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1. Ogólna charakterystyka Gminy

 Gmina Bolesławiec położona jest w północno-zachodniej części wo-
jewództwa dolnośląskiego, wzdłuż osi doliny rzeki Bóbr - lewego dopływu 
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 (sta-
nowiące oddzielną jednostkę administracyjną) oraz graniczy z następujący-
mi 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 względem 
zajmowanego obszaru oraz liczby mieszkańców, na północy: Kozłów, Stara 
Oleszna, Trzebień Mały, Trzebień, Parkoszów, Golnice, Dąbrowa Bolesła-
wiecka, 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 Jaroszowice, Stare Jaroszowice, Suszki, 
Żeliszów.

Ludność Gminy Bolesławiec - stan na dzień 31.12.2021
Lp. Miejscowość Pobyt stały Pobyt czasowy Ogółem

miejscowość
1 Bolesławice 735 15 750
2 Bożejowice 512 4 516
3 Brzeźnik 909 7 916
4 Chościszowice 76 2 78
5 Dąbrowa Bolesławiecka 328 6 334
6 Dobra 1013 14 1027
7 Golnice 203 1 204
8 Kozłów 40 2 42
9 Kraszowice 297 2 299

10 Kraśnik Dolny 761 7 768
11 Kraśnik Górny 516 12 528
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12 Krępnica 246 1 247
13 Kruszyn 1899 45 1944
14 Lipiany 146 1 147
15 Łaziska 973 10 983
16 Łąka 237 26 263
17 Mierzwin 277 2 279
18 Nowa 188 0 188
19 Nowa Wieś 385 4 389
20 Nowe Jaroszowice 266 3 269
21 Ocice 989 8 997
22 Otok 528 5 533
23 Parkoszów 120 0 120
24 Rakowice 577 6 583
25 Stara Oleszna 190 4 194
26 Stare Jaroszowice 292 2 294
27 Suszki 270 3 273
28 Trzebień 996 40 1036
29 Trzebień Mały 84 6 90
30 Żeliszów 495 8 503

Ogółem Gmina 14548 246 14794

 W 2021 roku liczba mieszkańców Gminy Bolesławiec wyniosła ogółem 
14.794 osoby, w tym 14.548 osób zameldowanych na pobyt stały oraz 246 
osób na pobyt czasowy. Analiza porównawcza danych z 2020 rokiem wska-
zuje na wzrost liczby mieszkańców ogółem o 206 osób, w tym mieszkań-
ców stałych o 169 osób oraz wzrost liczby zameldowanych na pobyt czasowy  
o 37 osób. Największy przyrost liczby mieszkańców stałych w odniesieniu do 
roku poprzedniego wystąpił  szczególnie w miejscowościach sąsiadujących 
bezpośrednio z miastem Bolesławiec, takich jak Łaziska (29 osób), Dobra  
(24 osoby), Rakowice (23 osoby) i Kruszyn (20 osób) oraz w Kraśniku Dol-
nym (26 osób). Zauważalne tendencje spadkowe wystąpiły, podobnie jak  
w roku 2020, w Trzebieniu, gdzie liczba mieszkańców stałych zmniejszyła się 
o dalszych 17 osób oraz 6 osób w Żeliszowie. W 2021 roku odnotowano na 
terenie Gminy 141 urodzeń (mniej o 3 w porównaniu z 2020 rokiem) oraz 
135 zgonów (spadek o 4 osoby).

Urodzenia i zgony, zarejestrowane w 2021 roku na terenie Gminy Bolesławiec
Lp. Miejscowość Liczba urodzeń 

w 2021
Liczba zgonów

w 2021
Liczba urodzeń  

w 2020
Liczba zgonów  

w 2020
1 Bolesławice 5 6 4 6
2 Bożejowice 2 4 2 6
3 Brzeźnik 11 3 13 8
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4 Chościszowice 0 0 1 0
5 Dąbrowa  

Bolesławiecka
7 5 3 3

6 Dobra 12 7 11 7
7 Golnice 1 1 1 2
8 Kozłów 0 0 0 1
9 Kraszowice 1 3 1 5

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

Ogółem Gmina 141 135 138 139

2. Dane finansowe

 Budżet Gminy Bolesławiec na 2021 r. został przyjęty uchwa-
łą Nr XVIII/210/20 Rady Gminy z dnia 16 grudnia 2020 roku, pierwot-
nie zakładał dochody w kwocie 70.975.000 zł oraz wydatki w kwocie  
80.177.517 zł. Po korekcie w trakcie roku ostatecznie ukształtował się na po-
ziomie 77.166.951 zł po stronie dochodów i kwotą 86.285.364 zł po stronie 
wydatków. 
 W przeliczeniu na 1 mieszkańca w 2021 roku dochody Gminy wynio-
sły 5.705,48 zł (w 2020 r. – 4.937,01 zł).
 Dochody Gminy zostały wykonane w kwocie 84.406.916 zł. Strukturę 
wykonania dochodów w stosunku do zaplanowanych wartości w poszcze-
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gólnych latach przedstawia poniższy wykres:

 Strukturę wykonania poszczególnych grup dochodów w ujęciu procen-
towym przedstawia poniższy wykres:

 Największy udział w dochodach Gminy stanowią dochody własne, 
które zostały wykonane w kwocie 42.761.351,31 zł, co stanowi 51,57 % do-
chodów ogółem. 
 Istotną częścią dochodów własnych są udziały w podatku dochodo-
wym od osób fizycznych (PIT), w 2021 r. zostały one zaplanowane w kwocie 
14.100.000 zł, natomiast wykonane w kwocie 16.087.724,22 zł. 
 Wykonanie dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od 
osób fizycznych w poszczególnych latach przedstawia poniższy wykres:
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 Drugim pod względem wielkości rodzajem dochodów są dota-
cje celowe z budżetu państwa, które zostały zrealizowane w wysokości  
24.192.452,73 zł, co stanowi 29,18 % dochodów ogółem. 
 Przeważającą częścią dotacji celowych są dotacje związane z świad-
czeniami w dziale „Rodzina” w kwocie 21.673.325,86 zł, które stanowią  
89,59 % łącznej kwoty dotacji. 
 Poziom dotacji celowych z budżetu państwa w poszczególnych latach 
przedstawia poniższy wykres:

 W roku 2021 Gmina Bolesławiec pozyskała dodatkowe środki w wyso-
kości 3.246.744 zł w formie dotacji na realizację zadań własnych, w tym:

1. z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w kwocie 2.135.895 zł,
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2. ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na:
• dofinansowanie wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do 

realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych – 
kwota 256.855 zł,

• dofinansowanie doposażenia szkół i placówek oświatowych w za-
kresie pomieszczeń do nauki w nowo wybudowanych budynkach 
dla ZSP Bożejowice – kwota 70.000 zł,

• finansowanie zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwa-
laniu wiadomości  i umiejętności z wybranych obowiązkowych za-
jęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego – kwota 41.720 zł,

3. w ramach  Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 431.704 zł 
na:
• transport osób mających trudności z samodzielnym dotarciem 

do punktów szczepień przeciwko wirusowi COVID-19 – kwota  
21.704 zł,

• promocję szczepień przeciwko wirusowi COVID-19 – 10.000 zł,
• Program „Laboratoria przyszłości” – kwota 400.000 zł,

4. na przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Kraśnik 
Górny (dz.nr 663) - w kwocie 291.774 zł,

5. na dofinansowanie programu usuwania wyrobów zawierających azbest 
w kwocie 18.796 zł.

  
 Stan wymagalnych Gminie należności budżetowych na koniec roku 
2021 w porównaniu z rokiem poprzednim przedstawia się następująco:

Lp. Wyszczególnienie Zaległości na 
31.12.2020 r. w zł

Zaległości na 
31.12.2021 r. w zł

1 Podatek od nieruchomości 1.160.745 1.221.484
2 Zasiłki alimentacyjne 1.393.667 1.458.774
3 Kary 438.344 438.344
4 Opłata za gospodarowanie odpadami 218.111 314.528
5 Podatek rolny 79.022 80.414
6 Podatek od środków transportowych 111.801 128.922
7 Podatek od działalności gospodarczej osób  

fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej
32.026 44.984

8 Czynsze z najmu lokali 8.756 3.587
9 Opłata planistyczna 4.543 0

10 Wpływy z dzierżawy mienia 8.929 13.163
11 Podatek od czynności cywilnoprawnych 22.314 4.162
12 Opłata za przedszkole 923 810
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13 Podatek od spadków i darowizn 2.605 5.049
14 Podatek leśny 549 1.547
15 Opłata za przystanki 507 0
16 Opłata za wycinkę drzew 653 653
17 Usługi opiekuńcze 2.351 1.630
18 Zajęcie pasa drogowego 16 0
19 Użytkowanie wieczyste 0 2.051

R a z e m : 3.485.862 3.720.102
19 Odsetki od zaległości podatkowych na 31.12 616.675 712.112

O g ó ł e m : 4.102.537 4.432.214

 Stan zaległości Gminy Bolesławiec w porównaniu do roku 2020 zwięk-
szył się o kwotę łącznie z odsetkami w wysokości 329.677 zł. 
 Wydatki zostały zrealizowane w kwocie 76.956.346,15 zł, co stanowi 
89,19 % planowanych wydatków na 2021 r. Strukturę wykonania wydatków 
w stosunku do zaplanowanych wartości w latach 2018-2021 przedstawia po-
niższy wykres: 
 Struktura wydatków budżetowych w 2021 r. przedstawia się następu-

jąco:
• wydatki bieżące – 83,39 % - kwota 64.170.967,89 zł,
• remonty i modernizacje – 2,80 % - kwota 2.158.300,71 zł,
• wydatki inwestycyjne – 13,81 % - kwota 10.627.077,55 zł.
  
 Strukturę wydatków w ujęciu wartościowym i procentowym w po-
szczególnych latach przedstawiają poniższe wykresy:
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 Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 64.170.967,89 zł (74,37%). 
Niższy od planowanego poziom wykonania wydatków spowodowany był 
koniecznością odwołania kluczowych imprez kulturalnych w związku  
z trwającą sytuacją pandemiczną oraz oszczędnościami uzyskanymi w wy-
niku przeprowadzonych postępowań przetargowych.
 W roku 2021 nadal ponoszono wydatki związane z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. W ramach wydatków bieżą-
cych przeznaczono kwotę 10.374 zł  na zakup niezbędnych środków.
 Realizacja wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżeto-
wej przedstawia poniższa tabela. Największy strumień wydatków skierowa-
ny był na Rodzinę - kwota 21.938.272,73 zł (28,51 %).

Wyszczególnienie Plan Wykonanie
% realizacji 

planu
% wykonania                                             
w wydatkach 

ogółem
010 Rolnictwo i łowiectwo 875 232,00 868 158,74 99,19% 1,13
600 Transport i łączność 8 596 000,00 7 819 173,40 90,96% 10,16
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630 Turystyka 150 000,00 120 540,00 80,36% 0,16
700 Gospodarka mieszkaniowa 676 900,00 387 114,65 57,19% 0,50
710 Działalność usługowa 562 000,00 373 670,40 66,49% 0,49
750 Administracja publiczna 7 102 801,00 6 633 972,09 93,40% 8,62
751 Urzędy naczelnych organów wła-

dzy państwowej, kontroli i ochrony 
prawa oraz sądownictwa

2 943,00 2 943,00 100,00% 0,00

752 Obrona narodowa 2 300,00 2 300,00 100,00% 0,00
754 Bezpieczeństwo publiczne  

i ochrona przeciwpożarowa
2 423 500,00 1 676 603,61 69,18% 2,18

757 Obsługa długu publicznego 2 700,00 2 472,87 91,59% 0,00
758 Różne rozliczenia 228 000,00 0,00 0,00% 0,00
801 Oświata i wychowanie 23 993 637,00 19 990 059,33 83,31% 25,98
851 Ochrona zdrowia 461 192,00 293 783,15 63,70% 0,38
852 Pomoc społeczna 2 333 387,00 2 089 023,67 89,53% 2,71
853 Pozostałe zadania w zakresie  

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

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 627 566,00 474 668,87 75,64% 0,62
855 Rodzina 21 972 069,00 21 938 272,73 99,85% 28,51
900 Gospodarka komunalna  

i ochrona środowiska
8 923 074,00 8 317 638,02 93,21% 10,81

921 Kultura i ochrona dziedzictwa 
narodowego

6 931 663,00 5 666 783,27 81,75% 7,36

926 926 Kultura fizyczna 414 400,00 293 168,35 70,75% 0,38
Razem 86 285 364,00 76 956 346,15 89,19% 100,00

 Gmina na koniec roku 2021 posiadała zobowiązanie w kwocie  
59.070,00 zł z tytułu pożyczki  z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na wymianę lokalnych źródeł 
ciepła zasilanych paliwami stałymi lub biomasą na nowoczesne źródła cie-
pła.
 W roku 2021 Gmina była stroną w 11 cywilnych postępowaniach są-
dowych, w tym 5 postępowań z wniosku Gminy Bolesławiec, 1 przeciwko 
Gminie Bolesławiec oraz 4 postępowań z udziałem Gminy Bolesławiec.

