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I - OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA GMINY

 Gmina Bolesławiec położona jest w północno-zachodniej części województwa
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. Po-
wierzchnia Gminy Bolesławiec wynosi 289 km2.
 Gmina Bolesławiec otacza ze wszystkich stron miasto Bolesławiec (stanowiące 
oddzielną jednostkę administracyjną) oraz graniczy z następującymi gminami powia-
tu 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 zajmo-
wanego obszaru oraz liczby mieszkańców, na północy: Kozłów, Stara Oleszna, Trze-
bień Mały, Trzebień, Parkoszów, Golnice, Dąbrowa Bolesławiecka, Krępnica, Łąka, 
Chościszowice, na zachodzie: Bolesławice, Dobra, Brzeźnik, Mierzwin, na wscho-
dzie: Lipiany, Nowa Wieś, Kraśnik Dolny, Kraśnik Górny, Kruszyn, Łaziska, na połu-
dniu: Ocice, Nowa, Kraszowice, Otok, Bożejowice-Rakowice, Nowe Jaroszowice, 
Stare Jaroszowice, Suszki, Żeliszów.

Tab. 1 - Liczba ludności w poszczególnych miejscowościach

Lp. Miejscowość Pobyt stały Pobyt czasowy Ogółem

1 Bolesławice 717 7 724

2 Bożejowice 507 8 515

3 Brzeźnik 887 5 892

4 Chościszowice 75 3 78

5 Dąbrowa 
Bolesławiecka

313 7 320

6 Dobra 929 13 942

7 Golnice 209 5 214

8 Kozłów 40 0 40

9 Kraszowice 296 2 298

10 Kraśnik Dolny 723 11 734

11 Kraśnik Górny 508 8 516

12 Krępnica 241 1 242



2

13 Kruszyn 1819 47 1866

14 Lipiany 147 2 149

15 Łaziska 931 17 948

16 Łąka 238 25 263

17 Mierzwin 271 7 278

18 Nowa 182 3 185

19 Nowa Wieś 394 34 428

20 Nowe 
Jaroszowice

257 4 261

21 Ocice 974 7 981

22 Otok 495 0 495

23 Parkoszów 123 0 123

24 Rakowice 535 6 541

25 Stara Oleszna 194 2 196

26 Stare 
Jaroszowice

286 6 292

27 Suszki 257 3 260

28 Trzebień 1027 50 1077

29 Trzebień Mały 90 4 94

30 Żeliszów 510 8 518

ogółem gmina 14175 295 14470
 
 W roku 2019 urodziło się 152 dzieci. Łączna liczba zgonów wynosi 133.

Tab. 2 - Liczba urodzeń i zgonów w poszczególnych miejscowościach

Lp. Miejscowość Liczba urodzeń Liczba zgonów

1 Bolesławice 10 1

2 Bożejowice 3 7

3 Brzeźnik 10 5

4 Chościszowice 1 1

5 Dąbrowa Bolesławiecka 4 7

6 Dobra 12 3

7 Golnice 2 2

8 Kozłów 0 2
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9 Kraszowice 2 8

10 Kraśnik Dolny 6 6

11 Kraśnik Górny 7 7

12 Krępnica 4 2

13 Kruszyn 16 12

14 Lipiany 0 4

15 Łaziska 4 13

16 Łąka 3 2

17 Mierzwin 4 2

18 Nowa 2 3

19 Nowa Wieś 4 5

20 Nowe Jaroszowice 5 2

21 Ocice 15 10

22 Otok 7 5

23 Parkoszów 1 0

24 Rakowice 4 2

25 Stara Oleszna 1 4

26 Stare Jaroszowice 0 3

27 Suszki 4 2

28 Trzebień 13 8

29 Trzebień Mały 0 1

30 Żeliszów 8 4

Ogółem gmina 152 133

 W 2019 roku liczba mieszkańców gminy wyniosła ogółem 14470 osób, w tym 
14175 zameldowanych na pobyt stały oraz 295 osób na pobyt czasowy. Porównanie 
danych z 2018 rokiem wskazuje na wzrost liczby mieszkańców ogółem o 67 osób,  
w tym mieszkańców stałych o 83 osoby oraz spadek liczby zameldowanych na pobyt 
czasowy o 16 osób. Największy przyrost liczby mieszkańców stałych w odniesieniu do 
roku poprzedniego wystąpił w miejscowościach Dobra (46 osób), Kruszyn (40 osób  
i Brzeźnik (15 osób). Zauważalne tendencje spadkowe wystąpiły w Trzebieniu, gdzie 
liczba mieszkańców stałych zmniejszyła się rocznie o 14 osób oraz po 10 osób w Kra-
szowicach, Nowej Wsi i Starych Jaroszowicach. W 2019 roku odnotowano na terenie 
gminy 152 urodzenia (mniej o 24 w porównaniu z 2018 rokiem) oraz 133 zgony (wzrost 
o 23 osoby).
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II - DANE FINANSOWE ZA 2019 R.

2.1. Finanse gminy
1. Budżet gminy Bolesławiec na 2019 r. został przyjęty uchwałą Nr III/8/18 Rady 

Gminy z dnia 19 grudnia 2018 roku, pierwotnie zakładał dochody w kwocie 
59.000.000 zł oraz wydatki w kwocie 68.600.000 zł. W trakcie roku był kory-
gowany 8 uchwałami Rady Gminy i 18 zarządzeniami Wójta Gminy, ostatecznie 
zamknął się kwotą 71.373.803 zł po stronie dochodów i kwotą 83.061.007 zł 
po stronie wydatków. 

2. Dochód gminy w 2019 roku w przeliczeniu na 1 mieszkańca wynosił  
4.977,28 zł, natomiast wydatki w przeliczeniu na 1 mieszkańca wyniosły 
5.268,90 zł. Dla porównania w roku 2018 dochód na 1 mieszkańca wyniósł 
4.399,34 zł, natomiast wydatki na 1 mieszkańca wyniosły 4.133,92 zł. 

3. Dochody zostały wykonane w kwocie 72.021.172 zł, co stanowi 100,91 %  
z planowanych na 2019 rok dochodów.

4. Dochody własne wykonano w kwocie 25.456.031 zł, co stanowi 109,30% pla-
nu, subwencje i dotacje wykonano w kwocie 32.878.435 zł, co stanowi 95,90 % 
planu, z czego kwota 16.678.662 zł, tj. 50,73 % związana jest z świadczeniami 
w dziale „Rodzina”. Obserwuje się wzrost w zakresie udziału dochodów z tytułu 
subwencji i dotacji w dochodach ogółem z uwagi na zwiększający się poziom 
dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone, m.in. świadczenia 
rodzinne 500+ oraz jednorazowe świadczenia na tzw. wyprawkę szkolną „Do-
bry start” (300+).
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5. Ostatnią grupę dochodów stanowią udziały w podatkach stanowiących do-
chód budżetu państwa (PIT i CIT), które wykonano w kwocie 13.686.706 zł, co 
stanowi 99,18 % planu. Należy jednak wskazać, iż jest to kwota mniejsza niż 
w roku 2018, w którym to udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu 
państwa zasiliły budżet gminy kwotą 13.784.948 zł.  

6. Kolejny rok „zamrożone” były stawki podatku od nieruchomości, podatku rol-
nego i podatku od środków transportowych.

7. Udział poszczególnych grup dochodów w dochodach ogółem w 2019 roku 
przedstawia poniższy wykres:
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8. W roku 2019 gmina Bolesławiec pozyskała dodatkowe środki w wysokości 
2.139.993 zł na realizację zadań własnych, w tym na:

• realizację projektu „Łużyce-Bory, rowerem przez kulturowe i przyrodnicze 
dziedzictwo pogranicza” współfinansowanego przez Unię Europejską ze 
środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu 
Współpracy INTERREG Polska-Saksonia 2014-2020, w kwocie 1.505.222 zł,

• realizację projektu „Otwarty umysł – Twoją szansą na rozwój”, współfinanso-
wanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnoślą-
skiego na lata 2014-2020, w kwocie 112.037 zł, 

• realizację projektu „Szlakiem grodów i zamków” w ramach programu Eu-
ropejskiego Rozwoju Regionalnego oraz środków budżetu państwa przy 
wsparciu Euroregionu Nysa, w kwocie 12.089 zł,

• realizację projektu „ Budowa Sali zebrań we wsi Kozłów” - Operacja współ-
finansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 
„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kie-
rowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na 
lata 2014 – 2020, w kwocie 336.926 zł,

• przebudowę drogi wojewódzkiej nr 297, polegającej na budowie chodnika 
we wsi Łąka, w kwocie 61.250 zł,

• przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych we wsi Kruszyn w kwocie 
45.570 zł oraz we wsi Żeliszów w kwocie 50.400 zł, w ramach Terenowego 
Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych,

