostatycznych

18 Odpady ulegające biodegra-
dacji

Gałęzie nie zdrewniałe do średnicy 2,5 cm, liście, 
trawa, drewno

19 Gleba, ziemia w tym kamie-
nie

Gleba, ziemie bez zanieczyszczeń

20 Odpady wielkogabarytowe Meble, kanapy, wersalki, materace, dywany, 
szafy, okna, drzwi, urządzenia sanitarne, duże 

zabawki.
21 Styropian opakowaniowy Styropian pochodzący z opakowań RTV i AGD

 
 Usługa polegająca na odbiorze i zagospodarowaniu odpadów komu-
nalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych w 2020 roku 
świadczona była przez Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne i Han-
dlowe „COM-D” Sp. z o.o. z siedzibą w Jaworze. 

 Właściciele nieruchomości użytkują zakupione przez Gminę po-
jemniki na odpady zmieszane i segregowane o pojemności 120 l i 240 l,  
nieruchomościom wielolokalowym użyczono pojemniki o pojemności  
1.100 l.  
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Możliwości przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, od-
padów zielonych oraz pozostałości z sortowania i pozostałości z me-
chanicznobiologicznego przetwarzania odpadów komunalnych prze-
znaczonych do składowania

 Zebrane z terenu Gminy Bolesławiec zmieszane odpady komunalne, 
odpady zielone i odpady ulegające biodegradacji w 2020 r. w większości 
zagospodarowane zostały w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Ko-
munalnych w Trzebieniu, posiadającym od września 2014 r. status Re-
gionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK) – 
obecnie Instalacji Komunalnej. Aktualnie instalacja posiada wydajność 
– 40.000 Mg/rok. Wydajność RIPOK dla odpadów zielonych i odpadów 
ulegających biodegradacji zebranych selektywnie to 2.000 Mg/rok. Dla 
pozostałości z sortowania i mechaniczno-biologicznego przetwarzania 
odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania – unieszkodli-
wianie przez składowanie to wydajność – 16.240 Mg/rok.

 Moc przerobowa RIPOK instalacji do mechaniczno-biologicznego 
przetwarzania odpadów komunalnych okazała się niewystarczająca do 
zagospodarowania całego strumienia odpadów powstających na terenie 
Gminy Bolesławiec, w związku z czym część odpadów została skierowa-
na do instalacji zastępczych. Niesegregowane (zmieszane) odpady komu-
nalne do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych  

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych 
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w Legnicy, natomiast bioodpady do Regionalnej Instalacji Przetwarzania 
Odpadów Komunalnych w Legnicy, Regionalnej Instalacji Przetwarzania 
Odpadów Komunalnych (Instalacji Komunalnej) w Lubawce, Zakładu 
Utylizacji Odpadów Komunalnych IZERY Sp. z o.o. w Lubomierzu, Insta-
lacji Komunalnej prowadzonej przez Gminne Przedsiębiorstwo Oczysz-
czania Sp. z o.o. w Bogatyni, ECO Ekologicznego Centrum Odzysku Sp. 
z o.o. w Bielawie, Green Road Polska Sp. z o.o. we Wrocławiu oraz do Za-
kładu Gospodarki Komunalnej w Lubkowie.

Koszty poniesione w związku z odbieraniem, odzyskiem, recyklingiem
i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych

 Wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na te-
renie Gminy Bolesławiec w omawianym okresie uzależniona była od spo-
sobu zbierania odpadów oraz liczby osób zamieszkujących nieruchomość.

 W 2020 r. wysokości opłat za odpady komunalne kształtowała się  
w następujący sposób:
• jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny, 

w wysokości 16 zł od osoby miesięcznie,
• jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selek-

tywny, w wysokości 32 zł od osoby miesięcznie.
 

Pojemniki zakupione zostały przez Gminę
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 Według danych na dzień 31.12.2020 roku dochody z tytułu opłaty 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosły 2.835.817,58 zł.  
Natomiast wydatki w powyższym zakresie zamknęły się kwo-
tą 5.073.070,77 zł, w tym koszty związane z realizacją usługi odbio-
ru i zagospodarowania odpadów komunalnych w 2020 roku kwotą  
4.697.336,52 zł. 

 Gmina Bolesławiec, według bazy meldunkowej, liczy 14.588 miesz-
kańców (stan na 31.12.2020 r.). W deklaracjach o wysokości opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi, złożonych w Urzędzie, uję-
tych zostało 11.890 mieszkańców (stan na 31.12.2020 r.). 

 Różnica pomiędzy ilością osób zameldowanych, a faktyczną licz-
bą osób zadeklarowanych w systemie wynika z faktu, iż wiele osób jest 
zameldowanych na terenie Gminy, ale ze względu na miejsce pracy, na-
uki lub założenia własnej rodziny zamieszkuje poza jej terenem, o czym 
zaświadczają w deklaracji właściciele nieruchomości. Gmina na bieżą-
co prowadzi postępowania wyjaśniajace czy ilość osób w deklaracji jest 
zgodna ze stanem faktycznym.

Ilość odpadów komunalnych wytworzonych na terenie Gminy

 Przyjęto, że w ramach prowadzonego systemu gospodarki odpa-
dami komunalnymi na terenie Gminy Bolesławiec ilość wytworzonych  
odpadów komunalnych była równa ilości odebranych odpadów komu-
nalnych.

 W 2020 r. z terenu Gminy Bolesławiec zebranych zostało m.in.:  
3 166,46 Mg odpadów zmieszanych, 1 576,16 Mg bioodpadów, 318,40 Mg 
plastiku, 123,68 Mg papieru i tektury oraz 437,18 Mg opakowań szkla-
nych. System gospodarowania odpadami komunalnymi w odniesieniu 
do lat poprzednich obrazuje poniższa tabela.
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SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMI-
NY BOLESŁAWIEC W POSZCZEGÓLNYCH LATACH

2013 2017 2018 2019 2020
nieruchomo-
ści zamiesz-

kałe

nieruchomo-
ści zamiesz-
kałe i nieza-
mieszkałe

nieruchomo-
ści zamiesz-
kałe i nieza-
mieszkałe

nieruchomo-
ści zamiesz-
kałe i nieza-
mieszkałe

nieruchomo-
ści zamiesz-
kałe i nieza-
mieszkałe

- - obowiązkowa 
zbiórka bio-

odpadów

obowiązkowa 
zbiórka bio-

odpadów

obowiązkowa 
zbiórka bio-

odpadów
Ilość zebranych odpadów komunalnych [Mg]

Odpady  
zmieszane

849,34 3.288,93 2.903,38 3.166,54 3.166,46

Bioodpady - 83,56 1.026,68 1.265,14 1.576,16
Plastik 63,65 235,02 278,68 282,08 318,40
Papier 29,37 62,00 60,22 105,82 123,68
Szkło 66,74 317,08 321,29 331,81 437,18

Łączna ilość 1.009,10 3.986,59 4.590,25 5.151,39 5.621,88
Koszty systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Stawka opłaty 9,00 zł 8,00 zł 10,00 zł 16,00 zł 16,00 zł
Dochody z 

tytułu opłaty
456.023,15 zł 1.482.455,41 

zł
1.839.106,44 

zł
2.570.945,44 

zł
2.835.817,58 

zł
Całkowite 

koszty odbio-
ru i zagospo-

darowania 
odpadów

504.179,10 zł 2.450.731,89 
zł

2.099.010,87 
zł

2.777.311,09 
zł

5.073.070,77 
zł

Ilość zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych odbiera-
nych z terenu gminy oraz powstających z przetwarzania odpadów komunal-
nych pozostałości z sortowania i pozostałości z mechanicznobiologicznego 
przetwarzania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania

 Gmina Bolesławiec przed deregionalizacją należała do zachodniego re-
gionu gospodarki odpadami komunalnymi. W regionie zachodnim zmie-
szane (niesegregowane) odpady komunalne o kodzie 20 03 01 oraz pozosta-
łości z sortowania odpadów komunalnych były przekazywane do instalacji 
do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów RIPOK Trzebień.  
W 2020 r. część tychże odpadów mogła zostać zagospodarowana również  
w instalacji właściwej dotychczas dla rejonu północnego, tj. Instalacji Komu-
nalnej w Legnicy.
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VII PLANOWANIE PRZESTRZENNE

 Zasadniczymi dokumentami, określającymi politykę przestrzenną 
Gminy są Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego oraz miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. 