3. Działania inwestycyjne

3.1. Infrastruktura drogowa
 Infrastruktura drogowa w Gminie to łącznie 974 km dróg, z których 
około 262 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 tych 
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dróg (kategorii gminnej) był w większości zadawalający, co nie znaczy, że 
wszystkie drogi posiadają nawierzchnię niewymagającą renowacji i naprawy. 
Dlatego też niezbędne jest sukcesywne odtwarzanie i naprawa uszkodzeń.  
W 2021 roku wydano łącznie 967.027,78 zł na wykonanie remontu dróg. 

 W Gminie w 2021 roku rozpoczęto i zakończono poniżej wyszczegól-
nione inwestycje drogowe.

3.1.1. Przebudowa 8 odcinków dróg gminnych o łącznej długości  
3,935 km oraz parkingu w Żeliszowie (1.400 m2)
 Zadania zrealizowane w następujacych miejscowościach: Bolesławice, 
Dąbrowa Bolesławiecka, Kraśnik Górny, Kruszyn, Ocice, Trzebień wią-
zały się z poniesieniem kosztów w wysokości 2.134.647,14 zł, przy czym 
finansowanie zewnętrzne robót z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów 
Rolnych dotyczyło drogi o długości 1,39 km w miejscowości Kraśnik Górny 
i wynosiło 291.774,00 zł.
 Ponadto w 2021 roku zakończono budowę drogi Kruszyn - Kraśnik 
Górny. Zadanie było dofinansowane w ramach Funduszu Dróg Samorzą-
dowych w kwocie 1.595.335,04 zł, zaś całkowity koszt inwestycji wyniósł 
3.624.523,29 zł. Zakres prac obejmował poszerzenie pasa drogowego wraz  
z budową nowej nawierzchni bitumicznej i ciągiem pieszo-rowerowym. 

 
  Droga relacji Kruszyn-Kraśnik Górny
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3.1.2. Przebudowa dróg powiatowych w ramach pomocy finansowej na 
rzecz Powiatu Bolesławieckiego
 W celu poprawy bezpieczeństwa użytkowników dróg powiato-
wych Gmina Bolesławiec współdziałała z Powiatem Bolesławieckim  
przy realizacji zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 2273D relacji 
Bożejowice-Otok, w zakresie opracowania niezbędnej dokumentacji tech-
nicznej wraz z nadzorami oraz wykonania robót budowlanych na odcinku 
ok. 1 km. Wartość dofinansowania wyniosła 1.250.972,65 zł. 

3.1.3. Przebudowa dróg wojewódzkich
 W 2021 r. na wniosek Gminy Bolesławiec podjęta została uchwała Sej-
miku Województwa Dolnośląskiego, dotycząca współfinansowania przebu-
dowy drogi wojewódzkiej nr 363, polegającej na budowie ciągu pieszo-rowe-
rowego oraz zatoki autobusowej we wsi Łaziska. W roku ubiegłym złożone 
zostały dokumenty, celem uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizacj tej  
inwestycji drogowej.

3.1.4. Budowa ścieżek rowerowych
 W 2021 roku Gmina Bolesławiec otrzymała pozwolenie na budowę cią-
gu pieszo-rowerowego relacji Bolesławiec-Trzebień. Zaprojektowany odci-
nek przebiega na długości ok. 10 km od miejscowości Chościszowice do 
granicy miejscowości Golnice. Koszt wykonania dokumentacji projekto-

  Parking w Żeliszowie
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wej wyniósł 120.540,00 zł. Zaprojektowany odcinek stanowi przedłużenie 
szlaku rowerowego ER6 – Dolina Bobru i wpisuje się w projekt Cyklostrady  
Dolnośląskiej. 

3.2. Bieżące utrzymanie dróg gminnych
 Łączny koszt bieżącego utrzymania dróg gminnych w omawianym 
roku wyniósł 1.259.852,51 zł, na co składała się realizacja następujących 
zadań:    
• Koszenie poboczy dróg – koszt 82.445,15 zł,
• Utrzymanie porządku i czystości na 78 przystankach komunikacyjnych - 

koszt 34.182,00 zł,
• Remont cząstkowy dróg - koszt  967.027,78 zł,
• Zimowe utrzymanie dróg, w tym: uzupełnienie piasku w pojemnikach na 

piach we wskazanych miejscowościach, montaż i demontaż siatki przeci-
wśnieżnej na słupkach drewnianych na długości całkowitej 2.100 m przy 
drogach we wsiach Ocice, Mierzwin, Kraśnik Dolny, Kraśnik Górny, 
Kruszyn - koszt 30.044,62 zł, 

• Uzupełnienie oznakowania, luster i barier drogowych - koszt  
32.237,24 zł,

• Wprowadzenie stałej organizacji ruchu w obrębie dróg wewnętrznych 
gminnych na terenie w obrębie szkoły podstawowej i spółdzielni miesz-
kaniowej w Trzebieniu – 12.189,30 zł, 

• Sprzątanie i wykonanie oprysku chodników przy drogach - koszt  
91.000,00 zł,

  Mieszkańcy bardzo chętnie korzystają ze ścieżek rowerowych
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• Wykonanie kierunkowskazów z numerami posesji we wsiach: Bolesławi-
ce, Bożejowice, Kruszyn, Rakowice, Suszki - koszt 7.126,42 zł,

Wykonanie rocznego oraz pięcioletniego przeglądu dróg i mostów - koszt 
3.600,00 zł.   

3.3. Oświetlenie drogowe
 Wszystkie drogi w terenie zurbanizowanym Gminy Bolesławiec zosta-
ły wyposażone w urządzenia oświetlenia drogowego. W 2021 roku wybudo-
wano 12 nowych punktów. Łączna ilość opraw oświetlenia zewnętrznego na 
koniec roku wyniosła 3.509 szt. Ponadto została opracowana dokumentacja 
projektowa w zakresie uzupełnienia oświetlenia drogowego w Bolesławi-
cach, Brzeźniku, Dąbrowie Bolesławieckiej, Kruszynie, Łaziskach, No-
wych Jaroszowicach, Rakowicach, której łączny koszt wyniósł 20.000,00 
zł. Gmina Bolesławiec jest w 100 % właścicielem oświetlenia zewnętrznego, 
składającego się z oświetlenia drogowego (ulicznego), placów, placów zabaw, 
boisk wielofunkcyjnych i trawiastych oraz parków. Koszt zakupu energii 
elektrycznej na potrzeby oświetlenia drogowego w omawianym roku wy-
niósł 1.189.490,80 zł. 
 Wszystkie urządzenia oświetlenia zewnętrznego na terenie Gminy Bo-
lesławiec objęte są czynnościami serwisowymi, bieżącą konserwacją, napra-
wą i nadzorem, zgodnie z zawartą umową, której koszty realizacji wyniosły 
290.040,61 zł. W 2021 r. zakupione zostały również elementy oświetlenia 
drogowego, tj. słupy, fundamenty, wysięgniki oraz oprawy celem uzupeł-

  Sprzątanie chodników i koszenie poboczy dróg
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nienia uszkodzonych lub zniszczonych punktów świetlnych. Koszt zakupu 
wyniósł 29.882,85 zł.

3.4. Melioracje
 Zadania z zakresu melioracji objęły remonty przepustów drogowych 
(Kruszyn, Bolesławice, Łaziska, Ocice) oraz czyszczenie studzienek ulicz-
nychKoszty tych robót zamknęły się kwotą 296.051,96 zł.

3.5. Stopień zwodociągowania i skanalizowania Gminy Bolesławiec
 Wszystkie miejscowości Gminy są zwodociągowane. Gmina Bolesła-
wiec stworzyła możliwość podłączenia do sieci wodociągowej wszystkich 
obecnie istniejących gospodarstw domowych i obiektów gospodarczych. 
Wybudowane 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 176,4 km. 
 Przyłącza do sieci wodociągowej realizowane są na wiosek zaintere-
sowanych. Z posiadanych informacji wynika, że ponad 99 % gospodarstw 
domowych zostało podłączonych do zbiorczej sieci wodociągowej.   
 Problem utylizacji ścieków został kompleksowo rozwiązany dla ponad 
93 % wszystkich istniejących budynków mieszkalnych, w tym:
• dostęp do zbiorczej sieci kanalizacyjnej posiada – 29 miejscowości Gminy, 

której łączna długość wynosi 279,4 km (bez przyłączy kanalizacyjnych),
• w miejscowości Golnice i częściowo w miejscowości Bolesławice miesz-

  Wyremontowany przepust drogowy w Kraśniku Górnym
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kańcy posiadają indywidualne systemy oczyszczania ścieków (przydomo-
we biologiczne oczyszczalnie ścieków). 

3.6. Gazyfikacja Gminy
 Po wielu latach starań w 2021 r. rozpoczęto budowę sieci gazowej w 
miejscowościach Bożejowice-Rakowice (I etap budowy gazociągu).
 W związku z tym długość czynnej sieci gazowej na terenie Gminy na 
koniec roku wynosiła 63.070 m i obejmowała miejscowości Kruszyn, Łazi-
ska, Dobra, Łąka, Bolesławice, Bożejowice, Brzeźnik i Rakowice. Liczba 
czynnych przyłączy wyniosła 1.097 szt., a ich długość 15.440 mb. Zadania w 
zakresie gazyfikacji oraz przyłączeń do istniejącej sieci gazowej realizowane 
są przez operatora – Polską Spółkę Gazownictwa Sp. z o.o. 

3.7. Transport publiczny
 W 2021 r. na obszarze Gminy Bolesławiec usługi regularnej komunika-
cji autobusowej na zasadach komercyjnych realizowało czterech  przewoźni-
ków: 
• Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej (PKS) w Bolesławcu  

Sp. z o.o. – wykonujące przewozy osobowe na 15 liniach komunikacyj-
nych, obejmujących wszystkie miejscowości Gminy. Przewoźnik zabez-
pieczył transport realizując kursy w dni robocze oraz w soboty i niedziele 
z częstotliwością zależną od miejsca położenia miejscowości. Każda wieś 
miała zapewnione co najmniej 3 pary kursów, ukierunkowanych głównie 

  Jednym z przewoźników jest PKS Bolesławiec
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na dojazd do pracy i szkoły oraz powrót,  
• Auto-Linie s.c. – wykonująca przewozy osobowe na 4 liniach komunika-

cyjnych, obejmujących jedynie miejscowość Brzeźnik,
• 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.  

 Podobnie jak w latach wcześniejszych Gmina przekazała pomoc finan-
sową Powiatowi Bolesławieckiemu na realizację zadnia w zakresie publicz-
nego transportu zbiorowego w wysokości 510.000,00 zł. Wsparcie finanso-
we udzielane jest na podstawie porozumienia podpisanego z Powiatem. 

3.8. Inwestycje kubaturowe
 W 2021 roku rozpoczęto rozbudowę budynku OSP we wsi Brzeźnik. 
Planowany termin zakończenia zadania to koniec marca 2022 roku. Cał-
kowity koszt inwestycji to 1.510.440,00 zł. W roku 2021 poniesiono koszty  
w wysokości 1.207.035,90 zł. Zadanie dofinansowane było z Funduszu In-
westycji Lokalnych w kwocie 400.000 zł.