• kontynuacja programu usuwania wyrobów zawierających azbest w kwo-
cie 16.499 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej.
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9. W 2019 roku jednostki OSP oraz Gminny Ośrodek Kultury i Sportu pozyskały  
również środki pozabudżetowe z przeznaczeniem na: 

• dofinansowanie realizacji  zadania publicznego pod nazwą „Zapewnienie 
gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej włączonej do Kra-
jowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego”. Zadanie realizowane zgodnie  
z art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r. o ustanowieniu „Programu 
modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura 
ochrony Rządu w latach 2017-2020” (Dz. U. z 2018 poz.1828 z późn.zm.): 

– OSP Ocice kwota 6 043,15 zł (w tym dotacja gminy 607,15 zł),
– OSP Trzebień  9 000,00 zł (w tym dotacja gminy 1452,00 zł),

•  dofinansowanie realizacji  zadania publicznego pod nazwą „Przygotowanie 
jednostek ochotniczych straży pożarnych do działań ratowniczo-gaśniczych” 
poprzez remont strażnicy oraz zakup wyposażenia i sprzętu ratowniczo- 
gaśniczego.  Zadanie realizowane zgodnie z art. 3 ust. 2 ustawy z dnia  
15 grudnia 2016 r. o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży 
Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 
2017-2020” (Dz. U. z 2018 r. poz, 1828, z późn. zm.):

– OSP  Stare Jaroszowice 6 050,00 zł (w tym dotacja gminy 873,00 zł),
• działalność biblioteczną i upowszechnienie czytelnictwa. Zadanie realizo-

wane przy m.in. poprzez dotację Biblioteki Narodowej w wysokości 20.700 zł.
10. Stan wymagalnych gminie należności budżetowych na koniec roku 2019  

w porównaniu z rokiem poprzednim przedstawia się następująco:
Tab. 3 - Należności budżetowe - porównanie

Lp. Wyszczególnienie Zaległości na 
31.12.2018 r. w zł

 Zaległości na 
31.12.2019 r. w zł

1 Podatek od nieruchomości 1.600.899 1.259.172

2 Zasiłki alimentacyjne 1.284.413 1.345.288

3 Kary 452.202 445.688

4 Opłata za gospodarowanie odpadami 120.279 163.319

5 Podatek rolny 169.452 93.748

6 Podatek od środków transportowych 98.302 105.959

7 Podatek od działalności gospodarczej 
osób fizycznych, opłacany w formie  

karty podatkowej

25.384 29.390

8 Czynsze z najmu lokali 10.169 12.097

9 Sprzedaż mienia komunalnego 7.592 0

10 Opłata planistyczna 6.569 10.161

11 Wpływy z dzierżawy mienia 5.482 5.364

12 Podatek od czynności cywilnoprawnych 3.056 2.838
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13 Opłata za przedszkole 3.506 1.885

14 Podatek od spadków i darowizn 2.870 291

15 Wpływy z różnych dochodów 2.333 0

16 Podatek leśny 1.008 538

17 Opłata za przystanki 770 0

17 Opłata za wycinkę drzew 653 653

18 Usługi opiekuńcze 450 853

19 Zajecie pasa drogowego 12 253

R a z e m : 3.797.330 3.475.570

20 Odsetki od zaległości podatkowych na 31.12 663.565 615.532

O g ó ł e m : 4.460.895 4.091.102
11. Stan zaległości gminy Bolesławiec w porównaniu do roku 2018 zmniejszył się  

o kwotę 369.793 zł (należności o kwotę 321.760 zł, a odsetki o kwotę 48.033 zł). 
Poziom zaległości w przypadku większości grup należności uległ zmniejsze-
niu. Znaczący wzrost zaległości obserwuje się jedynie w zasiłkach alimenta-
cyjnych, opłacie za gospodarowanie odpadami oraz opłacie planistycznej.  
W przypadku zasiłków alimentacyjnych oraz opłaty za gospodarowanie odpa-
dami, przyczyną wzrostu zaległości jest brak posiadania legalnej pracy przez 
dłużników, co uniemożliwia skuteczną egzekucję, brak możliwości zastosowania 
środków egzekucyjnych, mimo podejmowania regularnych działań mających 
na celu egzekwowanie należności. Natomiast w przypadku opłaty planistycz-
nej powodem wzrostu zaległości był wzrost ilości decyzji o naliczeniu opłaty. 
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12. Wydatki w 2019 roku zostały zrealizowane w kwocie 76.241.046 zł, co sta-
nowi 91,79 % planowanych wydatków na 2019 r.
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13. Wydatki bieżące zrealizowano w 91,11 %, tj. w kwocie 51.827.379 zł, wydatki 
remontowe i modernizacyjne w 76,63 %, tj. w kwocie 1.761.560 zł. Natomiast 
wydatki inwestycyjne w 94,85%, tj. w kwocie 22.652.106 zł. 

14. Realizacja wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej 
przedstawia poniższa tabela. Największy strumień wydatków skierowany był 
na oświatę (w kwocie 27 693 293 zł, co stanowi 36,32 % wydatków ogółem):

Tab. 4 - Realiacja wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej

DZIAŁ plan wydatków 
w zł

wykonanie wy-
datków w zł

% wykonania 
wydatków

010 Rolnictwo i łowiectwo 740 219 712 773 96,29 %

600 Transport i łączność 6 107 519 5 442 298 89,11 %

630 Turystyka 3 265 469 2 689 936 82,38 %

700 Gospodarka mieszkaniowa 402 000 214 517 53,36 %

710 Działalność usługowa 404 717 218 538 54,00 %

750 Administracja publiczna 6 056 119 5 503 108 91,77 %

751 Urzędy naczelnych organów 
władzy państwowej, kontroli i ochrony 

prawa oraz sądownictwa

112 803 111 680 99,00 %

752 Obrona narodowa 300 300 100,00 %
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754 Bezpieczeństwo publiczne 
i ochrona przeciwpożarowa

508 811 487 019 95,72 %

757 Obsługa długu publicznego 5 100 4 731 92,76 %

758 Różne rozliczenia 156 700 0 0,00 %

801 Oświata i wychowanie 30 402 593 27 693 293 91,08 %

851 Ochrona zdrowia 736 500 593 703 80,61 %

852 Pomoc społeczna 2 080 288 1 957 358 94,09 %

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 519 500 409 533 78,83 %

855 Rodzina 17 061 264 16 805 159 98,50 %

900 Gospodarka komunalna 
i ochrona środowiska

5 633 110 5 212 388 91,63 %

921 Kultura i ochrona dziedzictwa 
narodowego

8 311 280 7 716 716 92,85 %

926 Kultura fizyczna 556 715 467 993 84,06 %

Razem 83 061 007 76 241 046 91,79 %

15. Gmina Bolesławiec na koniec roku 2019 posiadała zobowiązania z tytułu 
kredytów i pożyczek w kwocie 225.987,57 zł zaciągniętych w Wojewódzkim 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na dofi-
nansowanie wymiany lokalnych źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi lub 
biomasą na nowoczesne źródła ciepła, w ramach realizacji programu prio-
rytetowego pn. „Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolno-
śląskiego”.

16. Na koniec roku 2019 budżet gminy Bolesławiec zamknął się nadwyżką bu-
dżetową w kwocie 14.687.005,92 zł.
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1. 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, zostało sklasyfikowanych jako drogi publiczne kategorii 
gminnej. Według Systemu Oceny Stanu Nawierzchni stan tych dróg był w więk-
szości zadawalający, co nie znaczy, 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 wykruszeń krawędzi dróg), ale przede wszystkim komplekso-
wy remont dróg, poprzez wzmocnienie ich konstrukcji i wykonanie nowych na-
wierzchni asfaltowych. 

 
 W 2019 r. zrealizowano i zakończono w 2019 r. wyszczególnione poniżej in-
westycje drogowe:

Przebudowa 12 odcinków dróg gminnych o łącznej długości 2,32 km 
w miejscowościach: Bożejowice, Brzeźnik, Kraśnik Górny, Kruszyn, Ła-
ziska, Otok, Suszki, Trzebień, Żeliszów. Koszt realizacji tych zadań za-
mknął sie kwotą 2.064.097,46 zł, przy czym na finansowanie dwóch od-
cinków dróg o łącznej długości ok. 460 m.b. w miejscowości Żeliszów  
i Kruszyn otrzymaliśmy dofinansowanie z budżetu Województwa Dolnośląskiego. 