 W roku 2020 dokonano oceny aktualności ww. dokumentów na pod-
stawie art. 32 ust. 2 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospo-
darowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.), przyję-
tej uchwałą nr XVII/203/2020 Rady Gminy Bolesławiec z dnia 4 listopada 
2020 r.
 W wyniku ww. oceny stwierdzono, iż obowiązujące studium uchwalo-
ne przez Radę Gminy Bolesławiec w 2011 r. spełnia wymagania obowiązu-
jących przepisów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 
 W roku 2020 r. miejscowymi planami zagospodarowania przestrzen-
nego objętych było 100 % powierzchni Gminy, tj. 28.849 ha. Łącznie na te-
renie Gminy obowiązuje 41 miejscowych planów zagospodarowania prze-
strzennego, w tym 30 uchwalonych na podstawie ustawy z dnia 23 marca 
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i 11 uchwalonych 
na podstawie nieobowiązującej ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospoda-
rowaniu przestrzennym.

 W roku 2020 uchwalono:
1. Plan miejscowy zagospodarowania przestrzennego wsi Mierzwin, zastę-

pujący 2 wcześniej obowiązujące,
2. Trzy plany cząstkowe, obejmujące tereny:

• dla terenów po nieczynnej linii kolejowej we wsi Golnice,
• dla terenów pomiędzy drogą wojewódzką nr 297, drogą powiato-

wą nr 2286 D i autostradą A4 we wsiach Dąbrowa Bolesławiecka  
i Kraśnik Dolny,

• dla terenu przy ulicy Jodłowej we wsi Kruszyn.

 W roku ubiegłym przystąpiono do zmian w następującym zakresie:
1. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzenne-

go Gminy w części dotyczącej złoża „Janina” w miejscowościach Suszki  
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i Żeliszów,
2. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego dla

• dla wsi Stare Jaroszowice,
• dla części wsi Suszki i Żeliszów objętych złożem „Janina”.

 Ponadto w roku 2020 trwały procesy tworzenia nowych planów miej-
scowych, zainicjowane uchwałami we wcześniejszych latach:

• dla wsi Kraśnik Górny,
• dla południowo-zachodniej części wsi Trzebień.

 Łącznie w roku 2020 prace nad nowymi planami miejscowymi obej-
mowały ok. 3205,07 ha, co stanowi ok. 11 % powierzchni Gminy. 
 W ubiegłym roku wydano 599 wypisów z planu miejscowego, 9 za-
świadczeń o zamierzonej zmianie sposobu użytkowania nieruchomości  
i 98 postanowienia stwierdzające zgodność podziału z obowiązującym 
miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
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VIII GOSPODARKA MIESZKANIOWA 

 W roku 2020 Gmina Bolesławiec łącznie dysponowała 35 lokalami 
mieszkalnymi w tym 16 lokalami socjalnymi, wszystkie lokale mieszkalne, 
które są w zasobach Gminy, posiadają toalety i łazienki. 

 Na początku 2020 r. zasób mieszkaniowy Gminy obejmował następu-
jące mieszkania: 

• Kruszyn przy ul. Lipowej 26 – w budynku znajduje się 7 mieszkań,
• Kruszyn przy ul. Morwowej 6 – w budynku znajdują się 4 mieszka-

nia, 
• Łąka nr 2A - w budynku znajduje się 8 mieszkań, 
• Łąka nr 2B - w budynku znajduje się 8 mieszkań, 
• Kraśnik Dolny nr 37D – w budynku znajduje się 1 mieszkanie, 
• Kraśnik Dolny nr 99 – w budynku znajduje się 1 mieszkanie, 
• Lipiany nr 17/2 – w budynku znajduje się 1 mieszkanie,
• Nowe Jaroszowice nr 39 – w budynku znajduje się 5 mieszkań.

 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania wynosiła 39 m2.  
W poprzednim roku Gmina Bolesławiec nie oddała do użytku nowych ani 
wyremontowanych mieszkań komunalnych.

 W 2020 r. nie dokonano przydziału mieszkań komunalnych i socjal-
nych, znajdujących się w zasobach mieszkaniowych Gminy. 
 W tym okresie Gmina dysponowała 7 wolnymi mieszkaniami socjal-
nymi. Przyczyny niewykorzystania tych mieszkań były następujące:

• część lokali nie spełniała warunków, dotyczących wielkości lokalu 
przypadających na gospodarstwo, 

• część lokali zostało zabezpieczonych jako lokale zastępcze oraz loka-
le socjalne, które są przekazywane na podstawie wyroku sądowego. 

 Na dzień 1 stycznia 2020 r. zaległości w opłatach za mieszkania będą-
ce w zasobie Gminy wynosiły łącznie 2.724,23 zł, a płatności dotyczyły 8 
mieszkań. Na dzień 31 grudnia 2020 r. dane te przedstawiały się następują-
co: zaległości wynosiły 1.666,51 zł, a płatności dotyczyły 6 mieszkań. 
Na początku 2020 r. na mieszkanie z zasobu gminy oczekiwało 12 osób, zaś 
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pod koniec 2020 r. – 9 osób. Średni czas oczekiwanie na mieszkanie wynosił 
w 2020 r. 12 miesięcy. 

 W roku 2020 na podstawie art. 8 ust. 1) Ustawy z dnia 21 czerw-
ca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobem gminy  
i o zmianie kodeksu cywilnego (t. j. z Dz. U. z 2020 r. poz. 611 ze zm.) 
Wójt Gminy Bolesławiec podjął Zarządzenie nr 148/2020 z dnia 28 lutego  
2020 r. w spawie ustalenia stawki bazowej czynszu, podwyższając stawkę o 
20 %.

 Polityka gospodarowania gminnym zasobem mieszkaniowym do 
końca roku 2020 była prowadzona prawidłowo, wykonane zostały wszyst-
kie obowiązkowe przeglądy techniczne budynków, instalacji gazowej oraz 
kominowej i wentylacyjnej. Wszelkie wnioski najemców, dotyczące bie-
żących napraw, były rozpatrywane pozytywnie, a lokatorzy dbali o loka-
le oraz części wspólne, jak i o tereny zielone przylegające do budynków.  
W opisywanym roku wykonywane były bieżące naprawy i usuwane  
usterki.

 W 2020 r. sprzedano na rzecz najemców: 4 lokale mieszkalne znajdu-
jące się w zasobie gminnym za kwotę 8.230 zł oraz spółdzielcze własnościo-
we prawo do lokalu mieszkalnego za kwotę 50.500 zł. 

Budynek komunalny w Kruszynie
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IX DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

 W 2020 roku w Gminie Bolesławiec zarejestrowano 60 nowych  
przedsiębiorców. Obecnie, jak wynika z raportu wygenerowanego z Cen-
tralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), na 
terenie Gminy wg głównego miejsca wykonywania działalności zareje-
strowanych jest 779 przedsiębiorców.

Najczęściej przedmiotem działalności tychże przedsiębiorców jest:
• budownictwo, 
• handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, 

włączając motocykle,
• pozostała działalność usługowa.