 W roku ubiegłym zakończono inwestycję pod nazwą „Budowa Domu 
Ludowego we wsi Mierzwin”. Całkowita wartość zadnia 2.386.200,00 zł, 

  Strażnica OSP w Brzeźniku po rozbudowie
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całe zadanie zakończono pod koniec września 2021 r. W roku 2021 w związ-
ku z realizacją zadania poniesiono koszty w wysokości 2.294.398,80 zł.
 W 2021 roku wykonana została dokumentacja projektowa na budowę 
budynku wielofunkcyjnego we wsi Kruszyn wraz z uzyskaniem pozwole-
nia na budowę. Całkowity koszt tej części zadania poniesiony w 2021 roku to 
59.040,00 zł. 
 Ponadto w 2021 roku na cmentarzu komunalnym we wsi Kruszyn zre-
alizowano dwa zadania:
• Budowa kolumbarium - 145.000,00 zł, 
• Remont ogrodzenia, dojść oraz boksu na odpady - 159.000,00 zł.

3.9. Place zabaw, siłownie zewnętrzne, zagospodarowanie terenów przy 
obiektach gminnych
 W 2021 roku zakupiono i zamontowano urządzenia siłowni zewnętrz-
nej oraz urządzenia zabawowe na placach zabaw wraz z wykonaniem na-
wierzchni poliuretanowej i nawierzchni z piasku dla stref bezpiecznych we 
wsiach: Bożejowice, Brzeźnik, Łąka, Nowa, Trzebień. Poniesione koszty to 
kwota 135.000,00 zł. 

3.10. Pozostałe zadania inwestycyjne
1. Rozbudowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy Domu Ludowym  

w Bolesławicach – 433.575,00 zł, 
2. Budowa wiaty we wsi Parkoszów - 38.000,00 zł, 

  Kolumbarium w Kruszynie 
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3. Budowa wiaty we wsi Krępnica – 28.980,00 zł, 
4. Dostawa drzew, krzewów i roślin ozdobnych celem zagospodarowania te-

renów w miejscowościach Krępnica i Parkoszów – 1.920,00 zł,
5. Zakup i montaż ławostołu na plac zabaw we wsi Łaziska oraz utwardzenie 

terenu kostką pod ławostołem – 12.000,00 zł, 
6. Zakup i montaż 32 szt. tablic informacyjnych (gablot)  – 35.000,00 zł,
7. Zakup i montaż furtki przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Bożejo-

wicach – 2.900,00 zł,
8. Wykonanie i montaż wieszaka metalowego na cmentarzu komunalnym  

w Łaziskach – 500,00 zł,
9. Wykonanie paleniska we wsiach Stare Jaroszowice i Trzebień Mały – 

9.300,00 zł,
10. Zakup i montaż 13 sztuk ławek oraz renowacja istniejących 4 sztuk 

ławek (Bożejowice, Kraśnik Dolny, Kraśnik Górny, Nowa, Nowe Jaro-
szowice, Suszki, Trzebień) – 13.302,50 zł,

11. Zakup i dostawa ławek przenośnych dla wsi Łąka –  
1.300,00 zł,

12. Zakup 8 sztuk koszy betonowych i 2 sztuk koszy parkowych do miej-
scowości Bolesławice, Kraśnik Dolny, Otok, Stare Jaroszowice, Nowe 
Jaroszowice – 5.958,38 zł,

13. Zakup 6 kompletów stołów i ławek do altan w miejscowościach Par-
koszów, Otok i Stare Jaroszowice – 8.700,00 zł,

14. Wykonanie i montaż tablicy z rysem historycznym wsi Nowe Jaroszo-

  Wiata w Parkoszowie
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wice – 6.300,00 zł, 
15. Wykonanie ogrodzenia i utwardzenie kostką terenu zielonego przy 

Domu Ludowym we wsi Suszki – 23.000,00 zł, 
16. Zakup i montaż ogrodzenia przy terenie siłowni w Kraśniku Dolnym 

– 28.000,00 zł,
17. Konserwacja wiaty przy boisku sportowym w Łaziskach – 3.500,00 zł, 
18. Montaż oświetlenia parkowego przy kompleksie sportowo-rekreacyj-

nym w Bolesławicach – 37.000,00 zł.

3.11. Remonty bieżące szkół
 W 2021 roku w ramach remontów bieżących szkół zostały wykonane 
następujące zadania:
1. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Trzebieniu - remont pomieszczeń sani-

tarnych  – wartość zadania 123.000,00 zł,
2. Szkoła Podstawowa w Dąbrowie Bolesławieckiej - naprawa dachu 

na łączniku pomiędzy szkołą a salą gimnastyczną – wartość zadania  
12.418,07 zł,

3. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kruszynie - naprawa boisk sportowych, 
remont instalacji odgromowej na sali gimnastycznej, wymiana okna da-
chowego oraz modernizacja kotłowni – wartość zadań 72.746,00 zł,

4. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bożejowicach - budowa chodnika - 
wartość zadania 21.000,00 zł, 

  Remont sanitariatów w ZSP Trzebień



str. 22

5. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Brzeźniku - remont pomieszczenia ko-
tłowni – wartość zadania 22.500,00 zł,

6. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ocicach - naprawa zapadniętej na-
wierzchni z kostki brukowej na parkingu, naprawa dachu w części szat-
niowo-magazynowej sali gimnastycznej - wartość zadania 11.401,43 zł.

4. Ochrona środowiska

4.1. Usuwanie azbestu
 Podobnie jak w latach ubiegłych tak i w 2021 roku Gmina Bolesławiec 
realizowała pogram utylizacji wyrobów zawierających azbest, którego koszt 
zamknął się w kwocie 54.359,83 zł, z czego 18.796,00 zł stanowiło dota-
cję z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
we Wrocławiu, a pozostała część pokryta została ze środków budżetowych 
Gminy. Efektem kontynuacji programu była likwidacja 67,13 Mg azbestu  
z 34 nieruchomości. 

 Od 2016 roku usunięto łącznie 937,674 Mg tego niebezpiecznego odpa-
du za kwotę 455.638,92 zł, z czego kwotę 348 430,91 zł pozyskano z WFOŚi-
GW we Wrocławiu.
 Przeprowadzona w 2021 roku inwentaryzacja wykazała, że do utyli-
zacji pozostało jeszcze 1.054,73 Mg wyrobów zawierających azbest, z czego 

  Utylizacja wyrobów zawierających azbest
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najwięcej we wsiach Kruszyn - 115,28 Mg, Ocice – 109,93 Mg i Kraśnik Gór-
ny – 88,82 Mg.

4.2. Poprawa jakości powietrza
 W 2021 roku kontynuowano działania w ramach „Koalicji na rzecz po-
prawy jakości powietrza Gmin Zachodniego Obszaru Interwencji (ZOI)”, 
której Liderem jest OTS Stowarzyszenie Wolna Przedsiębiorczość ze Świd-
nicy. W ich efekcie podpisano z naszymi mieszkańcami łącznie 26 umów na 
wymianę wysokoemisyjnych źródeł ciepła opalanych paliwami stałymi na 
pompy ciepła i pompy ciepła w połączeniu z fotowoltaiką oraz wypłacono 
23 granty w kwocie 793.832,67 zł. Dalsze działania i zaangażowanie Lidera  
w projekt pozwoliło na pozyskanie dodatkowej puli środków na granty dla 
naszych mieszkańców w kwocie 199.498,77 zł. Pula ta zostanie rozdyspo-
nowana w 2022 roku po przeprowadzeniu kolejnego konkursowego naboru 
wniosków o dofinansowanie.
 Działania na rzecz klimatu nie zamknęły się wyłącznie w ra-
mach tego projektu. Radni Gminy Bolesławiec przyjęli bowiem Uchwałę  
Nr XX/238/21 z dnia 10 marca 2021 r. w sprawie zasad udzielania dotacji 
celowej z budżetu Gminy na realizację zadań związanych z ograniczeniem 
niskiej emisji kominowej na terenie Gminy Bolesławiec, która również da-
wała możliwość pozyskania środków finansowych na wymianę „kopciu-
chów” na nowe, ekologiczne źródła ciepła. Wysokość dofinansowania wy-
nosiła odpowiednio: do 8.000,00 zł na pompę ciepła powietrze/woda, do  
4.000,00 zł na kocioł gazowy kondensacyjny lub kocioł olejowy kondensa-
cyjny, do 3.500,00 zł na kocioł na pellet, do 2.500,00 zł na kocioł na eko-
groszek. Z dofinansowania skorzystała zaskakująco niska ilość beneficjen-
tów, bowiem zaledwie 26 mimo, że warunki zaproponowane w programie 
gminnym były dość proste do spełnienia. W ramach programu wypłacono 
dofinasowanie w kwocie łącznej 106.670,81 zł i wyeliminowano zaledwie 26 
sztuk „kopciuchów”.
 W ramach działań związanych z ochroną powietrza atmosferycznego  
i wynikających wprost z programu ochrony powietrza dla naszego woje-
wództwa, przeprowadzono również inwentaryzację źródeł ciepła o mocy 
cieplnej mniejszej niż 1 MW znajdujących się z budynkach mieszkalnych, 
handlowych, usługowych i użyteczności publicznej. Inwentaryzacją objęto 
4.379 punktów adresowych. Z inwentaryzacji wynika, że na terenie naszej 
Gminy znajduje się ponad 4.400 sztuk różnych źródeł ciepła, z czego ponad 
56 % nie spełnia żadnych obowiązujących norm. Pozyskane dane są bardzo 
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niepokojące i będą w najbliższej przyszłości wymagały zdecydowanie więk-
szego zaangażowania mieszkańców, jak i Gminy w działania związane z eli-
minacją wysokoemisyjnych źródeł ciepła.

4.3. Edukacja ekologiczna
 Celem podniesienia świadomości ekologicznej z zakresu ochrony po-
wietrza i uświadomienia konieczności podejmowania działań antysmogo-
wych Gmina zorganizowała dla najmłodszych mieszkańców naszej Gminy: 
• konkurs plastyczny pt. „Czyste powietrze dla zdrowia najlepsze”, dedyko-

wany dla uczniów klas I-III szkół podstawowych; 
• konkurs plastyczny pt. „Zielona Energia” dla uczniów klas IV-V szkół 

podstawowych; 
• spektakle teatralne dla dzieci w wieku przedszkolnym. 
Na edukację ekologiczną wydatkowano kwotę 12.805,96 zł.

Działania Gminy Bolesławiec w 2021 roku skupiały się także na:
• utrzymaniu terenów zieleni, obejmujących m.in. koszenie, grabienie wio-

senne i jesienne, odchwaszczanie alejek, usuwanie odpadów z koszy par-
kowych, utrzymywanie drzew i krzewów – koszt 64.100,00 zł,

• pielęgnowaniu zieleni przydrożnej poprzez usuwanie drzew stwarzających 
zagrożenie złomem, wywrotem, usuwanie drobnych samosiejek zmniej-
szających widoczność na drogach, usuwanie suszu gałęziowego, podkrze-
sywanie strzał celem poprawienia skrajni drogowej – koszt 79.800,00 zł,

  Praca, która zajęła I miejsce w konkursie plastycznym
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• wykonaniu nasadzeń 159 sztuk drzew i 95 sztuk krzewów w miejscowo-
ściach: Kraszowice, Kraśnik Dolny, Kraśnik Górny, Kruszyn, Łaziska, 
Trzebień i Żeliszów – koszt 33.334,80 zł,

• odnowieniu inwentaryzacji 35 pomników przyrody żywej – koszt  
7.000,00 zł,

• przeglądzie wiązań 5 pomników przyrody żywej i wykonaniu ekspertyzy 
dendrologicznej 11 pomników przyrody żywej – koszt 9.100,00 zł.

5. Gospodarowanie odpadami

5.1. System gospodarowania odpadami
 Gospodarkę odpadami komunalnymi na terenie Gminy Bolesła-
wiec regulują uchwały, w których określone zostały zasady utrzymania 
czystości i porządku na terenie Gminy Bolesławiec, szczegółowy sposób  
i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, wzór deklara-
cji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, termin, 
częstotliwość oraz tryby uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi.
 Usługa polegająca na odbiorze i zagospodarowaniu odpadów komu-
nalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych w 2021 roku 
świadczona była przez Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne i Handlo-

  Odpady odbierane są przez firmę COM-D
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we „COM-D” Sp. z o.o. z siedzibą w Jaworze przy ulicy Poniatowskiego 24. 
 Właściciele nieruchomości użytkują pojemniki na odpady zmieszane  
i segregowane o pojemności 120 l i 240 l, nieruchomościom wielolokalowym 
bezpłatnie użyczono pojemniki o pojemności 1.100 l.  
 W 2021 roku na terenie Gminy przeprowadzano dwukrotnie mobil-
ne zbiórki odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego  
i elektronicznego oraz zużytych opon.