Kruszyn - droga dojazdowa do gruntów rolnych

III - DZIAŁANIA INWESTYCYJNE
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Przebudowa dróg powiatowych w ramach pomocy finansowej na rzecz Po-
wiatu Bolesławieckiego:

• II etap przebudowy drogi powiatowej nr 2286D relacji Suszki - Stare Jaroszo-
wice (1694 m.b.) - 800 797,21 zł,

• budowa 990 m.b. chodnika we wsi Żeliszów (etap I) przy drodze powiatowej  
nr 2280D - 912 694,44 zł

• budowa 460 m.b. chodnika wraz z poszerzeniem jezdni przy drodze powiatowej  
nr 2296D w miejscowości Ocice - 363 940,88 zł,

• poszerzenie jezdni drogi powiatowej nr 2286D w miejscowości Bolesławice 
(910 m.b.)  - 218.993,43 zł.

Chodnik przy drodze powiatowej w Żeliszowie

Przebudowy dróg wojewódzkich:

• budowa 203 m.b. chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 297 we wsi Łąka -  
122 499,39 zł,

• opracowanie koncepcji budowy ciągu pieszo-rowerowego oraz zatoki autobu-
sowej przy drodze wojewódzkiej nr 363 we wsi Łaziska - 5 000,00 zł.

2. Budowa ścieżek rowerowych

 W 2019 r. Gmina Bolesławiec kontynuowała realizację projektów związanych 
z budową ścieżek rowerowych na terenie gminy, w oparciu o realizację projektu „Łu-
życe-Bory, rowerem przez kulturowe i przyrodnicze dziedzictwo pogranicza”. Dzięki 
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środkom finansowym, pozyskanym z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
w ramach Programu Współpracy INTERREG Polska-Saksonia 2014-2020, wybudo-
wana zastała ścieżka rowerowa relacji Bolesławiec (rondo Solidarności) do granicy 
z gminą Warta Bolesławiecka o długości 3,625 km (koszt 1.656.909,29 zł). Zrea-
lizowano również zadanie polegające na naprawie nawierzchni drogi we wsiach 
Kruszyn-Kraśnik Dolny o długości 3,25 km w ramach wytyczonego szlaku rowerowe-
go „Łużyce-Bory”,  którego koszt wyniósł 583.266,00 zł.

Ścieżka rowerowa „Łużyce - Bory”

 W ramach pozyskanych środków wykonano oznakowanie rowerowego szlaku 
turystycznego „Łużyce-Bory” poprzez tereny Gminy Miejskiej Bolesławiec, Gminy Bo-
lesławiec, Gminy Warta Bolesławiecka i Gminy Osiecznica, o łącznej długości 62 km 
(koszt 110.939.85 zł). Wzdłuż szlaku rowerowego na obszarze naszej gminy ustawiono 
wiaty, ławostoły, kosze na śmieci, stojaki na rowery. Zamontowano dodatkowe ławki 
oraz dokonano nowych nasadzeń drzew i krzewów oraz wykonano i zamontowano 
13  dwujęzycznych tablic turystycznych. W ramach promocji całego projektu stwo-
rzono aplikację mobilną wraz z 2 stronami internetowymi, wydano mapy rowerowe 
oraz odbyły się  wspólne z udziałem wszystkich partnerów, wydarzenia promocyjno- 
kulturalne:  

• Konferencja inauguracyjna w Gminie Bolesławiec,
• Wydarzenie inauguracyjne w Mieście Bernsdorf,
• Piknik rycerski w Gminie Osiecznica,
• Piknik rodzinny w Gminie Warta Bolesławiecka,
• Piknik rowerowy w Gminie Bolesławiec (w tym rajd rowerowy),
• Dzień parków i ogrodów w Mieście Bernsdorf.

 Partner transgraniczny – Miasto Bernsdorf w ramach wspólnego projektu zmo-
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dernizował park miejski im. Augusta Bebela, który znajduje się na trasie istniejącej 
„Żabiej Ścieżki”, łączącej się pośrednio poprzez inne szlaki z polskim projektem Łuży-
ce-Bory.   
 
3. Oświetlenie drogowe

 W 2019 roku wybudowano 50 nowych punktów oświetlenia drogowego. Łącz-
na ilość opraw oświetlenia zewnętrznego na 31.12.2019 r. wyniosła 3 411 szt. 
Gmina Bolesławiec jest w 100 % właścicielem tego oświetlenia, składającego się  
z oświetlenia drogowego (ulicznego), placów, placów zabaw, boisk wielofunkcyj-
nych i trawiastych oraz parków. 
 Koszt zakupu energii elektrycznej w zakresie oświetlenia drogowego w oma-
wianym roku wyniósł 836.824,45 zł. Wszystkie urządzenia oświetlenia zewnętrznego 
na terenie 30 wsi gminy Bolesławiec objęte były czynnościami serwisowymi, bieżącą 
konserwacją, naprawą i nadzorem (242.329,40 zł).  
 
4. Bieżące utrzymanie dróg gminnych

 Łączny koszt bieżącego utrzymania dróg gminnych w omawianym roku wyniósł 
502 376,92 zł i obejmował:    

• koszenie  poboczy  dróg na terenie gminy Bolesławiec - koszt 75.259,15 zł,
• utrzymanie porządku i czystości na 78 przystankach komunikacyjnych położo-

nych na obszarze gminy Bolesławiec - koszt 19.579,00 zł,
• remont cząstkowy dróg na terenie Gminy Bolesławiec - koszt 278.226,00 zł,
• zimowe utrzymanie dróg (w tym: montaż i demontaż  siatki przeciwśnieżnej na 

słupkach drewnianych na długości całkowitej 2.100 m przy drogach na terenie 
gminy we wsiach Ocice, Mierzwin, Kraśnik Dolny, Kraśnik Górny, Kruszyn - koszt 
9 788,00 zł) oraz wykonanie usług polegających na utrzymaniu przejezdności 
dróg gminnych i dojazdowych na terenie gminy Bolesławiec w sezonie zimo-
wym 2018/2019 realizowane przez PWiK Sp. z o.o. w Bolesławcu we wsiach 
Dobra, Bolesławice, Bożejowice, Rakowice, Otok, Kraszowice, Suszki, Nowe 
Jaroszowice, Stare Jaroszowice, Żeliszów - koszt 2.474,40 zł. Natomiast po-
zostałe miejscowości na terenie gminy Bolesławiec obsługiwane były przez jed-
nostki OSP.

• uzupełnienie oznakowania, luster i barier drogowych - koszt 27.080,37 zł,
• zamiatanie chodników i wykonanie oprysku przeciw chwastom na ich całej sze-

rokości oraz jezdni przy krawężnikach we wsiach Kruszyn, Otok, Dobra, Golni-
ce, Parkoszów o długości 4,241 km - koszt 12.050,00 zł,

• wykonanie kierunkowskazów z numerami posesji we wsiach: Kraśnik Dolny, 
Mierzwin, Dobra, Łaziska (środki funduszu sołeckiego) - koszt 27.850,00 zł,

• wykonanie rocznego przeglądu dróg i mostów - koszt 6.100,00 zł,
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• ścinanie poboczy na odcinku 20 km dróg gminnych publicznych we wsiach Kraś-
nik Górny, Lipiany, Żeliszów, Ocice, Brzeźnik, Stare Jaroszowice, Kraśnik Dolny, 
Łąka, Nowe Jaroszowice, Kraszowice - koszt 35.670,00 zł,

• wykonanie i montaż barier ochronnych na mostach i przepustach drogowych - 
koszt 8.300,00 zł.

5. Melioracje

 Koszty robót melioracyjnych, w tym czyszczenie studzienek ulicznych, bieżąca 
konserwacja, odbudowa  mostów i przepustów oraz urządzeń wodnomelioracyjnych, 
wyniosły łącznie 111 433,65 zł. Ponadto wykonano ekspertyzy zakłócenia stosunków 
wodnych na dz. nr 504/6 obręb Rakowice na kwotę 3.073,77 zł. 

Remont przepustu drogowego w Ocicach (kolonia Śliszów)

6. Stopień zwodociągowania i skanalizowania Gminy Bolesławiec

 Wszystkie miejscowości gminy są zwodociągowane. Gmina Bolesławiec stwo-
rzyła 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 eks-
ploatacji i dalszej rozbudowy. Ogólna długość zbiorczej sieci wodociągowej (bez 
przyłączy) wynosi 172,35 km i jest stale rozbudowywana i modernizowana w ramach 
inwestycji PWiK Sp. z o.o. w Bolesławcu.
 Przyłącza do sieci wodociągowej realizowane są na wniosek zainteresowa-
nych. Z posiadanych informacji wynika, że ponad 99 % gospodarstw domowych zo-
stało podłączonych do zbiorczej sieci wodociągowej.   
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 Problem utylizacji ścieków został kompleksowo rozwiązany dla ponad 93 % 
wszystkich istniejących budynków mieszkalnych, w tym:

• dostęp do zbiorczej sieci kanalizacyjnej posiada 29 miejscowości gminy - 
łączna długość wynosi 256,61 km (bez przyłączy kanalizacyjnych),

• w miejscowości Golnice i częściowo w miejscowości Bolesławice mieszkańcy 
posiadają indywidualne systemy oczyszczania ścieków (przydomowe biolo-
giczne oczyszczalnie ścieków). 