 Łącznie w 2020 roku złożono i przetworzono 499 wnioski CEIDG-1 
w systemie CEIDG, których rodzaj przedstawiał się następująco:

• założenie działalności gospodarczej - 60 wniosków,
• zmiana wpisu w CEIDG - 253 wnioski,
• zawieszenie działalności gospodarczej - 89 wniosków,
• wznowienie działalności gospodarczej - 47 wniosków, 
• zakończenie działalności gospodarczej - 50 wniosków.

Formularze dostępne są w wersji elektronicznej
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X OCHRONA ZDROWIA

 Gmina Bolesławiec zgodnie z uchwałą Nr XIII/144/19 Rady Gminy 
Bolesławiec z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie Programów Zdrowot-
nych Gminy Bolesławiec na 2020 rok zrealizowała 2 programy zdrowotne 
na ogólną kwotę: 5.075 zł.

1. Badania przesiewowe – profilaktyka schorzeń sutka u kobiet
Realizatorem zadania było Centrum Diagnostyki ART MED. Dialog sp.  
z o.o., ul. Dolne Młyny 21, 59-700 Bolesławiec. Limit – 170 kobiet. Wy-
konanie: MMG (39 kobiet x 85 zł) 3.315 zł + USG (44 kobiety x 40 zł)  
1 760 zł = 5.075 zł,

2. Badania przesiewowe – profilaktyka schorzeń prostaty u mężczyzn
Realizatorem zadania był Zespół Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu,  
ul. Jeleniogórska 4, 59-700 Bolesławiec. Limit – 30 mężczyzn.  
Wykonanie: 0.

39 kobiet skorzystało z bezpłatnego badania
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XI PARTYCYPACJA OBYWATELSKA

 Współpraca Gminy Bolesławiec z organizacjami pozarządowymi 
prowadzona była na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia-
łalności pożytku publicznego i o wolontariacie Dz.U.2020.1057 tj. ze 
zm.) oraz „Programu Współpracy Gminy Bolesławiec z organizacjami 
pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność po-
żytku publicznego na rok 2020” przyjętego przez Radę Gminy Bolesła-
wiec uchwałą Nr XI/136/19 z dnia 29 października 2019 r. 

W programie ustalono następujące zadania priorytetowe:
• pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej 

sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób,
• ochrona i promocja zdrowia, w tym działalność lecznicza w ro-

zumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności lecz-
niczej,

• wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej,
• działalność na rzecz osób niepełnosprawnych,
• działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokal-

nej,
• podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielę-

Drużyna BTS Gmina Bolesławiec korzysta ze wsparcia finansowego, 
w ramach środków z pożytku publicznego
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gnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, oby-
watelskiej i kulturowej,

• kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
• nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji oświaty i wychowania.

 W dniu 20 grudnia 2019 roku Gmina Bolesławiec ogłosiła konkurs 
ofert w trybie otwartego konkursu ofert w rozumieniu ustawy o działal-
ności pożytku publicznego i o wolontariacie na wsparcie realizacji za-
dań publicznych w 2020 r. 

 Podpisano 5 umów na ogólną kwotę 269 000 zł, a wsparciem objęto 
realizację następujących zadań: 

Zadanie 1. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej – 
przekazano kwotę dotacji w wysokości 264.000 zł, wykorzystano  
169.490,91 zł.

• Bolesławieckie Towarzystwo Siatkarskie Bolesławiec – otrzyma-
na kwota dotacji to 30.000 zł na wsparcie realizacji zadania pole-
gającego na prowadzeniu szkolenia sportowego dzieci i młodzie-
ży, zamieszkałych na terenie Gminy Bolesławiec w zakresie piłki 
siatkowej, w tym uczestnictwo we współzawodnictwie,

• Gminne Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Bolesławcu – 
otrzymana kwota dotacji to 180.000 zł na wsparcie realizacji za-
dania publicznego z zakresu kultury fizycznej polegającego na 
prowadzeniu szkolenia sportowego w zakresie piłki nożnej se-
niorów, mieszkańców Gminy Bolesławiec, w tym uczestnictwo 
we współzawodnictwie,

• Gminne Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Bolesławcu – 
otrzymana kwota dotacji to 49.000 zł na wsparcie realizacji zada-
nia publicznego z zakresu kultury fizycznej polegającego na pro-
wadzeniu szkolenia sportowego w zakresie piłki nożnej dzieci  
i młodzieży, mieszkańców Gminy Bolesławiec, w tym uczestnic-
two we współzawodnictwie,

• Uczniowski Klub Żeglarski PIRAT Bolesławiec – otrzymana 
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kwota dotacji to 5.000 zł na wsparcie realizacji zadania publicz-
nego z zakresu kultury fizycznej – sportów wodnych polegające-
go na prowadzeniu szkolenia sportowego z zakresu żeglarstwa 
dla dzieci i młodzieży, mieszkańców Gminy Bolesławiec.

Zadanie 2. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych – przekaza-
no kwotę dotacji w wysokości 5.000 zł, wykorzystano 5.000 zł.

• Bolesławiecki Klub Amazonek w Bolesławcu - otrzymana kwota 
dotacji to 5.000 zł na wsparcie realizacji zadania polegającego na 
rehabilitacji kobiet po mastektomii.

Uczniowski Klub Żeglarski PIRAT
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XII BEZPIECZEŃSTWO

 Gmina Bolesławiec posiada opracowany „Plan Zarzadzania Kryzyso-
wego Gminy Bolesławiec”, który określa między innymi strukturę i zada-
nia Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego (zgodnie z wymogami 
przewidzianymi w ustawie o zarządzaniu kryzysowym i stanie klęski ży-
wiołowej). Opracowane są procedury reagowania kryzysowego i zadania  
z zakresu monitorowania poszczególnych zagrożeń. Najczęstsze zagroże-
nia w ostatnim czasie jakie występują na terenie Gminy, to pożary zwią-
zane ze zmianami klimatycznymi (brak intensywnych opadów deszczu  
i śniegu) oraz ingerencją człowieka np. wypalanie traw. Innym czynni-
kiem są silne wichury, niszczące poszycia dachów (uszkodzenia budyn-
ków) oraz drzewostany. 

 Na terenie Gminy Bolesławiec funkcjonują 4 jednostki Ochotni-
czej Straży Pożarnej w miejscowościach Trzebień, Ocice, Brzeźnik, Sta-
re Jaroszowice. Dwie jednostki, tj. OSP Trzebień i Ocice, są włączone do 
Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Jednostki są wyposażone  
w sprzęt typu motopompy, aparaty powietrzne, defibrylatory, pilarki, ze-
stawy medyczne, agregaty prądotwórcze, drabiny itp.  Gmina ponosi wszel-
kie nakłady finansowe, wynikające z obowiązków utrzymania, wyszkole-

Strażacy ochotnicy regularnie podnoszą swoje kwalifikacje
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nia i zapewnienia gotowości bojowej OSP, bezpłatnego umundurowania 
jej członków, ubezpieczenia członków OSP, jak i również samochodów 
pożarniczych oraz okresowych badań lekarskich strażaków ochotników. 
 
 Ekwiwalent wypłacony w 2020 r. strażakom za udział w akcjach ra-
towniczych wyniósł około  33.000 zł. 

 Gmina Bolesławiec wspiera finansowo i merytorycznie działalność 
OSP. Komendant Gminny ZOSP RP koordynuje działania poszczegól-
nych jednostek i zapewnia ich współpracę z innymi służbami.

 Wydatki na funkcjonowanie i doposażenie jednostek OSP ze środ-
ków budżetowych Gminy zamknęły się kwotą 349.127,23 zł. 

Dodatkowo strażacy ochotnicy pozyskali również środki pozabudżetowe 
w wysokości 30.540,28 zł.

 W 2020 roku Gmina Bolesławiec partycypowała również w kosztach 
zakupu pojazdu służbowego oznakowanego dla Komendy Powiatowej 
Policji w Bolesławcu KP Kruszyn w wysokości 45.000 zł.