5.2. Przetwarzanie zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielo-
nych oraz pozostałości z sortowania i pozostałości  z mechanicznobiolo-
gicznego przetwarzania odpadów komunalnych przeznaczonych do skła-
dowania
 Zebrane z terenu Gminy Bolesławiec zmieszane odpady komunalne  
i bioodpady w 2021 r. w większości zagospodarowane zostały w Zakładzie 
Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Trzebieniu posiadającym od 
września 2014 r. status Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Ko-
munalnych (RIPOK) – obecnie Instalacji Komunalnej. Aktualnie instala-
cja 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 – 
unieszkodliwianie przez składowanie to wydajność – 16.240 Mg/rok.
Moc przerobowa RIPOK instalacji do mechaniczno-biologicznego prze-
twarzania odpadów komunalnych okazała się niewystarczająca do zago-
spodarowania całego strumienia odpadów powstających na terenie Gmi-
ny Bolesławiec, w związku z czym część odpadów została skierowana do 
instalacji zastępczych. Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne 
do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych (Insta-
lacji Komunalnej) w Legnicy, natomiast bioodpady także do Regionalnej 
Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych (Instalacji Komunalnej)  
w Legnicy, jak i do Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych IZERY Sp. z o.o.  
w Lubomierzu, do Zakładu Gospodarki i Usług Komunalnych Sp. z o.o.  
w Lubaniu oraz do Zakładu Gospodarki Komunalnej w Lubkowie.

5.3. Koszty poniesione w związku z odbieraniem, odzyskiem, recyklin-
giem i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych
 W związku z podjęciem w dniu 30 września 2020 r. Uchwały nr 
XVI/188/20 Rady Gminy Bolesławiec w sprawie metody ustalenia opłaty za 
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gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty dla 
nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz w sprawie zwolnie-
nia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli 
nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi 
kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostow-
niku przydomowym (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2020 r., poz. 5584) od 1 stycznia 
2021 r. wprowadzone zostały nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpa-
dami komunalnymi. Kształtują się one w następujący sposób:
• miesięczna stawka opłaty w wysokości 30,00 zł za każdą osobę zamiesz-

kującą daną nieruchomość,
• miesięczna stawka opłaty podwyższonej w wysokości 60,00 zł za każdą 

osobę zamieszkującą daną nieruchomość w przypadku, gdy właściciel 
nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów w sposób se-
lektywny,

• zwolnienie z części opłaty dla właścicieli nieruchomości zabudowanych 
budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, kompostujących bioodpa-
dy, stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym  
w wysokości 1,00 zł miesięcznie od każdego mieszkańca zamieszkującego 
daną nieruchomość.

 Według danych na dzień 31.12.2021 r. dochody z tytu-
łu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosły  
4.610.564,20 zł. Natomiast wydatki w powyższym zakresie zamknęły się 
kwotą 5.765.284,86 zł, w tym koszty związane z realizacją usługi odbioru  
i zagospodarowania odpadów komunalnych w 2021 roku - kwotą  
5.438.713,53 zł. 
 Gmina Bolesławiec, według bazy meldunkowej, liczy 14.548 miesz-
kańców (stan na ostatni dzień roku). W deklaracjach o wysokości opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi, złożonych w Urzędzie, ujętych 
zostało 12.077 mieszkańców. 
 Różnica pomiędzy ilością osób zameldowanych, a faktyczną liczbą osób 
zadeklarowanych w systemie wynika z faktu, iż wiele osób jest zameldowa-
nych na terenie Gminy, ale ze względu na miejsce pracy, nauki lub założenia 
własnej rodziny zamieszkuje poza jej terenem, o czym świadczą w dekla-
racji właściciele nieruchomości. Gmina na bieżąco prowadzi postępowania 
wyjaśniające czy ilość osób wskazanych w deklaracji jest zgodna ze stanem 
faktycznym.
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5.4. Ilość odpadów komunalnych wytworzonych na terenie Gminy
 Przyjęto, że w ramach prowadzonego systemu gospodarki odpadami 
komunalnymi na terenie Gminy Bolesławiec ilość wytworzonych odpadów 
komunalnych była równa ilości odebranych odpadów komunalnych.
 W 2021 r. z terenu Gminy Bolesławiec zebranych zostało m.in.  
3.340,35 Mg odpadów zmieszanych, 1.887,11 Mg bioodpadów, 354,82 Mg 
plastiku, 159,41 papieru i tektury oraz 404,32 opakowań szklanych. System 
gospodarowania odpadami komunalnymi w odniesieniu do lat poprzednich 
obrazuje poniższa tabela.

SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY BOLESŁAWIEC 
W POSZCZEGÓLNYCH LATACH

2017 2018 2019 2020 2021
Ilość zebranych odpadów komunalnych [Mg]

Odpady  
zmieszane

3.288,93 2.903,38 3.166,54 3.166,46 3.340,35

Bioodpady 83,56 1.026,68 1.265,14 1.576,16 1.887,11
Plastik 235,02 278,68 282,08 318,40 354,82
Papier 62,00 60,22 105,82 123,68 159,41
Szkło 317,08 321,29 331,81 437,18 404,32

Łączna ilość 
odpadów

3.986,59 4.590,25 5.151,39 5.621,88 6.146,01

Koszty systemu gospodarowania odpadami komunalnymi
Stawka opłaty 8,00 zł 10,00 zł 16,00 zł 16,00 zł 30,00 zł

Dochody  
z tytułu opłaty

1.482.455,41 zł 1.839.106,44 zł 2.570.945,44 zł 2.835.817,58 zł 4.610.564,20 zł

Każda nieruchomość zamieszkała została nieodpłatnie wyposażona przez Gminę 
w komplet pojemników do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych
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Całkowite kosz-
ty odbioru  

i zagospodaro-
wania odpadów

2.450.731,89 zł 2.099.010,87 zł 2.777.311,09 zł 5.073.070,77 zł 5.765.284,86 zł

5.5. Ilość zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych od-
bieranych z terenu Gminy oraz powstających z przetwarzania odpadów 
komunalnych pozostałości z sortowania i pozostałości z mechaniczno-
biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych przeznaczonych do 
składowania
 Gmina Bolesławiec przed deregionalizacją należała do zachodniego re-
gionu gospodarki odpadami komunalnymi. W regionie zachodnim niese-
gregowane (zmieszane) 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 2021 r. część tychże odpadów mogła zostać zagospodarowana również  
w instalacji właściwej dotychczas dla rejonu północnego, tj. Instalacji Ko-
munalnej w Legnicy.

6. Planowanie przestrzenne

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

  Prowadzimy również mobilne zbiórki odpadów wielkogabarytowych
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wiązujące studium przyjęto uchwałą Rady Gminy Bolesławiec w 2013 r. Do-
kument ten jest dostosowany do przepisów obowiązującej ustawy z dnia 27 
marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
 W roku 2021 r. miejscowymi planami zagospodarowania przestrzenne-
go objętych było 100 % powierzchni Gminy, tj. 28.849 ha. Łącznie na terenie 
Gminy obowiązują 43 miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, 
w tym 33 uchwalone na podstawie ustawy z dnia 23 marca 2003 r. o plano-
waniu i zagospodarowaniu przestrzennym i 10 uchwalonych na podstawie 
nieobowiązującej ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu prze-
strzennym.

W roku 2021 uchwalono:
1. 2 nowe plany miejscowe:
• dla wsi Kraśnik Górny,
• dla południowo – zachodniej części wsi Trzebień,
2. 1 nowy plan cząstkowy, obejmujący teren części wsi Suszki i Żeliszów 

objętych złożem „Janina”
o łącznej powierzchni około 2.488 ha.

W roku ubiegłym przystąpiono do zmian w zakresie 4 planów miejscowych:
• części wsi Nowa i Ocice objętych złożem „Kraszowice”,
• dla wsi Nowa,
• dla wsi Ocice,
• dla wsi Chościszowice.

 Ponadto w roku 2021 trwał proces tworzenia nowego planu miejscowe-
go dla wsi Stare Jaroszowice.
 Łącznie w roku 2021 prace nad nowymi planami miejscowymi obej-
mowały ok. 4.522 ha, co stanowi ok. 16 % powierzchni Gminy. 
 W ubiegłym roku wydano 625 wypisów z planu miejscowego, 4 za-
świadczenia o zamierzonej zmianie sposobu użytkowania nieruchomości  
i 93 postanowienia, stwierdzające zgodność podziału z obowiązującym miej-
scowym planem zagospodarowania przestrzennego.

7. Gospodarka mieszkaniowa

 W roku 2021 Gmina Bolesławiec łącznie dysponowała 29 lokalami 
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mieszkalnymi w tym 16 lokalami socjalnymi. Wszystkie lokale mieszkalne, 
które są w zasobach Gminy, posiadają pełne zaplecze sanitarne. 
 Na początku 2021 r. zasób mieszkaniowy Gminy obejmował następują-
ce mieszkania: 
• Kruszyn przy ul. Lipowej 26 – w budynku znajduje się 7 mieszkań,
• Kruszyn przy ul. Morwowej 6 – w budynku znajdują się 4 mieszkania, 
• 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.

 Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania wynosiła 39 m2.  
W poprzednim roku Gmina Bolesławiec nie oddała do użytku nowych loka-
li mieszkalnych. Natomiast zostały wyremontowane dwa mieszkania – jed-
no do najmu socjalnego, a drugie jako mieszkanie chronione. 
 W 2021 r. dokonano 3 przydziały lokali socjalnych. Nie dokonano przy-
działu lokalu komunalnego.
 W tym okresie Gmina dysponowała 3 wolnymi mieszkaniami socjal-
nymi. Przyczyny niewykorzystania tych mieszkań były następujące:
• część lokali nie spełniała warunków, dotyczących wielkości lokalu przy-

  Budynek komunalny w Kruszynie
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padających na gospodarstwo,
• część lokali zostało zabezpieczonych jako lokale zastępcze oraz lokale so-

cjalne, które są przekazywane na podstawie wyroku sądowego.
 Na dzień 1 stycznia 2021 r. zaległości w opłatach za mieszkania będą-
ce w zasobie Gminy, wynosiły łącznie 1.666,51 zł, a płatności dotyczyły 6 
mieszkań. Na dzień 31 grudnia 2021 r. dane te przedstawiały się następują-
co: zaległości wynosiły 0,06 zł, a płatności dotyczyły 1 mieszkania. 
 Na początku 2021 r. na mieszkanie z zasobu Gminy oczekiwało 9 osób. 
Średni czas oczekiwanie na otrzymanie mieszkania wynosił 18 miesięcy. 
 Polityka gospodarowania gminnym zasobem mieszkaniowym do koń-
ca roku 2021 była prowadzona prawidłowo, wykonane zostały wszystkie 
obowiązkowe przeglądy techniczne budynków, instalacji gazowej oraz ko-
minowej i wentylacyjnej. Wszelkie wnioski najemców, dotyczące bieżących 
napraw, były rozpatrywane pozytywnie, a lokatorzy dbali o lokale oraz czę-
ści wspólne, jak i o tereny zielone przylegające do budynków. W opisywa-
nym roku były wykonywane bieżące naprawy i usuwane usterki. W roku 
2021 przez Radę Gminy Bolesławiec zostały uchwalone dwie uchwały –  
w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkanio-
wym Zasobem Gminy Bolesławiec na lata 2021-2025 oraz w sprawie zasad 
wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy 
Bolesławiec.

Gospodarka mieszkaniowa i komunalna 
 W 2021 r. nie dokonano sprzedaży mieszkań, znajdujących się wówczas 
w zasobie Gminy.
 W zasobie gminnym znajdowały się następujące budynki niemieszkal-
ne, które przeznaczono do sprzedaży: 
• Żeliszów – budynek po byłym Domu Ludowym,
• Trzebień - jeden budynek gospodarczy po byłej oczyszczalni ścieków oraz 

dwa budynki gospodarcze po byłym ujęciu wody,
• trzy lokale użytkowe położone w Golnicach,  które przeznaczono do 

sprzedaży.