 W roku 2019 r. na ternie gminy Bolesławiec zostało wykonanych i odebra-
nych przez PWiK w Bolesławcu 127 przyłączy wodociągowych i 47 przyłączy 
kanalizacyjnych.

7. Gazyfikacja gminy

 Długość czynnej sieci gazowej na terenie gminy na dzień 31.12.2019 r. wy-
nosiła 53.068 m. Sieć znajduje się w miejscowościach Kruszyn, Łaziska, Dobra, 
Łąka, Bolesławice i Brzeźnik, gdzie znajdują się 3 przyłącza (w tym jeden w bu-
dynku szkoły). Liczba czynnych przyłączy o długości 14.205 m do budynków wy-
nosiła ogółem 950 sztuk, w tym 941 sztuk do budynków mieszkalnych. Zadania  
w zakresie gazyfikacji zarówno w części projektowej, jak i przyłączeń do istnieją-
cej sieci gazowej realizowane są przez operatora – Polską Spółkę Gazownictwa 
Sp. z o.o. 
 W omawianym roku przygotowany został projekt budowy gazociągu w miej-
scowościach Bożejowice-Rakowice. Według posiadanych informacji realizacja 
projektu przewidziana jest na lata 2020-2022. 
 Rozpoczęto również przygotowania do prac projektowych, obejmujących 
miejscowości Kraśnik Dolny, Kraśnik Górny i Chościszowice.    

8. Transport publiczny

 Według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r. na obszarze gminy Bolesła-
wiec usługi regularnej komunikacji autobusowej realizowało pięciu przewoźni-
ków: Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej (PKS) w Bolesławcu Sp. z o.o.,  
Auto-Linie s.c., Mosiądz Marian Przewozy Osób, Firma Usługowo-Handlowa 
„Grażyna” i Szwed Bronisław Przewóz Osób. Gmina Bolesławiec nie organizowa-
ła transportu zbiorowego.  

 Na początku września 2019 r. na terenie gminy uruchomiona została komu-
nikacja regionalna, realizowana na podstawie porozumienia zawartego pomię-
dzy powiatem bolesławieckim oraz gminami Bolesławiec, Warta Bolesławiecka, 
Gromadka i Osiecznica. Zawarcie porozumienia nastąpiło w oparciu o regulacje 
obowiązującej ustawy z dnia 16 maja 2019 r. o Funduszu rozwoju przewozów au-
tobusowych o charakterze użyteczności publicznej. Pomoc finansowa udzielona 
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powiatowi bolesławieckiemu na realizację zadania w zakresie publicznego trans-
portu zbiorowego wyniosła 170.000,00 zł. W ramach tego porozumienia przewo-
zy realizowane były poprzez utworzenie sieci połączeń, składającej się z 15 linii, 
obejmującej cały teren gminy.

PKS w Bolesławcu jest głównym realizatorem transportu publicznego w Gminie  
Bolesławiec

9. Inwestycje kubaturowe

9.1. Roboty budowlane – nowe obiekty

 W 2019 roku realizowane były następujące inwestycje kubaturowe:
• kontynuowane prace budowlane rozpoczęte jesienią 2018 roku związane  

z zadaniem „Rozbudowa szkoły we wsi Kraśnik Dolny”  – całkowita wartość 
zadnia to ok. 10 890 000,00 zł, a planowana data zakończenia zadania to 
30.06.2020 r. W roku 2019 w związku z realizacją zadania poniesiono koszty 
w wysokości  3 927 589,26 zł,

• rozpoczęcie rozbudowy Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kruszynie 
- całkowita wartość zadnia ok. 3 840 000,00 zł, planowana data za-
kończenia zadania to 14.08.2020 r. Etap I zadania zakończono końcem 
lutego 2020 roku i uzyskano pozwolenie na użytkowanie. Wszystkie robo-
ty remontowe w istniejącym budynku szkoły zaplanowane były do ukoń-
czenia zgodnie z umową w sierpniu 2020 roku. Jednak prace remonto-
we zakończyły się wcześniej i obiekt zostanie odebrany przed terminem.  
W roku 2019 w związku z realizacją zadania poniesiono koszty w wysokości  
2 997 514,47 zł,
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• rozpoczęcie rozbudowy szkoły we wsi Bożejowice - całkowita wartość zadnia 
ok. 3 620 000,00 zł, planowana data zakończenia zadania to 30.10.2020 r. 
W roku 2019 w związku z realizacją zadania poniesiono koszty w wysokości  
19 999,80 zł,

• rozpoczęcie budowy Domu Ludowego we wsi Dąbrowa Bolesławiecka - cał-
kowita wartość zadnia ok. 2 910 000,00 zł, planowana data zakończenia 
zadania to 30.07.2020 r. W roku 2019 r. w związku z realizacją zadania po-
niesiono koszty w wysokości  746 900,00 zł.

 
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kruszynie

 
 W gminie w 2019 roku  zakończono realizacje następujących inwestycji:

• adaptacja szatni sportowej na pomieszczenia Domu Ludowego we wsi Dobra 
- całkowita wartość poniesionych kosztów to 650 000,00 zł, zadanie ukoń-
czono we wrześniu 2019 roku,

• budowa Domu Ludowego we wsi Bolesławice – całkowita wartość za-
dnia ok. 2 770 000,00 zł, zadanie zakończono 30.09.2019 r. W roku 
2019 r. w związku z realizacją zadania poniesiono koszty w wysokości   
2 211 334,00 zł,

• budowa sali zebrań we wsi Kozłów – całkowita wartość zadnia ok.  
1 120 000,00 zł, zakończono zadanie 30.06.2019 r. W roku 2019 r.  
w związku z realizacją zadania poniesiono koszty w wysokości   
1 045 708,00 zł. Zadanie zostało podzielone na dwa etapy (etap I bu-
dowa budynku, etap II wykonanie przyłączy i zagospodarowanie terenów 
zewnętrznych). Etap I zadania został zgłoszony i otrzymał dofinansowanie  
w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strate-
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gii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”.
Dom Ludowy w Bolesławicach

9.2. Dokumentacja projektowa

W 2019 roku zakończono zadania projektowe rozpoczęte w roku 2018:
• opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę OSP Brzeźnik - całkowi-

ta wartość zadnia poniesiona w 2019 roku to  35 000,00 zł,
• opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę ZSP Bożejowice. W roku 

2019 r. poniesiono koszty w wysokości  4 200,00  zł,
• opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę ZSP Kruszyn. W roku 

2019 poniesiono koszty w wysokości  21 000,00  zł,
• opracowanie dokumentacji projektowej na budowę Domu Ludowego we wsi 

Mierzwin. W roku 2019 r. poniesiono koszty w wysokości 17 220,00 zł.

 W 2019 roku rozpoczęto wykonanie dokumentacji projektowej dla zadań:
• opracowanie kart dla stanowisk archeologicznych na terenie Gminy Bolesła-

wiec - 4 280,00 zł, 
• opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę ZSP we wsi Dąbrowa 

Bolesławiecka -  43 000,00 złotych. W roku 2019 poniesiono koszty w kwocie 
21 500,00 zł, 

• opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kolumbarium na cmentarzu 
komunalnym we wsi Kruszyn - 14 391,00 zł, 

• opracowanie dokumentacji projektowej na budowę cmentarza komunalnego 
we wsi Ocice. W roku 2019 poniesiono koszty w kwocie 24 538,50 zł. 
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9.3. Remonty bieżące szkół

 W 2019 roku w ramach remontów bieżących szkół wykonano zadania:
• adaptację poddasza na pomieszczenie użytkowe w Zespole Szkolno- 

Przedszkolnym w Brzeźniku  – 75.645,00 zł,
• wykonanie parkietu sali gimnastycznej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym  

w Trzebieniu – 77.379,79 zł.
• remont placu przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Trzebieniu –  

115.000,00 zł,
• malowanie linii na boiskach poliuretanowych przy szkołach podstawowych gmi-

ny – 37.711,80 zł, 
• podwyższenie piłkochwytów na boisku poliuretanowym przy Zespole Szkolno-

-Przedszkolnym w Kraśniku Dolnym –  10.947,00 zł,
• naprawa dachu w części szatniowo-magazynowej na budynku przy Zespole 

Szkolno-Przedszkolnym  w Ocicach – 1.419,09 zł,
• remont pokrycia dachu nad budynkiem zaplecza socjalnego przy sali gimna-

stycznej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym, w Bożejowicach – 13.129,24 zł,
• remont instalacji gazowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kruszynie –  

9.000,00 zł.
• naprawa ogrodzenia (piłkochwytów) przy boisku szkolnym w Ocicach –  

4.920,00 zł.