Nowy radiowóz dla policjantów z Kruszyna
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XIII OŚWIATA I WYCHOWANIE

 Podstawowe zadania Gminy w zaspokajaniu zbiorowych potrzeb 
wspólnoty w zakresie edukacji publicznej zostały sformułowane w przepi-
sach w art. 7 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. 
U. z 2020 r. poz. 910 z późn. zm.), ustawie z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta 
Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215 z późn. zm.) oraz art. 10 ustawy 
z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 1148  
z późn. zm.).

 Gmina Bolesławiec jako organ prowadzący, zapewnia w szczególno-
ści:
1. warunki działania jednostkom oświatowym, w tym bezpieczne i higie-

niczne warunków nauki, wychowania i opieki,
2. warunki umożliwiające stosowanie specjalnej organizacji nauki i me-

tod pracy, dla dzieci i młodzieży objętych kształceniem specjalnym,
3. jednostkom oświatowym obsługę administracyjną, w tym prawną,
4. jednostkom oświatowym obsługę finansową, w tym w zakresie wyko-

nywania czynności, o których mowa w art. 4 ust. 3 pkt 2-6 ustawy z dnia 
29 września 1994 r. o rachunkowości i obsługi organizacyjnej szkoły 
lub placówki,

5. środki finansowe w wysokości umożliwiającej im właściwy poziom 

Szkoła w Bożejowicach, podobnie do pozostałych placówek oświatowych, 
dysponuje nowoczesnym zapleczem dydaktycznym
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funkcjonowania i rozwoju,
6. wykonuje czynności w sprawach z zakresu prawa pracy w stosunku do 

dyrektorów jednostek. 

 Zgodnie z potrzebami szkół i przedszkoli prowadzi remonty obiek-
tów oświatowych oraz zadania inwestycyjne w tym zakresie. Dba, aby 
jednostki oświatowe były wyposażone w pomoce dydaktyczne i sprzęt 
niezbędny do pełnej realizacji programów nauczania, programów wy-
chowawczo-profilaktycznych, przeprowadzania egzaminów oraz wyko-
nywania innych zadań statutowych. Wykonuje również inne obowiąz-
ki w zakresie edukacji, miedzy innymi takie jak organizacja dowozów 
uczniów do szkół, zapewnienie dowozu i opieki dzieciom i młodzieży 
niepełnosprawnej na trasie dom-szkoła-dom, udzielanie pomocy ma-
terialnej uczniom w formie zasiłków i stypendiów szkolnych, zwrot 
dofinansowania pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych 
pracowników, tworzenie gminnych zasad wynagrodzenia nauczycieli, za-
bezpieczanie środków finansowych stanowiących odpis zfśs dla rencistów  
i emerytowanych nauczycieli, prowadzenie postepowania egzaminacyj-
nego na stopień nauczyciela mianowanego, powoływanie na stanowisko 
dyrektora szkoły, ustalanie obwodów szkolnych i ich granic czy kontrolę 
obowiązku szkolnego. 

 Obecnie na terenie Gminy Bolesławiec funkcjonuje jedna szkoła 
podstawowa z dwoma oddziałami przedszkolnymi oraz siedem zespołów 
szkolno-przedszkolnych. Edukacja na poziomie szkolnictwa podstawo-
wego odbywa się w 8 obwodach szkolnych. Poniżej przedstawiono plan 
sieci szkół podstawowych oraz wykaz szkół i przedszkoli publicznych. 

Tabela 3. Plan sieci publicznych szkół podstawowych oraz granic ich obwodów
Lp. Nazwa szkoły podstawo-

wej
Adres Miejscowości należące do 

obwodu szkoły  
podstawowej

1 Zespół Szkolno-Przed-
szkolny

Szkoła Podstawowa  
w Bożejowicach

Bożejowice nr 1,
59-700 Bolesławiec Bożejowice, Rakowice, 

Otok
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2 Zespół Szkolno-Przed-
szkolny

Szkoła Podstawowa  
w Brzeźniku

Brzeźnik nr 67,
59-700 Bolesławiec

Brzeźnik, Dobra, Mierzwin

3 Szkoła Podstawowa  
w Dąbrowie Bolesła-

wieckiej

Dąbrowa Bolesławiecka 
nr 43,

59-700 Bolesławiec

Dąbrowa Bolesławiecka, 
Golnice, Krępnica, Łąka, 

Bolesławice

4 Zespół Szkolno-Przed-
szkolny, Szkoła Podsta-

wowa w Kraśniku  
Dolnym

Kraśnik Dolny nr 47,
59-700 Bolesławiec

Kraśnik Górny, Kraśnik 
Dolny, Lipiany, Nowa 
Wieś, Chościszowice

5 Zespół Szkolno-Przed-
szkolny, Szkoła Podsta-

wowa w Kruszynie

Kruszyn, ul. Kasztanowa 
nr 1,

59-700 Bolesławiec
Kruszyn, Łaziska

6 Zespół Szkolno-Przed-
szkolny, Szkoła Podsta-
wowa im. Jerzego Ku-

kuczki w Ocicach

Ocice nr 55,
59-730 Nowogrodziec Ocice, Kraszowice, Nowa

7 Zespół Szkolno-Przed-
szkolny, 

Szkoła Podstawowa  
w Trzebieniu

Trzebień, ul. Leśna 9,
59-700 Bolesławiec

Trzebień, Trzebień Mały, 
Kozłów, Parkoszów, Stara 

Oleszna

8 Zespół Szkolno-Przed-
szkolny im. Jana 

Brzechwy w Żeliszowie

Żeliszów nr 102,
59-700 Bolesławiec

Stare i Nowe Jaroszowice, 
Suszki, Ustronie (gmina 

Lwówek Śląski)

Tabela 4. Wykaz szkół podstawowych – liczba uczniów w poszczególnych klasach – stan 
30 września 2020 r.

Klasa I II III IV V VI VII VIII Razem Liczba 
oddzia-

łów
Zespół Szkolno-
-Przedszkolny  

w Bożejowicach

16 13 20 18 7 27 21 10 132 8

Zespół Szkolno-
-Przedszkolny  
w Brzeźniku

11 11 18 13 9 12 22 9 105 8
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Szkoła Podstawo-
wa w Dąbrowie 
Bolesławieckiej

10 13 10 8 6 9 8 6 70 8

Zespół Szkolno-
-Przedszkolny  

w Kraśniku 
Dolnym

20 20 20 15 6 16/20 19 19 155 9

Zespół Szkolno-
-Przedszkolny  
w Kruszynie

22 24 16/11 28 0 19/22 19/20 18 198 10

Zespół Szkolno-
-Przedszkolny  

w Ocicach

7 10 12 13 0 20 16 8 86 8

Zespół Szkolno-
-Przedszkolny  
w Trzebieniu

12 10 15 14 9 14 14 11 99 8

Zespół Szkolno-
-Przedszkolny  
w Żeliszowie

9 14 7 11 6 15 17 8 87 8

Ogółem 107 115 128 120 43 172 156 89 932 67

Tabela 5. Wykaz przedszkoli i oddziałów przedszkolnych - liczba uczniów w grupach 
przedszkolnych – stan na 30 września 2020

Grupa I II III Razem Liczba oddziałów
Zespół Szkolno-Przedszkolny  

w Bożejowicach
25 25 0 50 2

Zespół Szkolno-Przedszkolny  
w Brzeźniku

19 24 0 43 2

Szkoła Podstawowa w Dąbro-
wie Bolesławieckiej – 2 oddziały 

przedszkolne

15 10 25
2

Zespół Szkolno-Przedszkolny  
w Kraśniku Dolnym

25 25 18 68 3

Zespół Szkolno-Przedszkolny  
w Kruszynie

24 25 23 72 3

Zespół Szkolno-Przedszkolny  
w Ocicach

21 22 0 43 2

Zespół Szkolno-Przedszkolny  
w Trzebieniu

21 25 0 46 2
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Zespół Szkolno-Przedszkolny  
w Żeliszowie

13 16 0 29 2

Ogółem 164 172 41 376 18

 Na jakość edukacji w szkołach i w przedszkolach ma wpływ wie-
le czynników, między innymi: oferta edukacyjna, umiejętność pracy  
z uczniami o specyficznych potrzebach edukacyjnych, tj. rozwijanie 
zdolności uczniów, pomoc uczniom mającym trudności w opanowa-
niu wiedzy i umiejętności. Zatem istotne jest zindywidualizowanie form  
i metod pracy z uczniami. Biorąc pod uwagę powyższe – w każdej jed-
nostce oświatowej zorganizowane zostały zajęcia rozwijające uzdolnienia 
oraz zajęcia z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Ponadto 
od klasy I do VIII prowadzona jest nauka dwóch języków obcych. 