8. Działalność gospodarcza
 
8.1. Podmioty gospodarcze
 W 2021 roku w Gminie Bolesławiec zarejestrowano 78 nowych przed-
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siębiorców. Na koniec roku, jak wynika z raportu wygenerowanego z Cen-
tralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), na 
terenie Gminy, wg głównego miejsca wykonywania działalności, zarejestro-
wanych jest 774 przedsiębiorców.
 Najczęściej przedmiotem działalności tychże przedsiębiorców jest:
• budownictwo, 
• handel hurtowy i detaliczny,
• naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle,
• pozostała działalność usługowa.
 Łącznie w 2021 roku złożono i przetworzono 384 wnioski CEIDG-1  
w systemie CEIDG, których rodzaj przedstawiał się następująco:
• założenie działalności gospodarczej 78 wniosków,
• zmiana wpisu w CEIDG 177 wnioski,
• zawieszenie działalności gospodarczej 60 wniosków,
• wznowienie działalności gospodarczej 30 wniosków, 
• zakończenie działalności gospodarczej 39 wniosków.

8.2. Zezwolenia na sprzedaż alkoholu
 W dniu 31 grudnia 2021 roku liczba podmiotów posiadających zezwo-
lenie na sprzedaż alkoholu wynosiła 44, z czego:
1. 28 punktów sprzedaży alkoholu do spożycia poza miejscem sprzedaży 

posiadających łącznie 81 zezwoleń na sprzedaż alkoholu:
• do 4,5 % oraz piwa (28),
• od 4,5 % do 18 % z wyjątkiem piwa (25),
• powyżej 18% (28),

2. 16 punktów sprzedaży alkoholu do spożycia poza miejscem sprzedaży po-
siadających 31 zezwoleń na sprzedaż alkoholu:
• do 4,5 % oraz piwa (16),
• od 4,5 % do 18 % z wyjątkiem piwa (7),
• powyżej 18 % (8).

9. Ochrona zdrowia

 Gmina Bolesławiec zgodnie z uchwałą Nr XVII/205/20 Rady Gminy 
Bolesławiec z dnia 4 listopada 2020 r. w sprawie Programów Zdrowotnych 
Gminy Bolesławiec na 2021 rok zrealizowała 2 programy zdrowotne na 
ogólną kwotę: 756 zł. 
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Badania przesiewowe – profilaktyka schorzeń sutka u kobiet
Realizatorem zadania był Zespół Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu, ul. Jele-
niogórska 4, 59-700 Bolesławiec. Limit – 170 kobiet. Wykonanie: MMG  
(7 kobiet x 65 zł) 455 zł +  USG (7 kobiet x 43 zł) 301 zł = 756 zł.

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

10. Partycypacja obywatelska

 Współpraca Gminy Bolesławiec z organizacjami pozarządowymi pro-
wadzona była na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalno-
ści pożytku publicznego i o wolontariacie  (Dz.U.2020.1057 t.j. ze zm.) oraz 
„Programu Współpracy Gminy Bolesławiec z organizacjami pozarządowymi  
i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 
2021” przyjętego przez Radę Gminy Bolesławiec Uchwałą Nr XVII/206/20 
Rady Gminy Bolesławiec z dnia 4 listopada 2020 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 rozumieniu 

ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej,
• wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej,
• działalność na rzecz osób niepełnosprawnych,
• działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnej,
• podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania 

polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturo-
wej,

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

W 2021 r. zastosowano 2 tryby konkursów:
1. Tryb otwartego konkursu ofert w rozumieniu o działalności pożyt-

ku publicznego i o wolontariacie. Podpisano 5 umów na ogólną kwotę 
260.000 zł.
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2. Tryb uproszczony (w trybie art. 19 a ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie). Podpisano 1 umowę na kwotę 3.000 zł.

Ogólnie podpisano 6 umów na ogólną kwotę: 263.000 zł, a wsparciem obję-
to realizację następujących zadań:

Zadanie 1. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej – przekazano 
kwotę dotacji w wysokości 258.000 zł, wykorzystano 234.550,51 zł.
• Bolesławieckie Towarzystwo Siatkarskie Bolesławiec - otrzymana kwo-

ta dotacji to 25.000 zł na wsparcie realizacji zadania, polegającego na pro-
wadzeniu szkolenia sportowego dzieci i młodzieży zamieszkałej na tere-
nie Gminy Bolesławiec w zakresie piłki siatkowej, w tym uczestnictwo we 
współzawodnictwie,

• Gminne Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Bolesławcu - otrzy-
mana kwota dotacji to 190.000 zł na wsparcie realizacji zadania publicz-
nego z zakresu kultury fizycznej polegającego na prowadzeniu szkolenia 
sportowego w zakresie piłki nożnej seniorów, mieszkańców Gminy Bole-
sławiec, w tym uczestnictwo we współzawodnictwie,

• Gminne Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Bolesławcu - otrzyma-
na kwota dotacji to 30.000 zł na wsparcie realizacji zadania publicznego 
z zakresu kultury fizycznej polegającego na prowadzeniu szkolenia spor-
towego w zakresie piłki nożnej dzieci i młodzieży, mieszkańców Gminy 

  Zawodnicy IKS SPIN Bożejowice



str. 36

Bolesławiec, w tym uczestnictwo we współzawodnictwie,
• Uczniowski Klub Żeglarski PIRAT Bolesławiec - otrzymana kwota do-

tacji to 10.000 zł na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu 
kultury fizycznej – sportów wodnych polegającego na prowadzeniu szko-
lenia sportowego z zakresu żeglarstwa dla dzieci i młodzieży, mieszkań-
ców Gminy Bolesławiec,

• Integracyjny Klub Sportowy SPIN Bożejowice - otrzymana kwota do-
tacji to 3.000 zł na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu 
kultury fizycznej – polegającego na prowadzeniu szkolenia sportowego  
z zakresu tenisa stołowego dla dzieci i młodzieży, mieszkańców Gminy 
Bolesławiec.

Zadanie 2. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych – przekazano 
kwotę dotacji w wysokości 5.000 zł
• Bolesławiecki Klub Amazonek w Bolesławcu - otrzymana kwota dota-

cji to 5.000 zł na wsparcie realizacji zadania polegającego na rehabilitacji 
kobiet po mastektomii.

11. Bezpieczeństwo

 Gmina Bolesławiec posiada „Plan Zarzadzania Kryzysowego Gminy 
Bolesławiec”, który określa między innymi strukturę i zadania Gminnego 
Zespołu Zarządzania Kryzysowego (zgodnie z wymogami przewidzianymi 
w ustawie o zarządzaniu kryzysowym i stanie klęski żywiołowej). 
 Najczęstsze zagrożenia jakie występują na terenie Gminy to podtopie-
nia (w wyniku intensywnych opadów deszczu lub gwałtownego topienia 
śniegu), które jednak w ostatnim czasie nie miały miejsca ze względu na 
zmiany klimatyczne. Innym czynnikiem, który wystąpił w 2021 roku, były 
silne wichury, niszczące poszycia dachów (uszkodzenia budynków) oraz 
niszczące drzewostany. 
 Na terenie Gminy Bolesławiec istnieją 4 jednostki Ochotniczych Stra-
ży Pożarnych w miejscowościach: Trzebień, Ocice, Brzeźnik i Stare Jaro-
szowice. Dwie jednostki, tj. OSP Trzebień i OSP Ocice należą do Krajowego 
Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Jednostki są wyposażone w sprzęt typu 
motopompy, aparaty powietrzne, defibrylatory, pilarki, zestawy medyczne, 
agregaty prądotwórcze, drabiny itp. Gmina ponosi wszelkie nakłady finan-
sowe, wynikające z obowiązków utrzymania, wyszkolenia i zapewnienia 
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gotowości bojowej OSP, bezpłatnego umundurowania jej członków, ubez-
pieczenia (zarówno strażaków, jak i samochodów pożarniczych) oraz okreso-
wych badań lekarskich strażaków ochotników. Zaangażowani w działalność 
ochotniczych straży pożarnych są również mieszkańcy, którzy przeznaczyli 
część środków z funduszy sołeckich na doposażenie jednostek OSP:
• OSP w Trzebieniu pozyskała 33.814,87 zł,
• OSP w Ocicach pozyskała 19.000,00 zł,
• OSP w Brzeźniku pozyskała 6.500,00 zł,
• OSP w Starych Jaroszowicach pozyskała 6.773,59 zł.
 W ramach tych środków zakupione zostały między innymi: węże po-
żarnicze, ubrania specjalne, wodery, narzędzia do wycinania szyb klejo-
nych, piły szablaste, prądnice pianowe, bosaki, tarcze do betonu, topory  
i inny sprzęt.
 Koszty szkolenia druhów-ochotników zamknęły się kwotą ok.  
20.223,00 zł.
 Ekwiwalent wypłacony w 2021 r. strażakom za dział w akcjach ratow-
niczych wyniósł ok. 43.425,00 zł.

 W ramach zadania publicznego pn. Ogólnopolski program finansowa-
nia służb ratowniczych Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jed-
nostek ochrony Straży Pożarnej pozyskano następujące środki:
1. OSP Ocice -  32.961,84 zł (w tym dofinansowanie Gminy – 19.777,10 zł)

• zakupiono m.in. sito kominowe, drabinę przenośną ratowniczą, ubrania 

  Za gminnymi jednostkami OSP kolejny pracowity rok
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specjalne i koszarowe, buty specjalne, butle do aparatu powietrznego,
2. OSP Trzebień – 50.000,00 zł (w tym dofinansowanie Gminy –  

30.000,00 zł)
• zakupiono m.in. węże ssące, smok ssawny, wytwornicę piany, prądow-

nicę wodną i pianową, tłumice, drabinę przenośną ratowniczą, wenty-
lator oddymiający, ubrania specjalne i koszarowe, aparat powietrzny 
nadciśnieniowy,

3. OSP Stare Jaroszowice – 25.960,39 zł (w tym dofinansowanie Gminy – 
15.576,24 zł)
• zakupiono m.in. hełmy strażackie, ubrania specjalne i koszarowe.

 Jednostki OSP Trzebień, Ocice i Stare Jaroszowice pozyskały środki  
w wysokości 20.000,00 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w ramach programu „Mały Strażak”, którego celem 
było podniesienie gotowości bojowej lokalnych służb ratowniczych, poprzez 
doposażenie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w sprzęt niezbędny 
do zapobiegania i likwidacji skutków katastrof naturalnych, ekstremalnych 
zjawisk atmosferycznych lub awarii technicznych, których skutki zagrażają 
życiu lub zdrowiu osób, mieniu albo środowisku naturalnemu.
 Gmina Bolesławiec wspiera finansowo i merytorycznie działalność 
OSP. Komendant Gminny ZOSP RP koordynuje działania poszczególnych 
jednostek i zapewnia ich współpracę z innymi służbami.
 Wydatki na funkcjonowanie i doposażenie jednostek OSP ze środków 
budżetowych Gminy zamknęły się kwotą 432.032,71 zł.

12. Oświata i wychowanie

 Podstawowe zadania Gminy w zaspokajaniu zbiorowych potrzeb wspól-
noty w zakresie edukacji publicznej zostały sformułowane w przepisach  
w art. 7 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  
(Dz. U. z 2020 r. poz. 713), w ustawie z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Na-
uczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215) oraz w art. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 
2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 z późn. zm.). 
 Gmina Bolesławiec jako organ prowadzący, zapewnia swoim jednost-
kom oświatowym w szczególności:
• warunki, w tym bezpieczne i higieniczne warunków nauki, wychowania 

i opieki,
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• warunki umożliwiające stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod 
pracy dla dzieci i młodzieży objętych kształceniem specjalnym,

• obsługę administracyjną, finansową i prawną,
• umożliwienie właściwy poziom funkcjonowania i rozwoju,
• wykonuje czynności w sprawach z zakresu prawa pracy w stosunku do 

dyrektorów jednostek. 
 Zgodnie z potrzebami szkół i przedszkoli prowadzi remonty obiektów 
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 wychowawczo-profi-
laktycznych, przeprowadzania egzaminów oraz wykonywania innych zadań 
statutowych.
 Wykonuje również inne obowiązki w zakresie edukacji, między inny-
mi takie, jak organizacja dowozów uczniów do szkół, zapewnienie dowozu 
i opieki dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej na trasie dom-szkoła-dom, 
udzielanie pomocy materialnej uczniom w formie zasiłków i stypendiów 
szkolnych, zwrot dofinansowania pracodawcom kosztów kształcenia mło-
docianych pracowników, tworzenie gminnych zasad wynagrodzenia na-
uczycieli, zabezpieczanie środków finansowych stanowiących odpis zfśs dla 
rencistów i emerytowanych nauczycieli, prowadzenie postepowania egzami-
nacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego, powoływanie na stanowi-
sko dyrektora szkoły, ustalanie obwodów szkolnych i ich granic, kontrolę 
obowiązku szkolnego. 
 Obecnie na terenie Gminy Bolesławiec funkcjonuje 1 szkoła podstawo-
wa z dwoma oddziałami przedszkolnymi oraz 7 zespołów szkolno-przed-
szkolnych. Edukacja na poziomie szkolnictwa podstawowego odbywa się  
w 8 obwodach szkolnych. Poniżej przedstawiono plan sieci szkół podstawo-
wych oraz wykaz szkół i przedszkoli publicznych.