9.4. Siłownie zewnętrzne, urządzenia na placach zabaw, zagospodarowanie 
terenów przy obiektach gminnych

Siłownia zewnętrzna w Nowej Wsi
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 W 2019 roku zakupiono i zamontowano urządzenia siłowni zewnętrznej oraz urzą-
dzenia zabawowe na placach zabaw wraz z wykonaniem nawierzchni poliuretanowej 
dla stref bezpiecznych we wsiach: Chościszowice, Łąka, Krępnica, Suszki, Trzebień Mały, 
Nowa Wieś, Nowe Jaroszowice, Ocice, Parkoszów, Kraśnik Górny, Kruszyn. Poniesione 
koszty to 266.374,00 zł.

9.5. Pozostałe zadania inwestycyjne
 
 W ramach projektu pn. „Łużyce – Bory, rowerem przez kulturowe i przyrodnicze 
dziedzictwo pogranicza” współfinansowanego przez Unię Europejską  ze środków Euro-
pejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG 
Polska-Saksonia 2014-2020, zrealizowano w 2019 roku szereg zadań inwestycyjnych, 
polegających na:

• utwardzeniu terenu pod wiatę we wsi Kruszyn (Osiedle) – 22.263,00 zł,
• zakupie i montażu wiaty we wsi Kruszyn (Osiedle) – 28.500,00 zł,
• utwardzeniu terenu pod miejsce wypoczynku (ławostół) we wsi Krępnica –  

25.000,00 zł,
• zakupie i montażu wiat drewnianych z ławostołem we wsiach Krępnica i Kruszyn 

oraz ław i stołów w Kruszynie (osiedle) – 25.884,0 zł,
• zakupie i montażu koszy na śmieci i stojaków na rowery – 5.350,00 zł,
• zakupie i montażu 24 szt. ławek wraz z utwardzeniem terenu –   

22 000,00 zł.
 W ramach projektu na terenie Gminy Bolesławiec wybudowano ścieżkę rowerową  
na odcinku Kruszyn-Łaziska o długości 3,625 km oraz wykonano naprawę nawierzchni 
dróg we wsiach Kruszyn-Kraśnik Dolny o dł. 3,25 km. Wyznaczono nowy szlak rowerowy 
o nazwie „Łużyce-Bory” o łącznej długości 62 km w całym Powiecie (w tym na terenie 
gminy Bolesławiec o dł. 35,50 km), który został oznakowany znakami poziomymi i piono-
wymi. Wzdłuż szlaku rowerowego na obszarze naszej gminy ustawiono wiaty, ławosto-
ły, kosze na śmieci, stojaki na rowery. Zamontowano dodatkowe ławki oraz dokonano 
nowych nasadzeń drzew i krzewów oraz wykonano i zamontowano 13  dwujęzycznych 
tablic turystycznych. 

W 2019 roku wykonano również następujące zadania:

• naprawa kominków wentylacyjnych na budynku komunalnym nr 47a we wsi Kraśnik 
Dolny – 11.266,80 zł,

• obudowa kostką paleniska na ognisko i montaż ławek we wsi Dobra – 7.900,00 zł,
• zakup z montażem ławek we wsiach Otok oraz Trzebień – 4.200,00 zł,
• budowa bulodromu we wsi Kruszyn – 11.200,00 zł,
• wykonanie paleniska, grilla z rusztem nad palenisko oraz zakup ławek grillowych 

dla wsi Kruszyn – 11.500,00 zł.
• przeniesienie tablicy promocyjnej (witacza) we wsi Kraśnik Dolny –   
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3 000,00 zł,
• zakup 2 kompletów ławostołów do altany we wsi Chociszowice –  

2.300,00 zł,
• zakup stołów z ławkami do altany we wsi Lipiany – 2.300,00 zł,
• zakup stołów, ławek do wiaty we wsi Nowa – 3.200,00 zł, 
• zakup i dostawa stołów i ławek do altany we wsi Nowe Jaroszowice –  2.798,00 zł,
• zakup stołu kamiennego z piłkarzykami na plac zabaw we wsi Otok – 7.134,00 zł,
• zagospodarowanie terenu za boiskiem wielofunkcyjnym we wsi Kraśnik Górny  

1.000,00 zł,
• konserwacja altany, obeliska i grilla murowanego we wsi Żeliszów –   1.500,00 zł,
• odnowienie altany i urządzeń na placu zabaw we wsi Trzebień Mały –   3500,00 zł,
• budowa obiektu małej architektury pod ekspozycję lokalnego eksponatu we wsi 

Ocice – 16.000,00 zł, 
• zakup i montaż tablicy informacyjnej w miejscowości Łaziska – 2.800,00 zł,
• zakup  i montaż 28 sztuk tablic informacyjnych (gablot) dla gminy Bolesławiec – 

30.000,00 zł,
Wiata w Starych Jaroszowicach

• wykonanie i montaż barierek ochronnych we wsiach:
1. Żeliszów – 1.722,00 zł,
2. Otok – 369,00 zł,
3. Ocice – 3.000,00 zł,

• budowa altan drewnianych wraz z utwardzeniem terenu z kostki betonowej oraz 
montażem koszy we wsiach:
1. Bożejowice – 64.600,00 zł,
2. Stare Jaroszowice – 40.000,00 zł.
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IV - OCHRONA ŚRODOWISKA

 W 2019 roku Gmina Bolesławiec kolejny raz przystąpiła do realizacji zadania, 
polegającego na usuwaniu azbestu i wyrobów zawierających azbest. Zada-
nie zlecone zostało P.P.H.U. „Eko-Grunt” Wojciech Wieczorek z siedzibą w Bielsku-
-Białej za łączną kwotę 23 583,31 zł, z tym że kwota 16 498,88 zł stanowiła dotację  
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocła-
wiu, a pozostała część to środki z budżetu gminy. W ramach zadania unieszkodliwio-
no 36,39 Mg azbestu z terenu 19 nieruchomości. 
 Od 2016 roku azbest unieszkodliwiono z terenu 360 nieruchomości w łącznej 
ilości 840,63 Mg za kwotę 383 768,95 zł, w tym kwota 322 632,61 zł stanowiła 
dotację z WFOŚiGW we Wrocławiu. Do usunięcia zgodnie z deklaracjami pozostało 
jeszcze 1 548,14 Mg azbestu.

Kocioł po wymianie na ekologiczny - efekt realizacji programu „Czyste powietrze”

 Działania ekologiczne skupiły się również wokół ochrony powietrza przed niską 
emisją. Jeszcze w 2017 roku Rada Gminy Bolesławiec przyjęła uchwałę o przystąpieniu 
do programu priorytetowego WFOŚiGW we Wrocławiu pn. „Ograniczenie niskiej 
emisji na obszarze województwa dolnośląskiego”. Celem programu było dofi-
nansowanie zadań, mających na celu wymianę starych i nieekologicznych źródeł cie-
pła na nowe, ekologiczne. Dofinansowanie kształtowało się na poziomie do 50 % kosz-
tów kwalifikowanych jednak nie więcej niż 10 000,00 zł dla domów jednorodzinnych,  
7 000,00 zł dla mieszkania w domu jednorodzinnym i 4 000,00 zł dla mieszkania  
w budynku wielorodzinnym. W 2019 roku dofinansowano w kwocie łącznej  
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147 676,26 zł wymianę 19 nieekologicznych źródeł ciepła. W wyniku ww. działań 
osiągnięto efekt ekologiczny, polegający na redukcji zanieczyszczeń gazowych i py-
łowych w następującej ilości: pył PM10 – 0,528 Mg/rok, pył PM2,5 – 0,489 Mg/
rok, benzo(a)piren – 0,509 Mg/rok, CO2 – 48,468 Mg/rok, NOX – 0,069 Mg/rok, 
SO2 – 1,165 Mg/rok.
 W lutym 2019 roku Gmina Bolesławiec jako jedna z 8 jednostek samorządu 
terytorialnego przystąpiła do realizacji projektu pn. „Koalicja na rzecz poprawy 
jakości powietrza Gmin Zachodniego Obszaru Interwencji (ZOI)” w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, 
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), której 
liderem jest Oddział Terenowy Stowarzyszenia „Wolna Przedsiębiorczość” z siedzibą 
w Świdnicy. Wartość całego projektu to 9 529 411,76 zł, a uzyskane dofinansowanie 
ze środków unijnych to 8 099 999,99 zł, z czego 1 012 500,00 zł przypada na Gmi-
nę Bolesławiec. Z tej kwoty 860 625,00 zł rozdysponowane zostanie na granty dla 
mieszkańców, a pozostała część przeznaczona zostanie na obsługę projektu. Celem 
projektu, który będzie trwał do końca 2022 rok, jest zapewnienie możliwości uzyska-
nia przez mieszkańców dofinansowania w formie grantu – do 85 % kosztów kwalifi-
kowanych, ale nie więcej niż 35 000,00 zł - na wymianę w budynkach jednorodzin-
nych wysokoemisyjnych źródeł ciepła opalanych paliwami stałymi na kocioł gazowy, 
olejowy, biomasowy, napowietrzną pompę ciepła z możliwością jej rozbudowania  
o instalację FV lub ogrzewanie elektryczne. 
 Natomiast w grudniu 2019 roku, w ramach działań edukacyjnych, na wszyst-
kich placówkach oświatowych zamontowano czujniki monitorujące jakość 
powietrza atmosferycznego, w tym stężenie pyłu PM10 i PM2,5, wilgot-
ność powietrza, ciśnienie i temperaturę oraz monitory na bieżąco obra-
zujące uzyskane wyniki. Wartość inwestycji to 33 948,00 zł. Wyniki pomia-
rów, w czasie rzeczywistym można obserwować również na stronie internetowej  
http://gminaboleslawiec.pl/3064/583/monitoring-jakosci-powietrza.html.
Działania Gminy Bolesławiec w 2019 roku skupiały się także na:
• utrzymaniu terenów zieleni, obejmujących m.in. koszenie trawników, grabienie 