 W szkołach i przedszkolach funkcjonujących w Gminie Bolesławiec 
jest zatrudniona dobrze wykształcona i doświadczona kadra pedagogicz-
na. Zdecydowana większość nauczycieli posiada wyższe wykształcenie 
magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym, stopień nauczyciela mia-
nowanego lub dyplomowanego. 

 Należy zauważyć, że od połowy marca do czerwca 2020 r. oraz od po-
łowy października do końca maja 2021 r. ze względu na stan epidemiczny 
szkoły i przedszkola przeszły na zdalny i hybrydowy tryb kształcenia. Do 

Przekazanie tabletów dyrektorom szkół



54

kontaktu z uczniami i ich rodzicami wykorzystywane były dzienniki elek-
troniczne, poczta elektroniczna, media społecznościowe, komunikatory, 
programy do telekonferencji przy zachowaniu bezpiecznych warunków 
korzystania z internetu.  Część lekcji prowadzona była online z wykorzy-
staniem platformy edukacyjnej Microsoft Teams. Jednocześnie podjęto 
działania w celu pozyskania sprzętu komputerowego, który został przeka-
zany szkołom, aby wszyscy uczniowie mieli szansę uczestniczyć w prowa-
dzonych lekcjach. Gmina wzięła udział w dwóch programach grantowych 
„Zdalna szkoła” i „Zdalna Szkoła +” w ramach Programu Operacyjnego 
Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Osi Priorytetowej nr 1 „Powszechny 
dostęp do szybkiego internetu” działania 1.1.: „Wyeliminowanie teryto-
rialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu  
o wysokich przepustowościach” i ten sposób pozyskano 70.000 zł na za-
kup 70 tabletów i 75.000 zł na zakup 26 laptopów, które zostały przekaza-
ne do szkół i udostępnione uczniom.  
 Mimo trudności związanych z wprowadzeniem trybu nauki zdal-
nej, nauczanie w szkołach prowadzone było na wysokim poziomie,  
o czym świadczą wyniki egzaminu uczniów klas ósmych. W roku 2020 r.  
średni wynik uczniów w Gminie Bolesławiec to 55,18 a średni wynik  
w województwie dolnośląskim – 50,59 pkt. Należy również podkreślić, że 
siedem z ośmiu szkół, uzyskało średni wynik powyżej średniego wyniku  
w województwie dolnośląskim. Najwyższy wynik w Gminie Bolesławiec 
uzyskany był przez uczniów Szkoły Podstawowej w Brzeźniku – 65,28 pkt.

Lekcja prowadzona w trybie zdalnym
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XIV DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNA I SPORTOWA

 W Gminie Bolesławiec działa Gminny Ośrodek Kultury i Sportu  
w Bolesławcu z/s w Kruszynie, który swoją działalność opierał na zaję-
ciach, odbywających się w Domach Ludowych oraz boiskach sportowych.

 GOKiS administruje Centrum Administracyjno-Kulturalnym  
w Kruszynie, w którym posiada biura, salę konferencyjną, bibliotekę. 
Zarządza również 32 obiektami kultury we wsiach Bolesławice (stary  
i nowy Dom Ludowy), Bożejowice, Brzeźnik, Chościszowice, Dobra, Dą-
browa Bolesławiecka, Golnice, Kraszowice, Kozłów,  Kraśnik Dolny, Kra-
śnik Górny, Krępnica, Kruszyn, Lipiany, Łąka, Łaziska, Nowa, Nowa Wieś 
(stary i nowy Dom Ludowy), Nowe Jaroszowice, Mierzwin, Ocice (sala prób  
i ćwiczeń i Dom Ludowy), Otok, Parkoszów, Stara Oleszna, Stare Jaroszo-
wice, Suszki, Trzebień, Trzebień Mały, Żeliszów oraz 13 szatniami sporto-
wymi we wsiach Bolesławice, Brzeźnik, Dąbrowa Bolesławiecka, Kraśnik 
Dolny, Kruszyn, Łaziska, Łąka, Mierzwin, Nowa, Ocice, Otok, Stare Ja-
roszowice, Trzebień. GOKiS także nadzoruje boiska wielofunkcyjne (21 
miejscowości), place zabaw (23 miejscowości), siłownie zewnętrzne (22 
miejscowości) oraz ogólnodostępne altany (16 miejscowości).

 W związku z ograniczeniami, wynikającymi z obostrzeń epidemicz-
nych, działalność zespołów była ograniczona. GOKiS corocznie w swojej 
działalności wspiera pracę zespołów ludowych, które rozwijają się poprzez 
realizację nowego programu artystycznego oraz zdobywają doświadcze-
nie podczas prezentacji scenicznych. W możliwych do realizacji zadania 
terminach (styczeń, luty, wrzesień i październik) prowadzone były zespo-
ły ludowe, w tym:

• Gminny Zespół Pieśni i Tańca „Jutrzenka”, 
• Zespół Ludowy Ocice,  
• Zespół Ludowy Żeliszów,
• Zespół Ludowy „Leśne Nastroje” Dobra,
• Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Bolesławieckiej. 

W miesiącach z obowiązującymi obostrzeniami Zespół Pieśni i Tańca 
Ziemi Bolesławieckiej prowadził zajęcia online. 
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 W ramach działań prowadzone były kółka zainteresowań dla dzieci, 
młodzieży i dorosłych:

• zajęcia plastyczne dla dzieci i młodzieży (Kruszyn, Kraśnik Dolny, 
Brzeźnik), 

• zajęcia wokalne (Kruszyn, Bożejowice),
• zespoły rockowe (Trzebień, Bolesławice),  
• nauka gry na instrumentach (Kruszyn, Trzebień, Bolesławice, Bo-

żejowice), 
• kółko artystyczne (Brzeźnik), 
• zajęcia taneczne dla dzieci (Brzeźnik, Łaziska), 
• rytmika, gry i zabawy (Nowa Wieś, Krępnica, Trzebień Mały i Sta-

ra Oleszna),  
• kabaret (Trzebień), 
• ćwiczenia rekreacyjne (zumba, dance fitness, pilates) w miejsco-

wościach Kruszyn, Łaziska, Brzeźnik, Mierzwin, Ocice, Żeliszów, 
Łąka, Dobra, Bolesławice, Bożejowice, Otok, Kraśnik Dolny, Trze-
bień i Nowe Jaroszowice.

 W miesiącach z obowiązującymi obostrzeniami odbywały się zajęcia 
online: taniec break dance, ćwiczenia fitness i zajęcia plastyczne.