Plan sieci publicznych szkół podstawowych oraz granic ich obwodów:
Lp. Nazwa szkoły podstawowej Adres Miejscowości należące do obwodu
1 Zespół Szkolno-Przedszkolny 

Szkoła Podstawowa
w Bożejowicach

Bożejowice nr 1 
59-700 Bolesławiec 

Bożejowice, 
Rakowice, Otok

2 Zespół Szkolno-Przedszkolny 
Szkoła Podstawowa 

w Brzeźniku

Brzeźnik nr 67
59-700 Bolesławiec

Brzeźnik, Dobra, Mierzwin

3 Szkoła Podstawowa 
w Dąbrowie Bolesławieckiej

Dąbrowa 
Bolesławiecka nr 43 
59-700 Bolesławiec

Dąbrowa Bolesła-wiecka, Golnice, 
Krępnica, Łąka, Bolesławice
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4 Zespół Szkolno-Przedszkolny, 
Szkoła Podstawowa 
w Kraśniku Dolnym 

Kraśnik Dolny nr 45 59-700 
Bolesławiec

Kraśnik Górny, Kraśnik Dolny, 
Lipiany, Nowa Wieś, Chościszo-

wice

5 Zespół Szkolno-Przedszkolny, 
Szkoła Podstawowa 

w Kruszynie

Kruszyn, 
ul. Kasztanowa nr 1 59- 700 

Bolesławiec

Kruszyn, Łaziska

6 Zespół Szkolno-Przedszkolny, 
Szkoła Podstawowa 

im. J. Kukuczki w Ocicach

Ocice nr 55 
59-730 Nowogrodziec

Ocice, Kraszowice, Nowa

Wykaz szkół podstawowych – liczba uczniów w poszczególnych klasach – stan na 30 
września 2021 r.

Lp. Szkoła Kl. I Kl. II Kl. III Kl. IV Kl. V Kl. VI Kl. VII Kl. VIII
1. SP Bożejowice 24 15 15 20 18 8 27 20
2. SP Brzeźnik 12 12 11 18 13 10 12 23
3. SP Dąbrowa 10 9 13 10 8 6 8 8
4. SP Kraśnik Dolny 21 19 20 21 16 4 13+20 19
5. SP Kruszyn 16+16 19 25 24 29 - 21+21 17+18
6. SP Ocice 12+12 7 11 11 13 - 19 14
7. SP Trzebień 15 12 11 14 13 9 23 15
8. SP Żeliszów 10 9 14 11 12 6 17 16

Wykaz przedszkoli i oddziałów przedszkolnych - liczba uczniów w grupach przed-
szkolnych – stan na 30 września 2021 r.

Lp. Przedszkole 3 - latki 4 - latki 5 - latki 6 - latki
1. Przedszkole w Bożejowicach 19 12 17 14
2. Przedszkole w Brzeźniku 2 7 14 15
3. Oddział Przedszkolny w Dąbrowie Bolesławieckiej 4
4. Przedszkole w Kraśniku Dolnym 10 22 18 21
5. Przedszkole w Kruszynie 12 17 23 21
6. Przedszkole w Ocicach 8 11 8 12
7. Przedszkole w Trzebieniu 10 14 11 11
8. Przedszkole w Żeliszowie 9 9 13 9

 Na jakość edukacji w szkołach i w przedszkolach ma wpływ wiele czyn-
ników,  między innymi: oferta edukacyjna, umiejętność pracy z uczniami  
o specyficznych potrzebach edukacyjnych, tj. rozwijanie zdolności uczniów, 
pomoc uczniom mającym trudności w opanowaniu wiedzy i umiejętności. 
Zatem istotne jest zindywidualizowanie form i metod pracy z uczniami. Bio-
rąc pod uwagę powyższe w każdej jednostce oświatowej zorganizowane zo-
stały zajęcia rozwijające uzdolnienia oraz zajęcia z zakresu pomocy psycho-
logiczno-pedagogicznej. Ponadto od klasy I do VIII prowadzona jest nauka 
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dwóch języków obcych. Wszyscy uczniowie kl. I-III mają zorganizowaną 
naukę pływania w ramach ogólnopolskiego program „Umiem pływać”. Na-
tomiast uczniowie klas IV-VIII mogą uczestniczyć w zajęciach sportowych 
organizowanych w ramach programu SKS.  W jednostkach realizowane było 
wiele programów profilaktycznych. 
 Na terenie szkół i przedszkoli odbywały się uroczystości z okazji świąt 
państwowych, dni otwarte dla rodziców i festyny. Były to między innymi: 
Pasowanie na ucznia i przedszkolaka, Dzień Chłopaka, Andrzejki, Mikołaj-
ki, Wigilia, Jasełka, Święto Babci i Dziadka, zabawa karnawałowa, Święto 
Wiosny, Dzień Kobiet, Światowy Dzień Ziemi i Dzień Sportu, Ogólnopolski 
Dzień Przedszkolaka, Międzynarodowy Dzień Postaci z Bajek, Dzień Eduka-
cji Filmowej, Babciu Dziadku nie daj się oszukać. Większość imprez odbywa-
ła się z udziałem rodziców i mieszkańców miejscowości z obwodu jednostki. 
Uczniowie i wychowankowie brali udział w przedstawieniach teatralnych  
i muzycznych organizowanych na terenie szkół i przedszkoli. Zorganizowa-
no wiele wycieczek edukacyjnych i turystycznych. 

12.1. Laboratoria Przyszłości
 Celem inicjatywy jest wsparcie wszystkich szkół podstawowych 
w budowaniu wśród uczniów kompetencji przyszłości z tzw. kierun-
ków STEAM (nauka, technologia, inżynieria, sztuka oraz matematyka).  
W 2021 roku Zespoły Szkolno-Przedszkolne w Bożejowicach, Brzeźniku, 
Kraśniku Dolnym, Kruszynie, Ocicach, Trzebieniu, Żeliszowie oraz Szkoła 
Podstawowa w Dąbrowie Bolesławieckiej zakwalifikowały się do programu 
„Laboratoria Przyszłości” jest to inicjatywa edukacyjna realizowana przez 
Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kance-
larii Prezesa Rady Ministrów. Założeniem jest stworzenie nowoczesnej szko-
ły, w której zajęcia będą prowadzone w sposób ciekawy, angażujący uczniów 
oraz sprzyjający odkrywaniu ich talentów i rozwijaniu zainteresowań. 
 Do końca roku 2021 zakupiono z projektu pomoce dydaktyczne ta-
kie jak: drukarki 3D, kompatybilne z nimi filamenty, laptopy do sterowania 
drukarkami 3D, aparaty cyfrowe wraz z całym osprzętem, a także stacje 
pogodowe, mikroskopy, czy teleskopy. Na ww. elementy wyposażenia wy-
dano prawie 167.000,00 zł , jest to około 40 % z całej kwoty dofinansowania. 
Pozostałe środki wydatkowane będą w 2022 r.

12.2.Umiem Pływać
 Cztery Zespoły Szkolno-Przedszkolne z Bożejowic, Brzeźnika, Trze-
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bienia i Żeliszowa wzięły udział w projekcie „Umiem pływać”. Zajęcia od-
bywały się w okresie od października do grudnia 2021 r. na krytej pływalni 
„Park Wodny Orka” w Bolesławcu, pod bacznym okiem wykwalifikowanych 
instruktorów. Założeniem projektu jest rozpowszechnić naukę pływania 
wśród dzieci z klas I-III, a także systematyczny i powszechny udział dzieci  
w pozalekcyjnych i pozaszkolnych zajęciach sportowych z zakresu nauki 
pływania. Głównymi celami projektu było:
• upowszechnianie aktywności fizycznej dzieci i młodzieży,
• nabycie przez dzieci podstawowych umiejętności pływania,
• profilaktyka przeciwdziałania i korygowanie wad postawy.

12.3. Sala sensoryczna w Bożejowicach
 Od grudnia 2021 roku dzieci z terenu Gminy Bolesławiec ze specjalny-
mi potrzebami kształcenia w zakresie integracji sensorycznej mogą korzy-
stać ze specjalnie wyposażonej sali integracji sensorycznej, znajdującej się  
w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Bożejowicach. 
 Pracownia do prowadzenia zajęć z zakresu zaburzeń przetwarzania 
sensorycznego mogą korzystać ze specjalistycznych sprzętów, usprawniają-
cych słabiej funkcjonujące obszary rozwojowe. W czasie zabaw i ćwiczeń 
usprawniają swoje funkcjonowanie w zakresie propriocepcji, dotyku, równo-
wagi, planowania motorycznego, napięcia mięśniowego, wzroku, słuchu czy 
węchu. Z entuzjazmem i zapałem wykonują zadania i ćwiczenia na huśtaw-
kach, „koniku”, „platformie”, „beczce”, trampolinie, „maglownicy”, desko-

  Sala sensoryczna w Bożejowicach
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rolce czy piłkach terapeutycznych. Mogą też trenować refleks, spostrzegaw-
czość i szybkość reakcji z wykorzystaniem programów „Magicznej podłogi”. 
Całość inwestycji wyniosła 31.207,59 zł.

12.4. Stypendia Wójta Gminy Bolesławiec
 Uczniowie z terenu Gminy Bolesławiec, którzy osiągają bardzo dobre 
wyniki w nauce, sporcie czy w dziedzinach artystycznych, otrzymują Sty-
pendia Wójta Gminy Bolesławiec.
 W 2021 r. kryteria, określone uchwałą Rady Gminy Bolesławiec  
z 4 listopada 2020 r. spełniło 47 uczniów. Łączna kwota środków, przezna-
czonych na ten cel, wyniosła 40.950 zł.

13. Działalność kulturalna i sportowa

 Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Bolesławcu z s. w Kruszynie ad-
ministruje Centrum Administracyjno-Kulturalnym w Kruszynie, w którym 
posiada biura, salę konferencyjną, bibliotekę, a także 32 obiektami kultury 
we wsiach: Bolesławice (stary i nowy Dom Ludowy), Bożejowice, Brzeź-
nik, Chościszowice, Dąbrowa Bolesławiecka, Dobra, Golnice, Kozłów, 
Kraszowice, Kraśnik Dolny, Kraśnik Górny, Krępnica, Kruszyn, Lipia-
ny, Łaziska, Łąka, Nowa, Nowa Wieś, Nowe Jaroszowice, Mierzwin (stary 
i nowy Dom Ludowy), Ocice (sala prób i ćwiczeń i Dom Ludowy), Otok, 

  Najzdolniejsi ze stypendystów 2021
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Parkoszów, Stara Oleszna, Stare Jaroszowice, Suszki, Trzebień, Trzebień 
Mały, Żeliszów oraz 14 szatniami sportowymi we wsiach: Bolesławice, 
Brzeźnik, Dąbrowa Bolesławiecka, Kraśnik Dolny, Kruszyn, Łaziska, 
Mierzwin, Ocice, Otok, Stare Jaroszowice, Trzebień, Nowa, Łąka i Dobra. 
GOKiS także nadzoruje boiska wielofunkcyjne (22 miejscowości), place za-
baw (24 miejscowości), siłownie zewnętrzne (23 miejscowości) i altany (19 
miejscowości).
 W pierwszym półroczu w związku z ograniczeniami, wynikającymi  
z obostrzeń epidemiologicznych, działalność pracowni artystycznych i ze-
społów była ograniczona.