wiosenne i jesienne, odchwaszczanie alejek, usuwanie odpadów z koszy parko-
wych, utrzymywanie drzew i krzewów oraz dosadzanie nowych, za łączną kwotę 
90 000,00 zł,

• pielęgnowaniu zieleni przydrożnej poprzez usuwanie drzew stwarzających zagro-
żenie złomem lub wywrotem, usuwanie drobnych samosiejek zmniejszających wi-
doczność na drogach, usuwanie suszu gałęziowego, podkrzesywanie strzał celem 
poprawienia skrajni drogowej, za łączną kwotę 97 384,00 zł.
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V - SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI

 Gospodarkę odpadami komunalnymi na terenie Gminy Bolesławiec regulują 
uchwały, w których określone zostały zasady utrzymania czystości i porządku na te-
renie Gminy Bolesławiec, szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie 
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania 
tych odpadów, wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi, termin, częstotliwość oraz tryby uiszczania opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi.

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Łące
 

W ramach gminnego systemu z gospodarstw domowych odbierane były następujące 
rodzaje odpadów:

1. bezpośrednio z nieruchomości:
• odpady zmieszane,
• odpady zbierane w sposób selektywny następujących frakcji - papier i tek-

tura,  tworzywa sztuczne, metale i opakowania wielomateriałowe, szkło, od-
pady biodegradowalne,

2. w systemie obwoźnym zbiórek, dwa razy w ciągu roku z każdej miejscowości:
• odpady wielkogabarytowe,
• zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
• zużyte opony,

3. przeterminowane leki i termometry rtęciowe zbierane do pojemników znajdu-
jących się w ośrodkach zdrowia w Trzebieniu i Kraśniku Dolnym oraz w Punkcie 
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Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w miejscowości Łąka,
4. zużyte baterie zbierane w pojemnikach znajdujących się w obiektach użytecz-

ności publicznej, tj. Urząd Gminy Bolesławiec, placówki oświatowe i kulturalne 
na terenie Gminy oraz w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunal-
nych (PSZOK) w miejscowości Łąka,

5. odpady budowlane i rozbiórkowe, pochodzące z prac remontowo-budowla-
nych przeprowadzonych samodzielnie w gospodarstwie domowym zbierane  
w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w miejsco-
wości Łąka.

 Ponadto w ramach ponoszonej opłaty za gospodarowanie odpadami komu-
nalnymi każdy mieszkaniec może we własnym zakresie dostarczyć do Punktu Selek-
tywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w miejscowości Łąka następu-
jące rodzaje odpadów:

Tab. 5 - Rodzaje odpadów, przyjmowanych w PSZOK-u

Lp. Rodzaj odpadu Opis

1 Odpady z tworzyw 
sztucznych

Folia opakowaniowa, folie ogrodnicze bez 
zanieczyszczeń

2 Opakowania z papieru 
i tektury

Papier gazetowy, książki, kartony, papier 
opakowaniowy, pudełka.

3 Opakowania 
z tworzyw sztucznych

Butelki po napojach typu PET – wszystkie kolory. 
Opakowania m.in. po chemii gospodarczej bez 

zawartości (po szamponach, płynach, itp.) 
i inne elementy z tworzyw sztucznych 

z materiałów przydatnych do recyklingu

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

6 Opakowania 
wielomateriałowe

Opakowania wielomateriałowe (po sokach, 
napojach, 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 56 cm, bez felg, w ilości typowej dla 

gospodarstwa domowego)

10 Gruz budowlany Gruz betonowy, gruz ceglany, czysty nie zanie-
czyszczony z remontów prowadzonych indywidu-

alnie
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11
Zmieszane odpady 

budowlane

Odpady budowlane i remontowe z elementami 
odpadowych materiałów ceramicznych (kafelki) 

oraz elementami z regipsu z remontów 
prowadzonych indywidualnie

12 Odpadowa papa Papa z remontów prowadzonych indywidualnie 
do 0,5m3/gosp. domowe

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, 

lodówki, pralki, komputery , laptopy, 
małogabarytowy sprzęt AGD 
(suszarki, lokówki, żelazka)

15 Baterie małogabarytowe
Baterie i akumulatory małogabarytowe 
powszechnie stosowane w artykułach 

gospodarstwa 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 
cytotoksycznych i cytostatycznych

18 Odpady ulegające 
biodegradacji

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

19 Gleba, ziemia w tym 
kamienie

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 komunalnych 
z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych w 2019 roku świadczona była 
przez Przedsiębiorstwo Usługowo – Produkcyjne i Handlowe „COM-D” Sp. z o.o. 
z siedzibą w Jaworze. 
 Właściciele nieruchomości użytkują pojemniki na odpady zmieszane i segrego-
wane o pojemności 120 l i 240 l. Nieruchomościom wielolokalowym użyczono pojem-
niki o pojemności 1.100 l.  
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 W 2019 roku na terenie Gminy w każdej z wsi przeprowadzano dwukrotnie 
mobilne zbiórki odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego  
ielektronicznego oraz zużytych opon.

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych 

5.1. Możliwości przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, odpa-
dów zielonych oraz pozostałości  z sortowania i pozostałości  z mechanicz-
nobiologicznego przetwarzania odpadów komunalnych przeznaczonych do 
składowania

 Zebrane z terenu Gminy Bolesławiec zmieszane odpady komunalne, odpa-
dy zielone i odpady ulegające biodegradacji w 2019 r. w większości zagospoda-
rowane zostały w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Trzebie-
niu, posiadającym od września 2014 r. status Regionalnej Instalacji Przetwarzania 
Odpadów Komunalnych (RIPOK). Aktualnie instalacja posiada wydajność – 40.000 
Mg/rok. Wydajność RIPOK dla odpadów zielonych i odpadów ulegających biode-
gradacji zebranych selektywnie to 2.000 Mg/rok. Dla pozostałości z sortowania  
i mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych przeznaczo-
nych do składowania – unieszkodliwianie przez składowanie to wydajność – 16.240 
Mg/rok.
 Moc przerobowa RIPOK instalacji do mechaniczno-biologicznego przetwa-
rzania odpadów komunalnych okazała się niewystarczająca do zagospodarowania 
całego strumienia odpadów powstających na terenie Gminy Bolesławiec, w związ-
ku z czym część odpadów została skierowana do instalacji zastępczych, tj. niese-
gregowane (zmieszane) odpady komunalne do Regionalnej Instalacji Przetwarzania 
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Odpadów Komunalnych, ul. Rzeszotarska 1, 59-220 Legnica, prowadzonej przez 
Legnickie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., ul. Nowodworska 60, 
59-220 Legnica. Natomiast odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady zielo-
ne do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych, ul. Zielona 30, 
58-420 Lubawka, prowadzonej przez PGK „SANIKOM” Sp. z o.o., ul. Nadbrzeżna 
5a, 58-420 Lubawka oraz do Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych IZERY Sp.  
z o.o., ul. Kargula i Pawlaka 16, 59-623 Lubomierz.

5.2. Potrzeby inwestycyjne związane z gospodarowaniem odpadami komu-
nalnymi

 Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzy-
maniu czystości i porządku w gminach (t.j., Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 z późn. zm.) 
gminy zapewniają budowę, utrzymanie i eksploatacji własnych lub z innymi gminami 
instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych, w tym instalacji komunalnych,  
o których mowa w art. 38b ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach 
(t.j., Dz. U. z 2019 r. poz. 701 z późn. zm.). 
 Aktualnie na terenie Gminy nie prowadzi się inwestycji związanych z gospoda-
rowaniem odpadami komunalnymi.