 

Podsumowanie zajęć online przez ZPiT Ziemi Bolesławieckiej
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Rozpoczęliśmy realizację programu „Aktywny Senior” i udało się prze-
prowadzić:

• Koncerty muzyczne (Kraśnik Dolny, Ocice, Brzeźnik, Nowe Jaro-
szowice, Krępnica, Suszki),

• Spotkania z dietetykiem (Bolesławice, Bożejowice, Brzeźnik, Do-
bra, Golnice, Otok, Kraszowice, Kruszyn, Łaziska),

• Gimnastyka (Bożejowice, Brzeźnik, Kraśnik Dolny, Krępnica, 
Kraszowice, Łaziska, Mierzwin, Ocice),

• Zajęcia tańca towarzyskiego (Bolesławice, Kruszyn).
 

 W 2020 roku w miarę możliwości i obostrzeń epidemicznych zorga-
nizowano następujące wydarzenia kulturalne:        

• Zabawa karnawałowa dla dzieci w Nowych Jaroszowicach,
• Koncert Kolęd w Dobrej, Nowej i Kraśniku Dolnym,
• Wieczór z piosenkami Zbyszka Wodeckiego,
• Zabawa ze Świętym Mikołajem,
• „Ferie z GOKiS-em” (25 miejscowości),
• Tęsknota w piosence – koncert,
• Konkurs-Kartka świąteczna – Wielkanoc 2020,
• Konkurs Recytatorski „Pegazik”,
• Dolnośląski Konkurs Recytatorski,
• Maraton Układania Puzzli „MAUPa”,

Publiczność podczas koncertu w ramach programu "Aktywny Senior"
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• Noc w Bibliotece,
• V Rajd Pieszy po Gminie Bolesławiec,
• Muzyczne spotkania: Krępnica, Nowe Jaroszowice,
• Ogólnopolski Konkurs na Najpiękniejszy LIST Pisany Odręcznie,
• Klasyki na Start,
• Sobota z hulajnogą,
• Rebusy i krzyżówki,
• Wyczarowane z plamy – konkurs plastyczny,
• Historyczny Durszlak - Bolesławice, Bożejowice, Brzeźnik, Dą-

browa Bolesławiecka,
• Zespołowe opowieści – GZPiT Jutrzenka, ZPiT Ziemi Bolesła-

wieckiej, Zespół Śpiewaczy z Ocic,
• List do Mikołaja – konkurs,
• Konkurs na Najpiękniej ozdobiony, oświetlony dom/balkon/pose-

sję/okno.

 W 2020 roku zorganizowano następujące imprezy sportowe:
• Mistrzostwa Szkół Podstawowych Gminy Bolesławiec (piłka siat-

kowa klas VII-VIII dziewcząt, piłka siatkowa klas VII-VIII chłop-
ców, rozgrywki mini siatkówki III dziewcząt i chłopców oraz mini 
siatkówki IV dziewcząt i chłopców),  

• Noworoczny Turniej Piłki Siatkowej,                     
• Mistrzostwa Gminy w Halowej Piłce Nożnej,
• II Rajd Rowerowy w Gminie Bolesławiec,
• Wakacje z GOKiS-em (28 miejscowości).

 We wskazanych wydarzeniach wzięło udział około 3.500 mieszkanek 
i mieszkańców Gminy Bolesławiec. Wydarzenia online miały odnotowa-
ne około 30.000 wyświetleń. Wydarzenia te wiązały się z poniesieniem 
kosztów w wysokości ok. 82.300 zł.  

 Działalność sportowa w Gminie Bolesławiec prowadzona jest przez 
Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Bolesławcu oraz Kluby Sportowe 
działające w ramach Gminnego Zrzeszenia Ludowych Zespołów Sporto-
wych w Bolesławcu.
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Kluby piłkarskie grające w Klasie „A” DZPN we Wrocławiu: 
• Majdan Bolesławice,
• LKS Brzeźnik,
• LZS Łaziska,
• LKS Mierzwin,
• LKS Ocice,
• KS Stare Jaroszowice.                                                                                                               

Kluby piłkarskie grające w Klasie „B” DZPN we Wrocławiu:  
• LKS Kraśnik Dolny,
• LKS Kruszyn,
• LKS Nowa,
• BAD ELEMENT Otok-Bożejowice-Rakowice.

Kluby piłkarskie grające w rozgrywkach młodzieżowych DZPN we Wro-
cławiu:  

• Majdan Bolesławice – dwie drużyny
• KS Stare Jaroszowice.                                                                                                                                

 W Gminie w 2020 roku funkcjonowało 6 bibliotek (Kruszyn, Oci-
ce, Kraśnik Dolny, Trzebień, Żeliszów i Brzeźnik). Do osób z niepełno-
sprawnościami dostosowano 6 budynków. Księgozbiór na dzień 1 stycz-
nia 2020 roku wynosił 75.128 woluminów, zaś na koniec roku 72.579 

Klasyki na start - I edycja zlotu aut zabytkowych
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woluminów. Zakupiono 2.621 egzemplarzy, a ubyło aż 5.179. W 2020 
roku biblioteka w Żeliszowie zapewniała możliwość wypożyczenia 
płyt CD i DVD, z czego skorzystało 11 mieszkańców. Zbiory audiowi-
zualnie w 2020 roku nie uległy wzbogaceniu. Na początku roku zare-
jestrowano 625 czytelników i czytelniczek, zaś na koniec roku ta liczba 
wynosiła 1.771. W ciągu roku z usług wszystkich bibliotek GOKiS sko-
rzystało 3.540 czytelniczek i czytelników, którzy wypożyczyli łącznie  
25.325 woluminów. W bibliotekach zatrudnionych było 6 pracowników. 
W ciągu roku struktura zatrudnienia w bibliotekach nie uległa zmianie.  
W poszczególnych bibliotekach użytkowano 34 komputery, w tym 
wszystkie z dostępem do szerokopasmowego Internetu. Pod koniec 
roku zakupiono 5 nowych komputerów. Biblioteki nie zapewniały ka-
talogów on-line oraz nie posiadały możliwości złożenia zamówień on-
-line. W 2020 roku biblioteki gminne zorganizowały następujące 
wydarzenia: 6 spotkań autorskich, 14 lekcji bibliotecznych oraz 55 im-
prez bibliotecznych. W wydarzeniach tych wzięło udział 769 miesz-
kańców. Całkowity koszt prowadzenia działalności bibliotecznej  
i upowszechniania czytelnictwa zamknął się kwotą 466.095 zł, w tym do-
tacja Biblioteki Narodowej 12.500 zł i fundusz sołecki 1.740 zł.

 
 W 2020 roku działalność prowadziły 24 Koła Gospodyń Wiejskich. 

Gminne biblioteki dysponują bogatym księgozbiorem, który corocznie jest uzupełniany
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XV POMOC SPOŁECZNA

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bolesławcu z/s w Kruszy-
nie, obejmuje swoją działalnością teren Gminy Bolesławiec, który podzie-
lony jest na sześć rejonów opiekuńczych, liczących średnio 2.940 miesz-
kańców. W rejonach tych zatrudnionych jest 5 pracowników socjalnych,  
w tym 4 ma ukończone studia magisterskie o specjalności pedagogika 
pracy socjalnej oraz pedagogika resocjalizacji. 

 Najczęściej spotykanymi dysfunkcjami w rodzinach są ubóstwo – 
101 środowisk, długotrwała lub ciężka choroba – 65 środowisk, niepeł-
nosprawność – 43 środowiska, bezrobocie – 73 środowiska, bezradność  
w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa 
domowego – 24 środowiska, bezdomność – 10 środowisk, alkoholizm – 
11 środowisk i narkomania – 1 środowisko.
 
 W zakresie zadań własnych Gminy Ośrodek świadczył pomoc  
w postaci zasiłków celowych.
W ramach zadań obligatoryjnych:
1. opłacono wyżywienie w szkołach i przedszkolach dla  33 dzieci,
2. świadczono usługi opiekuńcze poprzez pracowników firmy „CURA-

TUM” dla 12 osób,
3. opłacono pobyt w Domach Pomocy Społecznej dla 15 osób.