13.1. Zespoły ludowe
 Przy Ośrodku działają następujące zespoły: Gminny Zespół Pieśni  
i Tańca „Jutrzenka”, Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Bolesławieckiej, Zespół 
Śpiewaczy z Ocic, Zespół Śpiewaczy z Żeliszowa, Zespół „Leśne Nastroje” 
z Dobrej. Każdy z nich miał okazję zaprezentować swoje możliwości arty-
styczne na koncertach w Gminie Bolesławiec oraz poza jej granicami.    
 W tym roku, chcąc uhonorować zespoły ludowe zorganizowaliśmy  
i sfinansowaliśmy nagranie filmów tematycznych, ilustrujących ich działal-
ność. Zespoły mają teraz okazję promowania swojego dorobku także przez 
prezentowanie nagrań.
 W miesiącach z obowiązującymi obostrzeniami Zespół Pieśni i Tań-
ca Ziemi Bolesławieckiej prowadził zajęcia online, a Gminny Zespół Pieśni  

  VI Rajd Pieszy po Gminie Bolesławiec 
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i Tańca „Jutrzenka” prezentował swoje piosenki podczas akcji „Gra muzycz-
ka po uliczkach”.

13.2. Pracownie i zajęcia
 W ramach działalności Pracowni muzycznej w Kruszynie i Bożejo-
wicach prowadzono zajęcia nauki gry na gitarze oraz zajęcia wokalne dla 
wszystkich grup wiekowych. 
 W Kruszynie działa Pracownia plastyczna, która była współorgani-
zatorem kilku wystaw oraz pokazu performance. Pracownia skupia na za-
jęciach dzieci, młodzież i dorosłych. Zajęcia pracowni artystycznych (pla-
stycznych, sensoplastycznych, muzycznych itp.) były prowadzone także  
w Domach Ludowych w Kraśniku Dolnym, Brzeźniku, Bożejowicach. 
 Dla najmłodszych zorganizowano zajęcia ruchowo-muzyczne (rytmi-
ka) w Bożejowicach i Kraszowicach. Dla dorosłych mieszkańców Gminy 
prowadzono zajęcia tańca towarzyskiego (w Domach Ludowych w Bolesła-
wicach i Kruszynie) oraz tańca latino solo (w Domach Ludowych w Łazi-
skach, Kraśniku Dolnym i Trzebieniu).
 Na terenie Gminy Bolesławiec odbywają się również zajęcia kabaretowe 
w Trzebieniu. 

13.3. Zajęcia sportowo-rekreacyjne
 W Domach Ludowych w Kruszynie, Brzeźniku, Dobrej, Trzebieniu. 
prowadzone były ćwiczenia rekreacyjne dance fitness. W Nowych Jaroszo-
wicach i Żeliszowie można było uczestniczyć w ćwiczeniach ogólnorozwo-
jowych.
 W 2021 r. zatrudnieni przez GOKiS trenerzy piłki nożnej prowadzi-
li zajęcia sportowe i drużyny ligowe Gminnego Zrzeszenia Ludowych Ze-
społów Sportowych w rozgrywkach piłkarskich rundy wiosennej sezonu          
2020/2021 oraz rundy jesiennej sezonu 2021/2022.  
 Uczestniczyły w nich Majdan Bolesławice, LKS Brzeźnik, LKS „Bóbr” 
Dąbrowa Bolesławiecka, LKS Kraśnik Dolny, LKS „Znicz” Kruszyn, LZS 
Łaziska, LKS Mierzwin, LZS Nowa, LKS Ocice, BAD ELEMENT Otok-
-Bożejowice-Rakowice oraz KS Stare Jaroszowice – Żeliszów. 

13.4. Program „Aktywny Senior”
 Kontynuowaliśmy program „Aktywny Senior” i udało się zrealizować:
• Koncerty muzyczne (Kraśnik Dolny, Trzebień),
• Spotkania z dietetykiem (20 miejscowości),
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• Zajęcia nordic walking (Brzeźnik, Kruszyn).
     
13.5. Imprezy kulturalne, rekreacyjne i sportowe
 W ramach działalności kulturalnej GOKiS  zorganizował  85 wyda-
rzeń kulturalnych.
 W 2021 roku, w związku z obostrzeniami epidemiologicznymi, dzia-
łalność stacjonarna Ośrodka była ograniczona. W możliwym do realiza-
cji okresie  GOKiS przedstawił swoją ofertę kulturalną poprzez działania, 
które spotkały się z dużym zainteresowaniem, m.in. smyczkowe koncerty 
muzyczne, spotkania z dietetykiem czy Klasyki na Start. Podczas waka-
cji oprócz ciekawych animacji po raz pierwszy zorganizowaliśmy wycieczki 
do wiosek tematycznych: Wioski Piasku i Kamienia w Czaplach, Wioski 
indiańskiej w Ostaszowie, Rogatej Wsi w Konradówce oraz Wioski Ko-
lejarzy w Miłkowicach. Wydarzeniem bez precedensu w naszej Gminie,  
w okresie wakacyjnym było Kino Plenerowe, które zrealizowaliśmy w Bo-
żejowicach. Po raz pierwszy zaproponowaliśmy naszym mieszkańcom Jar-

mark Bożonarodzeniowy, który spotkał się z pozytywnym odzewem pu-
bliczności. 
 Ostatnie miesiące to akcja „Bajkolandia” dla dzieci w kilku miejsco-
wościach (Bożejowice, Brzeźnik, Kraśnik Dolny, Kruszyn, Ocice, Trze-
bień, Żeliszów) oraz kilka koncertów muzycznych (Bożejowice, Dobra). 
Nie zabrakło także ciekawej wystawy plastycznej z teatrem ruchu (Kruszyn). 
Widzowie mieli okazję oglądać Pokaz Iluzjonisty (Kruszyn). Najczęściej 

  Klasyki na Start
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powtarzanym wydarzeniem były animacje podczas Wakacji z GOKiS-em  
i Ferii na Wesoło (28 miejscowości).
 Nie odbyły się 3 największe imprezy kulturalne: Bałkańska Festa, Fe-
styn Kresowo-Kapuściany oraz Dożynki Gminne. Odwołano je ze względu 
na prognozowaną ilość widzów, która przekroczyłaby dozwoloną liczbę osób 
(obostrzenia covidowe).
 W 2021 r. Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Bolesławcu z s. w Kru-
szynie zorganizował 11 jednodniowych imprez o charakterze sportowym 
lub sportowo-rekreacyjnym.
 Największym wydarzeniem sportowo-rekreacyjnym był III Rajd Ro-
werowy w Gminie Bolesławiec, którego start i meta zlokalizowane były na 
boisku sportowym w Ocicach.   
 Kolejną imprezą dla mieszkańców Gminy Bolesławiec był Turniej sza-
chów plenerowych par w Kruszynie. 
      Po raz pierwszy w naszej Gminie w Bożejowicach odbyły się zawody 
E-sportowe, w których uczestnicy rywalizowali w wirtualnych wyścigach 
samochodowych. 
       Niezmiennie dużym zainteresowaniem cieszył się Rajd Pieszy po Gmi-
nie Bolesławiec, który promował walory przyrodnicze i krajobrazowe Gmi-
ny Bolesławiec.
      W rywalizacji sportowej odbywającej się w ramach Mistrzostw Szkół 
Podstawowych Gminy Bolesławiec w roku szkolnym 2021/2022 przepro-

  III Rajd Rowerowy w Gminie Bolesławiec



str. 48

wadzono osiem turniejów mistrzowskich, w których wyłoniono najlepsze 
drużyny w mini piłce nożnej, piłce ręcznej, piłce koszykowej, piłce koszyko-
wej 3x3 i piłce siatkowej. 

13.6. Biblioteki publiczne
 Na terenie Gminy działa 7 bibliotek publicznych we wsiach: Kruszyn, 
Ocice, Kraśnik Dolny, Trzebień, Żeliszów i Brzeźnik, a także uruchomio-
na w 2021 roku nowa biblioteka w Bożejowicach. Głównym zakresem ich 
działalności jest upowszechnianie czytelnictwa poprzez wypożyczanie ksią-
żek, organizowanie konkursów czytelniczych, a także Spotkań Autorskich. 
W bibliotekach odbywają się także zajęcia dla dzieci i młodzieży. 
 Dla osób z niepełnosprawnościami dostosowano wszystkie budynki, 
w których znajdują się biblioteki. Księgozbiór na koniec 2020 roku wynosił 
72.579 woluminów, zaś na koniec roku 2021 – 73.195 woluminów. Zakupio-
no 4.224 egzemplarze (z czego do biblioteki w Bożejowicach 2.164), a ubyły 
3.733 egzemplarze. Biblioteka w Żeliszowie zapewniała możliwość wypoży-
czenia płyt CD i DVD. Zbiory audiowizualnie w 2021 roku nie uległy wzbo-
gaceniu. W ubiegłym roku zarejestrowano 1.771 czytelników i czytelniczek, 
a w 2021 roku ta liczba wynosiła 1.817. W ciągu roku biblioteki odwiedziło 
14.327 osób. 

 Wypożyczono łącznie 25.325 książek i 3.318 egzemplarzy czasopism. 
W bibliotekach zatrudnionych było 6 pracowników. W sierpniu doszedł je-

  Nowa biblioteka w Bożejowicach działa od września
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den pracownik do biblioteki w Bożejowicach. We wszystkich bibliotekach 
czytelnicy użytkują 27 komputerów (wszystkie z dostępem do szeroko-
pasmowego Internetu). W trakcie roku zakupiono 8 nowych komputerów  
(w tym 4 do Bożejowic). 
 W 2021 roku biblioteki zorganizowały następujące wydarzenia: 9 spo-
tkań autorskich, 32 godziny lekcji bibliotecznych, 93 imprezy bibliotecz-
ne oraz 20 godzin zajęć edukacyjnych. W wydarzeniach tych wzięło udział 
3.137 uczestników. Biblioteki w Bożejowicach, Kruszynie i Żeliszowie 
wzięły udział w projekcie „Mała książka – wielki człowiek” skierowanym 
do dzieci w wieku 3-6 lat. Całkowity koszt prowadzenia działalności biblio-
tecznej i upowszechniania czytelnictwa zamknął się kwotą 644.377 zł. 
 Odbył się również wieczór autorski, połączony z promocją książki au-
torstwa Dariusza Gołębiewskiego. Sfinansowana przez Gminę Bolesławiec 
publikacja szczegółowo opisuje następujące miejscowości - Kraśnik Dolny, 
Kraśnik Górny, Nową Wieś, Chościszowice i Lipiany.

13.7. Kolonie letnie
 W 2021 roku GOKiS zrealizował III turnusy kolonii letnich dla 144 
dzieci z Gminy Bolesławiec. Najmłodsi mieszkańcy Gminy odpoczywali  
w nadmorskim Jarosławcu.

 GOKiS przy organizacji imprez współpracował z mieszkańcami Gmi-
ny, aktywizując nie tylko młodszych, ale także seniorów. Oprócz współor-
ganizacji przy imprezach kulturalnych i sportowych udostępnia nieodpłat-
nie sale zebrań i Domy Ludowe na spotkania mieszkańców, Kół Gospodyń 
Wiejskich i Stowarzyszeń. 
 Udział we wszystkich imprezach był bezpłatny i powszechny, miały 
one charakter niedochodowy. 

14. Pomoc społeczna

14.1. Podstawowa działalność GOPS
 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bolesławcu z/s w Kruszynie, 
obejmuje swoją działalnością teren Gminy Bolesławiec, który podzielony jest 
na sześć rejonów opiekuńczych, liczących średnio 2.410 mieszkańców. W re-
jonach tych zatrudnionych jest 5 pracowników socjalnych, w tym czterech 
ma ukończone studia magisterskie o specjalności pedagogika pracy socjal-
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nej oraz pedagogiki resocjalizacji.
 Najczęściej spotykanymi dysfunkcjami w rodzinach są: ubóstwo 
– 107 środowisk, bezrobocie – 70 środowisk, długotrwała lub ciężka cho-
roba – 72 środowiska, niepełnosprawność – 40 środowisk, bezradność  
w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa do-
mowego – 24 środowiska, bezdomność – 10 środowisk, alkoholizm – 11 śro-
dowisk i narkomania - 3 środowiska.
 W zakresie zadań własnych Gminy Ośrodek świadczył pomoc w posta-
ci zasiłków:
1. W ramach zadań obligatoryjnych:
• opłacono wyżywienie w szkołach i przedszkolach dla 33 dzieci,
• świadczono usługi opiekuńcze poprzez pracowników firmy „CURATUM” 

dla 12 osób,
• opłacono pobyt w Domach Pomocy Społecznej dla 12 osób.
2. Świadczenia z zakresu pomocy społecznej w ramach zadań własnych do-

towanych obejmują:
• zasiłki stałe dla osób ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełno-

sprawności bez środków do życia dla 50 osób, w tym 4 rodzinom świad-
czenie realizowano poprzez sklepy,

• zasiłki okresowe dla 75 rodzin, w tym 5 rodzinom świadczenie realizo-
wano poprzez sklepy.