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

 Wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gmi-
ny Bolesławiec uzależniona jest od sposobu zbierania odpadów oraz liczby osób 
zamieszkujących nieruchomość.
 W pierwszym kwartale 2019 r. wysokości opłat za odpady komunalne kształ-
towała się w następujący sposób:

• jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny, w wyso-
kości 10 zł od osoby miesięcznie,

• jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny,  
w wysokości 15 zł od osoby miesięcznie.

 W związku z podjęciem w dniu 30 stycznia 2019 r. Uchwały Nr IV/14/19 
Rady Gminy Bolesławiec w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodaro-
wanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości, na 
których zamieszkują mieszkańcy (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2019 r., poz. 830) w 2019 r. 
wprowadzone zostały nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunal-
nymi. 
 Zgodnie z zapisami nowej uchwały Rady Gminy Bolesławiec miesięczne stawki 
opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi  w 2019 r. od miesiąca kwietnia 
wyniosły odpowiednio:

• 16,00 zł za osobę, jeśli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny,
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• 32,00 zł za osobę, jeśli odpady nie są zbierane i odbierane w sposób  
selektywny.

 Według danych na dzień 31.12.2019 roku dochód z tytułu opłaty za gospoda-
rowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych 
wyniósł 2 570 946 zł. Koszty związane z realizacją usługi odbioru i zagospodarowa-
nia odpadów komunalnych w 2019 roku to kwota 2 777 311 zł. 
 Gmina Bolesławiec, według bazy meldunkowej, liczy 14.175 mieszkańców 
(stan na 31.12.2019 r.). W deklaracjach o wysokości opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi, złożonych w Urzędzie, ujętych zostało 11.648 mieszkańców 
(stan na 31.12.2019 r.). Różnica pomiędzy ilością osób zameldowanych, a faktycz-
ną liczbą osób zadeklarowanych w systemie wynika z faktu, iż wiele osób jest zamel-
dowanych na terenie Gminy, ale ze względu na miejsce pracy, nauki lub założenia 
własnej rodziny zamieszkuje poza jej terenem.

5.4. Ilość odpadów komunalnych wytworzonych na terenie Gminy

 Przyjęto, że w ramach prowadzonego systemu gospodarki odpadami komu-
nalnymi na terenie Gminy Bolesławiec ilość wytworzonych odpadów komunalnych 
była równa ilości odebranych odpadów komunalnych.

Tab. 6 - Roczna masa poszczególnych rodzajów odpadów komunalnych odebranych 
z terenu Gminy Bolesławiec w 2019 roku

Kod odebranych 
odpadów komunalnych

Rodzaj odebranych 
odpadów komunalnych

Masa odebranych 
odpadów komunalnych [Mg]

150101 Opakowania z papieru 
i tektury

105,468

150102 Opakowania z tworzyw 
sztucznych

278,88

150107 Opakowania ze szkła 331,81

160103 Zużyte opony 2,82

200201 Odpady ulegające 
biodegradacji

1263,84

200301 
Niesegregowane 

(zmieszane) odpady 
komunalne

3166,54

200307 Odpady 
wielkogabarytowe

194,56
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Tab. 7 - Roczna masa poszczególnych rodzajów odpadów komunalnych dostarczo-
nych z terenu Gminy Bolesławiec do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Ko-
munalnych w 2019 roku:

Kod odebranych 
odpadów 

komunalnych

Rodzaj odebranych odpadów komunal-
nych

Masa odebranych 
odpadów 

komunalnych [Mg]

150101 Opakowania z papieru i tektury 0,356

150102 Opakowania z tworzyw sztucznych 3,200

160103 Zużyte opony 39,58

170101 Odpady betonu oraz gruz betonowy 
z rozbiórek i remontów

77,08

170107 Zmieszane odpady z betonu, gruzu ce-
glanego, odpadowych materiałów cera-
micznych i elementów wyposażenia inne niż  

wymienione w 17 01 06

42,56

170604 Materiały izolacyjne inne niż wymienione 
w 17 06 01 i 17 06 03

2,42

170904 Zmieszane odpady z budowy, remon-
tów i demontażu inne niż wymienione  

w 17 09 01, 17 09 02, 17 09 03

9,34

200121* Lampy fluorescencyjne i inne odpady za-
wierające rtęć

0,466

200123* Urządzenia zawierające freony 8,29

200132 Leki inne niż wymienione w 20 01 31 0,248

200135* Zużyte urządzenia elektryczne i elektro-
niczne inne niż wymienione w 20 01 21 
i 20 01 23 zawierające niebezpieczne 

składniki

7,257

200136 Zużyte urządzenia elektryczne 
i elektroniczne inne niż wymienione 
w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35

17,814

200201 Odpady ulegające biodegradacji 1,3

200307 Odpady wielkogabarytowe 97,78
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5.5.  Ilość zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych  
odbieranych z terenu gminy oraz powstających z przetwarzania odpa-
dów komunalnych pozostałości z sortowania i pozostałości z mechanicz-
nobiologicznego przetwarzania odpadów komunalnych przeznaczonych do  
składowania

 Zgodnie z ,,Planem Gospodarki Odpadami dla Województwa Dolnośląskie-
go 2016-2022” (WPGO) Gmina Bolesławiec w 2019 r. należała do zachodnie-
go regionu gospodarki odpadami komunalnymi. W regionie zachodnim zmieszane 
(niesegregowane) odpady komunalne o kodzie 20 03 01 oraz pozostałości z sor-
towania odpadów komunalnych były przekazywane do instalacji do mechaniczno-
-biologicznego przetwarzania odpadów RIPOK Trzebień.
 W 2019 r. w instalacji regionalnej wszystkie zmieszane odpady komunalne 
pochodzące z terenu Gminy Bolesławiec zostały skierowane do przetwarzania  
i zostały zagospodarowane w procesie R12 – wymiana odpadów w celu poddania 
ich któremukolwiek z procesów wymienionych w pozycji R1-R11. W wyniku mecha-
niczno-biologicznego przetwarzania tych odpadów nie powstały odpady o kodzie  
19 12 12 (inne odpady w tym zmieszane substancje i przedmioty) przeznaczone do 
składowania.

Odbiorem odpadów zajmuje się firma „COM-D” z Jawora
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 Zasadniczymi dokumentami, określającymi politykę przestrzenną gminy są: Stu-
dium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowe 
plany zagospodarowania przestrzennego. Obowiązujące studium przyjęto uchwałą 
Rady Gminy Bolesławiec w 2011 r. Dokument ten jest dostosowany do przepisów 
obowiązującej ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowa-
niu przestrzennym. W roku 2018 przystąpiono do jego czwartej częściowej zmiany 
uchwałą inicjującą nr XXXI/268/18 z dnia 7 marca 2018 r. dla południowo-za-
chodniej części wsi Trzebień, którą w 2019 roku kontynuowano.
 W roku 2019 r. miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego ob-
jętych było 100 % powierzchni gminy, tj. 28744 ha. Łącznie na terenie gminy obo-
wiązuje 39 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, w tym 28 
uchwalonych na podstawie ustawy z dnia 23 marca 2003 r. o planowaniu i zagospo-
darowaniu przestrzennym i 11 uchwalonych na podstawie nieobowiązującej ustawy  
z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym.
W roku 2019 uchwalono:

1. 2 nowe plany miejscowe dla wsi:
• Lipiany,
• Chościszowice,

2. 3 nowe plany cząstkowe, obejmujące tereny:
• dla wsi Ocice, w części dotyczącej lokalizacji cmentarza,
• dla obszaru zlokalizowanego w centralnej części wsi Kraśnik Dolny przy dro-

dze nr 781 oraz działki nr 221,
• dla części dotyczącej kwartału zlokalizowanego przy skrzyżowaniu dróg re-

lacji Stare Jaroszowice - Ustronie i Żeliszów - Raciborowice Górne,

 Ponadto w roku 2019 kontynuowano procesy tworzenia nowych planów miej-
scowych, zainicjowane uchwałami we wcześniejszych latach:

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

 Łącznie w roku 2019 prace nad nowymi planami miejscowymi obejmowały ob-
szar ok. 2990 ha, co stanowi ok. 10 % powierzchni gminy. 

 W roku ubiegłym przystąpiono do zmian 3 planów miejscowych w następują-
cym zakresie:

• dla wsi Mierzwin,
• dla terenów po nieczynnej linii kolejowej we wsi Golnice,
• dla terenów pomiędzy drogą wojewódzką nr 297, drogą powiatową nr 2286 D 

i autostradą A4 we wsiach Dąbrowa Bolesławiecka i Kraśnik Dolny.
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Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla wsi Kruszyn wszedł w życie  
w styczniu 2019 r.
 