Świadczenia z zakresu pomocy społecznej w ramach zadań własnych do-
towanych obejmują:
1. zasiłki stałe dla osób ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepeł-

nosprawności bez środków do życia dla 56 osób, w tym 4 rodzinom 
świadczenie realizowano poprzez sklepy;

2. zasiłki okresowe dla 78 rodzin, w tym 5 rodzinom świadczenie realizo-
wano poprzez sklepy;

Z w/w form pomocy skorzystały w 2020 r. 242 rodziny (343 osoby).

 Dodatkowo Ośrodek przeprowadza wywiady i wydaje decyzje do ce-
lów przyznania prawa do świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środ-
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ków publicznych. Tą formą pomocy objęto 13 osób.
 Poza formami pomocy finansowej i w naturze, prowadzona jest pra-
ca socjalna w środowiskach, polegająca na pomocy w załatwianiu spraw 
urzędowych, pomoc w racjonalnym wydatkowaniu otrzymanych świad-
czeń, wsparcie psychiczne i emocjonalne osób w trudnych sytuacjach 
życiowych. Nadal prowadzona jest współpraca z sądowymi kuratorami 
zawodowymi i społecznymi, Towarzystwem Przyjaciół Dzieci, Polskim 
Czerwonym Krzyżem, Warsztatami Terapii Zajęciowej, Powiatowym Cen-
trum Pomocy Rodzinie, Sądem Rodzinnym i Policją, Kuratorium Oświaty 
i szkołami gminnymi. Ośrodek współpracuje również z Stowarzyszeniem 
Osób Niepełnosprawnych, Polskim Związkiem Niewidomych i Klubem 
Amazonek.

 Dominującymi dysfunkcjami w rodzinach objętych pomocą są pro-
blemy z prowadzeniem gospodarstwa domowego, bezrobocie, bezrad-
ność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych, długotrwała choroba lub 
niepełnosprawność oraz bezdomność. Powoduje to niedostateczne za-
bezpieczenie i zaspokojenie potrzeb osób i rodzin. Nadal wzrasta ilość 
osób i rodzin korzystających ze świadczeń pomocy społecznej ze wzglę-
du na otrzymywanie zbyt niskich wynagrodzeń lub zaprzestanie wypłaty 
wynagrodzeń przez niesolidnych pracodawców. Wzrasta także ilość osób 
i rodzin, w których stwierdzono niepełnosprawność lub długotrwałą cho-
robę, korzystających z pomocy  Ośrodka w celu dofinansowania kosztów 
zakupu leków i  leczenia.

 Ośrodek od listopada 2012 roku realizuje zadania wynikające z usta-
wy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy za-
stępczej oraz w oparciu o Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 
2020-2023 dla Gminy Bolesławiec. Jednym z nowatorskich rozwiązań  
w systemie pomocy społecznej jest możliwość zatrudnienia asystenta ro-
dziny do pracy na rzecz rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu 
funkcji opiekuńczo-wychowawczej. Rola asystenta rodziny polega na ca-
łościowym wspieraniu rodziny, wychowującej dzieci zagrożone wyklucze-
niem społecznym, poprzez zmianę stosunku osób w rodzinie do własnej 
sprawności, podniesienie ich samooceny, wzbudzenie wiary we własne 
siły, a także pomoc w wykonywaniu najprostszych czynności, składają-
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cych się na proces prowadzenia gospodarstwa domowego. Działania asy-
stenta rodziny mają wspomagać rozwój kompetencji wszystkich członków 
rodziny tj. rodziców, dzieci, czemu służy indywidualne podejście do ro-
dziny i jej problemów. W tym miejscu należy jednoznacznie powiedzieć, 
że asystent rodziny nie przejmuje działań za rodzinę, jedynie wspiera ją  
w wykonywaniu określonych obowiązków jak i również w podjętych dzia-
łaniach, pokazuje jakie efekty przyniesie ich praca oraz ukierunkowuje te 
działania w taki sposób, aby przyniosły one zamierzone efekty. W Ośrod-
ku zatrudniony jest 1 asystent rodziny. W roku 2020 wspomgał funkcjo-
nowanie 6 rodzin, w których łącznie było 15 dzieci. 

 Do zadań wynikających z cytowanych przepisów należy również po-
krywanie przez Gminę koszów pobytu dzieci w rodzinach zastępczych 
(20 dzieci) i placówkach opiekuńczych (7 dzieci).

Zabezpieczenie społeczne

 Od 2004 r. Ośrodek wypłaca dodatki mieszkaniowe, które w 2020 r. 
przyznał  16 rodzinom

• Spółdzielnie Mieszkaniowe w Trzebieniu – 9 rodzin,
• mieszkania prywatne – 5 rodzin,
• mieszkania gminne – 2 rodziny.

 Od stycznia 2014 r. Ośrodek wypłaca dodatki energetyczne (zadanie 
administracji rządowej zlecone do realizacji przez gminy), w 2020 roku 
przyznano je dla 7 rodzin.
 Wypłacono również  świadczenia rodzinne dla 664 rodzin oraz 
świadczenia alimentacyjne dla 48 rodzin.
 Od 1 kwietnia 2016 r. Ośrodek prowadzi świadczenia wychowawcze 
(500+), które w 2020 r. wypłacono na 2.808 dzieci.
 Od sierpnia 2018 r. Ośrodek rozpoczął realizację rządowego progra-
mu „Dobry start” (300+) w roku 2020 wypłacił je dla  1.779 dzieci, 
 W Ośrodku od czerwca 2014 roku wydawane są również Karty Du-
żej Rodziny, które w 2020 r. wydano dla 52 rodzin wielodzietnych. Od 
początku programu łącznie wydano karty dla 273 rodzin. Od stycznia  
2018 r. można wydawać KDR w formie elektronicznej.
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Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

 Zespół Interdyscyplinarny został powołany Zarządzeniem Nr 254/17 
Wójta Gminy Bolesławiec z dnia 28 kwietnia 2017 roku celem realizacji 
działań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Przemocy 
w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie  na terenie Gminy 
Bolesławiec.
 Zespół Interdyscyplinarny działający od 2011 r. między innymi  
w oparciu o Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 
oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2018-2022 prowadził 
prace w 4 rodzinach, w których Niebieska Karta była założona w 2019 
roku. Natomiast w 2020 roku było założonych 26 Niebieskich Kart w 25 
rodzinach, wszystkie założone zostały przez Policję.
 Procedurę Niebieskiej Karty realizowano podczas spotkań Zespołu 
Interdyscyplinarnego i grup roboczych. 

 W 2020 roku powołano 25 grup roboczych, które brały udział w 41 
posiedzeniach. Grupy robocze były prowadzone w zależności od zgłasza-
nych potrzeb i wynikały z problemów występujących w indywidualnych 
przypadkach. Członkami grup roboczych byli pracownicy socjalni, dziel-
nicowi, członkowie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alko-
holowych, nauczyciele i pedagodzy szkolni oraz kuratorzy sądowi. 

 Na spotkania grup roboczych zapraszane były osoby dotknięte prze-
mocą w rodzinie oraz wzywani zostali podejrzani o stosowanie przemo-
cy. Podczas tych spotkań były podejmowane działania na rzecz rodzin.  
W 27 przypadkach (w tym 4 z 2019 r.) zakończono procedurę Niebieskiej 
Karty, gdyż zaplanowane przez zespół specjalistów działania zostały zre-
alizowane bądź wszczęcie procedury było bezzasadne. Wspólna wymiana 
doświadczeń, spostrzeżeń pozwalała podjąć szersze działania pomocowe. 
Bezpośredni sposób przekazywania informacji, podejmowanie konkret-
nych działań niewątpliwie usprawniały pracę i znacznie szybciej pozwala-
ły na osiągnięcie zamierzonego celu.
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Działanie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

 Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bo-
lesławcu działa w oparciu o przepisy ustawy z dnia 26 października 1982 r. 
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, w składzie 
zatwierdzonym zarządzeniem Nr 378/18 Wójta Gminy Bolesławiec z dnia 
9 listopada 2018 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych. 
 