Z w/w form pomocy skorzystało 185 rodzin (349 osób).
 Dodatkowo Ośrodek przeprowadza wywiady i wydaje decyzje do celów 
przyznania prawa do świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków 
publicznych, objęto taką pomocą 10 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 ży-
ciowych. Nadal prowadzona jest współpraca z Sądowymi Kuratorami Za-
wodowymi i Społecznymi, Towarzystwem Przyjaciół Dzieci, Polskim 
Czerwonym Krzyżem, Warsztatami Terapii Zajęciowej, Powiatowym Cen-
trum Pomocy Rodzinie, Sądem Rodzinnym i Policją, Kuratorium Oświa-
ty a także z dyrekcją i nauczycielami szkół na terenie Gminy, powiatu  
i województwa. Ośrodek współpracuje również z Stowarzyszeniem Osób 
Niepełnosprawnych, Polskim Związkiem Niewidomych, Klubem Amazo-
nek.
 Dominującymi dysfunkcjami w rodzinach objętych pomocą są pro-
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blemy z prowadzeniem gospodarstwa domowego, bezrobocie, bezradność  
w sprawach opiekuńczo-wychowawczych, długotrwała choroba lub niepeł-
nosprawność oraz bezdomność. Powoduje to niedostateczne zabezpieczenie 
i zaspokojenie potrzeb osób i rodzin. Nadal wzrasta ilość osób i rodzin ko-
rzystających ze świadczeń pomocy społecznej za względu na otrzymywa-
nie zbyt niskich wynagrodzeń lub zaprzestanie wypłaty wynagrodzeń przez 
niesolidnych pracodawców. Wzrasta także ilość osób i rodzin, u których 
stwierdzono niepełnosprawność lub długotrwałą chorobę, korzystających  
z pomocy Ośrodka w celu dofinansowania kosztów zakupu leków i  leczenia, 
ze względu na zbyt niskie uposażenia  rentowe lub emerytalne.
 Ośrodek od listopada 2012 roku realizuje zadania wynikające z ustawy 
z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 
oraz w oparciu o Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2020-2023 
dla Gminy Bolesławiec. Jednym z nowatorskich rozwiązań w systemie po-
mocy społecznej jest możliwość zatrudnienia asystenta rodziny do pracy na 
rzecz rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-
-wychowawczej. W Ośrodku zatrudniony jest 1 asystent rodziny. W pełni 
zaspokaja to potrzeby Gminy. Przydzielonych mu było w 2021 r. 7 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 (22 
dzieci) i placówkach opiekuńczych (6 dzieci).

14.2. Zabezpieczenie społeczne: 
 Wypłacono dodatki mieszkaniowe na łączną kwotę 64.091,87 zł dla 20 
rodzin:
• Spółdzielnie Mieszkaniowe w Trzebieniu – 10 rodzin,
• mieszkanie prywatne – 9 rodzin,
• mieszkanie gminne – 1 rodzina.
 Od stycznia 2014 r. Ośrodek wypłaca dodatki energetyczne (zadanie 
administracji rządowej zlecone do realizacji przez gminy), w 2021 roku wy-
datkowano na ten cel 871,27 zł dla 6 rodzin.
 Wypłacono świadczenia rodzinne dla 630 rodzin na kwotę  
4.237.227,22 zł. Ponadto opłacono składki przy świadczeniach rodzinnych: 
na ubezpieczenia zdrowotne (92.940,06 zł) oraz na ubezpieczenia społecz-
ne (392.303,24 zł) łącznie dla 88 osób.
 Wypłacono świadczenia alimentacyjne dla 50 rodzin na łączną kwotę  
296.888,56 zł.
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 Od 1 kwietnia 2016 r. Ośrodek prowadzi świadczenia wychowawcze  
(500 +), które wypłacono na 2.608 dzieci, na łączną kwotę 16.394.290,49 zł. 
 W Ośrodku wydawane są również Karty Dużej Rodziny, które  
w 2021 r. wydano dla 31 rodzin wielodzietnych. Od początku programu 
łącznie wydano karty dla 304 rodzin. 
 Od 1 października 2020 r. na mocy zmienionej ustawy Prawo ochrony 
środowiska Ośrodek przyjmuje wnioski i weryfikuje dochody w celu wy-
stawienia zaświadczeń w ramach realizacji programu „Czyste Powietrze”.  
W 2021 r. wydano zaświadczenia dla 21 gospodarstw domowych.

14.3. 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 Bo-
lesławiec.

 Podczas posiedzeń Zespołu Interdyscyplinarnego omawiano proble-
my zjawiska przemocy w rodzinie występujące w jednostkach reprezen-
towanych przez członków Zespołu. Podejmowano działania wynikające  
z procedury Niebieskiej Karty, ustalono plany działań w indywidualnych 
przypadkach.
• W 2021r. było założonych 33 Niebieskich Kart w 28 rodzinach z tego po-

licja założyła 31, OPS - 2,

  Jednym z wypłacanych świadczeń jest tzw. 500+
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• Oprócz w/w kart Zespół Interdyscyplinarny prowadził prace w 2 rodzi-
nach z 2020,  

• Procedurę Niebieskiej Karty realizowano podczas spotkań Zespołu Inter-
dyscyplinarnego i grup roboczych.

• Zespół Interdyscyplinarny realizował zadania zlecone podczas 4 spotkań: 
28 stycznia, 29 kwietnia, 14 września i 13 grudnia,

• W 2021 roku powołano 28 grup roboczych, które brały udział w 63 posie-
dzeniach.

• Grupy robocze były prowadzone w zależności od zgłaszanych potrzeb  
i wynikały  z problemów w indywidualnych przypadkach.

• Członkami grup roboczych byli pracownicy socjalni, dzielnicowi, człon-
kowie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  
w Kruszynie, nauczyciele i pedagodzy szkolni, kuratorzy społeczni.

• Na spotkania grup roboczych zapraszane były osoby dotknięte przemocą 
w rodzinie oraz wzywani zostali podejrzani o stosowanie przemocy. Pod-
czas tych spotkań były podejmowane działania na rzecz 30 rodzin.

• Sporządzono 28 Niebieskich Kart C
• W 22 przypadkach ( w tym 2 z 2020r.) zakończono procedurę Niebieskiej 

Karty, gdyż zaplanowane przez zespół specjalistów działania zostały zre-
alizowane bądź wszczęcie procedury było bezzasadne.

• Wspólna wymiana doświadczeń, spostrzeżeń pozwalała podjąć szer-
sze działania pomocowe. Bezpośredni sposób przekazywania informa-
cji, podejmowanie konkretnych działań niewątpliwie usprawniały pracę  
i znacznie szybciej pozwalały na osiągnięcie zamierzonego celu.

Efekty działań grup roboczych:
• 10 osób zostało skierowanych do Gminnej Komisji Rozwiązywania Pro-

blemów Alkoholowych w Kruszynie celem podjęcia leczenia odwykowe-
go,

• wobec 5 sprawców przemocy było prowadzone postępowanie w Prokura-
turze Rejonowej  w B-cu za znęcanie się nad rodziną,

• wobec 4 osób zastosowano środek zapobiegawczy w postaci zakazu zbli-
żania i opuszczenia lokalu mieszkalnego,

• w 19 rodzinach, w których dochodzi do przemocy, osoby objęte zostały 
bezpłatną pomocą  psychologa lub/ oraz prawną.

 Ponadto realizowana jest kampania polegająca na dystrybuowaniu ulo-
tek zawierających informacje dotyczące przemocy w rodzinie oraz dostęp-
nych form pomocy dla osób uwikłanych w przemoc domową. 
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14.4. Działanie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów  
Alkoholowych
 Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bole-
sławcu 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 profilak-
tyką rozwiązywania problemów alkoholowych. 
W roku 2021 prowadzono łącznie 23 spraw (również z lat ubiegłych) z tego:
• 5 osób zobowiązało się do podjęcia dobrowolnego leczenia, kontrola tera-

pii,
• 1 sprawa oczekuje na wydanie opinii,
• 9 spraw pozostaje w biegu – oczekują na kolejny termin posiedzenia ko-

misji, 
• 5 zostało skierowanych do sądu,
• 2 sprawy zamknięte,
• 1 zawieszona.

 Wszyscy indywidualni wnioskodawcy oraz członkowie ich rodzin 
otrzymali wsparcie w formie indywidualnych rozmów motywująco – infor-
macyjnych oraz materiałów edukacyjnych o tematyce uzależnień, współuza-
leżnień i ochrony przed przemocą.
 W 2021 roku wydano 17  zezwoleń  na sprzedaż alkoholu, nie było ode-
brania zezwolenia.
 Gmina uczestniczyła w kampanii: „Zachowaj trzeźwy umysł 2021” re-
alizowanym przez Stowarzyszenie Producentów i Dziennikarzy Radiowych 
(w ramach kampanii zamówiliśmy materiały: scenariusze zajęć dla nauczy-
cieli oraz karty pracy dla uczniów, które zostały rozdzielone do poszczegól-
nych 8 Szkół Podstawowych). 
 W okresie wakacji ze środków uzyskanych z zezwoleń na sprzedaż na-
pojów alkoholowych dofinansowano pokrycie kosztów warsztatów profilak-
tyczno – tanecznych dzieci i młodzieży uczęszczających na zajęcia „Zespołu 
Pieśni i Tańca Ziemi Bolesławieckiej” z terenu Gminy Bolesławiec. 
 Ze środków uzyskanych z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 
dofinansowano organizację zajęć przez Gminny Ośrodek Kultury i Sportu 
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w Kruszynie m.in.: Rajd Rowerowy po Gminie Bolesławiec, kolonie letnie, 
Rajd pieszy po Gminie, konkurs na najpiękniejszy list pisany odręcznie, wy-
stawa „Klasyki na start”, kino plenerowe, zajęcia tańca towarzyskiego dla 
seniorów, zajęcia ruchowe dla seniorów, Bajkolandię, koncerty muzyczne, 
zawody e-sportu oraz Jarmark Bożonarodzeniowy. 
 W okresie sprawozdawczym członkowie GKRPA uczestniczyli w szko-
leniu „Psychologia komunikacji interpersonalnej w pracy z trudnym klien-
tem” oraz w szkoleniu „Skuteczna działalność pomocowa – praktyka działa-
nia KRPA oraz ZI”. 
 Ze względu na specyfikę działalności Ośrodka w czasie pandemii CO-
VID-19, która wybuchła w marcu 2020 r. i trwała przez cały rok 2021, więk-
szość zadań, spotkań i rozmów z petentami czy też szkoleń odbywała się za 
pomocą środków przekazu teleinformatycznego. 

15. Administracja publiczna

 Na dzień 31 grudnia 2021 r. w Urzędzie Gminy Bolesławiec zatrudnio-
nych było 41 pracowników, w tym 30 kobiet i 11 mężczyzn. 
 Na stanowiskach urzędniczych - 35 osób, na stanowiskach pomocni-
czych - 6 osób. 
 W stosunku do roku 2020 zwiększenie o 1 etat. 

16. Realizacja uchwał Rady Gminy Bolesławiec

 Rada Gminy Bolesławiec w 2021 roku podjęła 72 uchwały, z których 
23 stanowiły akty prawa miejscowego podlegające publikacji w Dzienni-
ku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. W stosunku do podjętych 
uchwał Wojewoda Dolnośląski nie wydał rozstrzygnięć nadzorczych, stwier-
dzających nieważność uchwał w części lub całości oraz nie złożył skarg do 
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu. Regionalna Izba 
Obrachunkowa w stosunku do podjętych uchwał stwierdziła nieważność  
w części jednej uchwały, podejmując stosowną uchwałę. Żadna z podjętych 
w 2021 roku uchwał nie została unieważniona w całości przez organy nad-
zoru. 
 Spośród 72 uchwał 50 zostało zrealizowanych w 2021 roku, pozostałe 
22 uchwały są w trakcie realizacji.
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