 Komisja inicjuje i monitoruje działania związane z edukacją i pro-
filaktyką rozwiązywania problemów alkoholowych. Celem działań jest 
ograniczanie dostępności alkoholu, zwiększenie dostępności pomocy 
terapeutycznej, rehabilitacyjnej osobom uzależnionym, podejmowa-
nie działań w związku z podejrzeniem zaistnienia przemocy w rodzinie 
oraz zwiększanie zdolności osób do radzenia sobie z istniejącymi pro-
blemami alkoholowymi. Podejmowane działania mają za zadanie wspar-
cie osób uzależnionych i ich rodzin, kształtowanie zdrowego stylu ży-
cia oraz pomoc rodzinom w trudnych sytuacjach życiowych. Komisja 
uprawniona jest do podejmowania czynności, zmierzających do sądo-
wego orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoho-
lu, zobowiązania poddania się leczeniu odwykowemu. Ponadto, Komi-
sja realizuje określone ustawowo zadania Gminy w zakresie profilaktyki  
i rozwiązywania problemów alkoholowych, a w szczególności:

• wydawanie postanowień dotyczących zgodności lokalizacji punk-
tu sprzedaży napojów alkoholowych z uchwałą Rady Gminy Bo-
lesławiec,

• prowadzenie kontroli przestrzegania warunków i zasad sprzeda-
ży, podawania i spożywania napojów alkoholowych na podstawie 
upoważnienia Wójta Gminy,

• prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i eduka-
cyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych,

• wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycz-
nych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych,

• prowadzenie działań zmierzających do poddania się leczeniu 
odwykowemu osób, które w związku z nadużywaniem alkoholu 
powodują rozkład życia rodzinnego, demoralizację małoletnich, 
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uchylają się od pracy albo systematycznie zakłócają spokój lub po-
rządek publiczny,

• podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów 
określonych w art. 13 i 15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości  
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz występowanie przed są-
dem w charakterze oskarżyciela publicznego.

 W okresie sprawozdawczym zarejestrowano 12 sprawy o zastosowa-
nie obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu osób nadużywających 
napojów alkoholowych, w tym: 

• 5 osób zobowiązało się do podjęcia dobrowolnego leczenia odwy-
kowego,

• 2 osoby zostały skierowane do biegłych celem wydania opinii,
• 4 sprawy zostały zawieszone i oczekiwały na kolejny termin posie-

dzenia komisji, ze względu na epidemię COVID-19,
• 1 sprawa została skierowana do sądu.

 Wszyscy indywidualni wnioskodawcy oraz członkowie ich rodzin 
otrzymali wsparcie w formie indywidualnych rozmów motywująco-infor-
macyjnych oraz materiałów edukacyjnych o tematyce uzależnień, współ-
uzależnień i ochrony przed przemocą.
 W 2020 roku wydano 71 zezwoleń na sprzedaż alkoholu, nie było 
przypadków cofnięcia zezwolenia.

Gmina uczestniczyła w kampaniach

• „Zachowaj trzeźwy umysł”, realizowanym przez Stowarzyszenie 
Producentów i Dziennikarzy Radiowych (w ramach kampanii 
otrzymaliśmy materiały w postaci scenariuszy zajęć dla nauczycie-
li wraz z kartami pracy dla uczniów, które zostały rozdane wszyst-
kim szkołom),

• „Stop przemocy”, „Reaguj na przemoc”,
• ze środków uzyskanych za zezwolenia na sprzedaż napojów alko-

holowych prowadzone były w 2020 r. zajęcia we wszystkich szko-
łach, w postaci współfinansowania zajęć sportowych, tanecznych 
i zajęć na basenie w Bolesławcu wraz z dojazdem i zapewnieniem 
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opieki do czasu wybuchu epidemii COVID-19,
• w okresie ferii zimowych dofinansowano pokrycie kosztów warsz-

tatów profilaktyczno-tanecznych dzieci i młodzieży uczęszcza-
jących na zajęcia Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Bolesławieckiej  
z terenu Gminy Bolesławiec,

• opłacono w marcu 2020 r. warsztaty profilaktyczne organizowa-
ne przez Centrum Rozwiązywania Problemów Społecznych we 
wszystkich szkołach z terenu Gminy. W warsztatach uczestniczyły 
dzieci z klas 7-8, 

• Tematy warsztatów: "Nie stresuj się" + (trening radzenia sobie  
w sytuacji, gdy są problemy w domu np. alkohol, przemoc), "Uza-
leżnienie! Powiedz Nie!" (ze szczególnym uwzględnieniem: pa-
pierosy, e-papierosy, alkohol), "Być efektywnym" (trening mne-
motechnik), "Bez agresji + funkcjonowanie w grupie", "Agresja  
i przemoc rówieśnicza w szkole oraz Internecie".

 W listopadzie 2020 r. odbyły się warsztaty online organizowane 
przez Centrum Rozwiązywania Problemów Społecznych we wszystkich 
szkołach Gminy, dla dzieci z klas 4-6. Tematy warsztatów: "Lakuje nie 
hejtuję". Przeciwdziałanie agresji i wykluczeniu mogącym powodować 
sięgnięcie po alkohol, "Postaw się agresji" - wzmacnianie postaw aser-
tywnych. "Przeciwdziałanie presji rówieśniczej powodującej inicjację al-
koholową", "Bez nałogów" - profilaktyka uzależnień od substancji psy-
choaktywnych, "Ja w konflikcie" - wzmacnianie postaw asertywnych, 
"Przeciwdziałanie presji rówieśniczej powodującej inicjację alkoholo-
wą", "Złapani w sieci" - profilaktyka uzależnień behawioralnych, "Mó-
wimy nie dopalaczom", "Jak uczyć się szybko i efektywnie" - pomoc  
w wzmacnianiu poczucia własnej wartości przeciwdziała uzależnieniom.
 Ze względu na specyfikę działalności Ośrodka w czasie pandemii 
większość zadań, spotkań i rozmów z petentami czy też szkoleń odbywała 
się za pomocą środków przekazu teleinformatycznego. Ośrodek realizo-
wał swoje zadania, do których został powołany także w kontakcie bezpo-
średnim z zachowaniem reżimu sanitarnego (maseczki, rękawiczki, wy-
dzielone pomieszczenie do obsługi interesantów, dezynfekcja). Pomimo 
trudnych warunków życia w czasie epidemii COVID-19 zaobserwowano 
spadek liczby osób, korzystających z pomocy finansowej GOPS-u.
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XVI ADMINISTRACJA SAMORZĄDOWA

 Na dzień 31 grudnia 2020 r. w Urzędzie Gminy Bolesławiec zatrud-
nionych było 40 pracowników, w tym 29 kobiet i 11 mężczyzn. 
Na stanowiskach urzędniczych - 35 osób, na stanowiskach pomocniczych 
-  5 osób. 
W stosunku do roku 2019 nie wzrosła ilości zatrudnionych. 

XVII REALIZACJA UCHWAŁ RADY GMINY BOLESŁAWIEC

 Rada Gminy Bolesławiec w 2020 roku podjęła 65 uchwał, z których 
29 stanowiły akty prawa miejscowego, podlegające publikacji w Dzien-
niku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. W stosunku do podję-
tych uchwał Wojewoda Dolnośląski nie wydał rozstrzygnięć nadzorczych, 
stwierdzających nieważność uchwał w części lub całości oraz nie złożył 
skarg do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu. 

 Spośród 65 uchwał 53 zostało zrealizowanych, a pozostałe 12 uchwał 
jest w trakcie realizacji.

W związku z pandemią część Sesji Rady Gminy odbywała się w trybie zdalnym
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