 

 W roku 2019 wydano 614 wypisów z planu miejscowego, 17 zaświadczeń  
o zamierzonej zmianie sposobu użytkowania nieruchomości i 103 postanowienia 
stwierdzające zgodność podziału z obowiązującym miejscowym planem zagospoda-
rowania przestrzennego.

VII - GOSPODARKA KOMUNALNA I MIESZKANIOWA

 W roku 2019 Gmina Bolesławiec łącznie dysponowała 35 lokalami mieszkal-
nymi w tym 16 lokalami socjalnymi, wszystkie lokale mieszkalne które są w zaso-
bach gminy posiadają toalety i łazienki. 

 Na początku 2019 r. zasób mieszkaniowy gminy obejmował następujące 
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, 
• Lipiany nr 17/2 – w budynku znajduje się 1 mieszkanie,
• Nowe Jaroszowice nr 39 – w budynku znajduje się 5 mieszkań.
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 W poprzednim roku Gmina Bolesławiec nie oddała do użytku mieszkań ko-
munalnych nowych oraz wyremontowanych, a przeciętna powierzchnia użytkowa 
mieszkania wynosiła 39 m2. 

 W 2019 r. przydzielono do zamieszkania 1 lokal socjalny oraz 1 lokal komu-
nalny, znajdujące się w zasobie gminy. 

Budynek komunalny w Kruszynie 

 Na dzień 1 stycznia 2019 r. zaległości w opłatach za mieszkania będące  
w zasobie gminy wynosiły łącznie 11.861,68 zł i dotyczyły najemców 13 mieszkań. 
Na dzień 31 grudnia 2019 r. dane te przedstawiały się następująco: zaległości 
wynosiły 2.724,23 zł, a płatności dotyczyły 8 najemców. 

 Na początku 2019 r. na mieszkanie z zasobu gminy oczekiwało 11 osób, zaś 
pod koniec 2019 r. było to 12 osób. Średni czas oczekiwanie na otrzymanie miesz-
kania wynosił w 2019 r. 11 miesięcy. 

 Polityka gospodarowania gminnym zasobem mieszkaniowym do końca roku 
2019 była prowadzona prawidłowo - wykonane zostały wszystkie obowiązkowe 
przeglądy techniczne budynków instalacji gazowej oraz kominowej i wentylacyj-
nej. Wszelkie wnioski najemców były rozpatrywane pozytywnie, a lokatorzy dbali 
o lokale oraz części wspólne, jak i o tereny zielone przylegające do budynków.  
W opisywanym roku były wykonywane bieżące naprawy i usuwane usterki.
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1. Przedsiębiorcy
 

 W 2019 r. zarejestrowano w gminie, w rejestrze REGON, 142 nowych przed-
siębiorców. Łączna liczba przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą 
na terenie gminy wynosi 1037.

 Najczęściej przedmiotem działalności tychże przedsiębiorstw było:
• budownictwo, 
• handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając 

motocykle,
• pozostała działalność usługowa.
 

 W 2019 r. wyrejestrowano 53 osoby fizyczne prowadzące działalność gospo-
darczą. Najczęściej przedmiotem działalności wyrejestrowywanych przedmiotów 
było:

• budownictwo, 
• handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodo-

wymi.

 Na dzień 31.12.2019 r. 46 podmiotów posiadało zezwolenie na sprzedaż na-
pojów alkoholowych.

VIII - DZIAŁALNOSĆ GOSPODARCZA

IX - ADMINISTRACJA SAMORZĄDOWA

1. Zatrudnienie:

 Na dzień 31 grudnia 2019 r. w Urzędzie Gminy Bolesławiec zatrudnionych 
było 40 pracowników, w tym 29 kobiet i 11 mężczyzn. 
Na stanowiskach urzędniczych było to 35 osób, a na stanowiskach pomocniczych 
- 5 osób. 
 W 2019 roku nie zwiększyła się liczba etatów urzędniczych i pomocniczych.

2. Sprawna administracja:

W 2019 r. do Gminy Bolesławiec wpłynęło 7 skarg.

Do Wójta Gminy Bolesławiec skierowane zostały 2 skargi na działalność dyrektora 
Szkoły Podstawowej w Dąbrowie Bolesławieckiej, które zgodnie z właściwością 
przekazane zostały do rozpatrzenia Radzie Gminy.
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Natomiast do Rady Gminy Bolesławiec skierowano 2 skargi na działalność Wójta Gminy 
Bolesławiec oraz 3 skargi na działalność Dyrektora Szkoły Podstawowej w Dąbrowie Bo-
lesławieckiej. W wyniku przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego przez Komisję 
Skarg, Wniosków i Petycji Rada Gminy wszystkie złożone skargi uznała za bezzasadne.

Wniosków i petycji nie było. 

 Gmina Bolesławiec zgodnie z uchwałą Nr III/11/18 Rady Gminy Bolesławiec 
z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie Programów Zdrowotnych Gminy Bolesławiec na 
2019 rok zrealizowała 2 programy zdrowotne na ogólną kwotę: 5 940,00 zł pn:

1. Badania przesiewowe – profilaktyka schorzeń sutka u kobiet,
2. Badania przesiewowe – profilaktyka schorzeń prostaty u mężczyzn.

Tab. 8 - Realizacja i wykonanie programów zdrowotnych

I – XII 2019 r. Badania przesiewowe-
-profilaktyka schorzeń 

sutka

Badania przesiewowe-
-profilaktyka schorzeń 

prostaty

 
realizator

Centrum Diagnostyki ART 
MED. Dialog sp. z o.o.,  

ul. Dolne Młyny 21 
59-700 Bolesławiec

Zespół Opieki Zdrowotnej 
w Bolesławcu,  

ul. Jeleniogórska 4 
59-700 Bolesławiec

wykonanie

MMG - 44 kobiety 
USG - 37 kobiet

KOSZT: 5 440,00 zł

5 mężczyzn
KOSZT:

500,00 zł

Kraśnik Dolny - ośrodek zdrowia

X - OCHRONA ZDROWIA
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XI - PARTYCYPACJA OBYWATELSKA

1. Współpraca Gminy Bolesławiec z organizacjami pozarządowymi prowadzona 
była na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku pub-
licznego i o wolontariacie (Dz.U.2018.450 t.j. ze zm.) oraz „Programu Współ-
pracy Gminy Bolesławiec z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiota-
mi prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019”, przyjętego 
przez Radę Gminy Bolesławiec uchwałą Nr XXXVII/312/18 z dnia 7 listopada  
2018 r. 

2. W urzędzie jest wyznaczona osoba do kontaktu i współpracy z organizacjami 
pozarządowymi.

3. Program wcześniej był konsultowany zgodnie z uchwałą nr XXXIV/204/10 Rady 
Gminy Bolesławiec z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie określenia szczegó-
łowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub 
organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów 
prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych 
organizacji.

4. W programie ustalono następujące zadania priorytetowe:
• pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życio-

wej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób,
• ochrona i promocja zdrowia, w tym działalność lecznicza w rozumieniu usta-

wy 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 pol-

skości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, kul-
tury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, nauki, szkolni-
ctwa wyższego, edukacji oświaty i wychowania.

5. W 2019 r. zastosowano 2 tryby konkursów:
• tryb otwartego konkursu ofert w rozumieniu ustawy o działalności pożytku pub-

licznego i o wolontariacie. Gmina Bolesławiec ogłosiła 3 konkursy. Podpisano  
6 umów na ogólną kwotę - 274.500, 00 zł,

• tryb uproszczony (w trybie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicz-
nego i o wolontariacie). Podpisano umowę z jednym podmiotem na kwotę  
7.000, 00 zł.

 Ogólna kwota przekazanych dotacji z zakresu pożytku publicznego:  
281.500,00 zł - 7 umów.
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Tab. 9 - Kwoty dotacji, przekazanych z zakresu pożytku publicznego

Lp. Nazwa zadania Kwota dotacji w zł

przekazanej wykorzystanej

1. Wspieranie i upowszechnianie 
kultury fizycznej

267000,00 267 000,00

2. Działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych

7 500,00 7 500,00

3. Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury 
i dziedzictwa narodowego

7 000,00 7 000,00

Zadanie 1. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej 

• Bolesławieckie Towarzystwo Siatkarskie Bolesławiec - otrzymana kwota dota-
cji to 40.000,00 zł. na wsparcie realizacji zadania polegającego na prowa-
dzeniu szkolenia sportowego dzieci i młodzieży zamieszkałych na terenie Gminy 
Bolesławiec w zakresie piłki siatkowej, w tym uczestnictwo we współzawodni-
ctwie,

• Uczniowski Klub Żeglarski PIRAT Bolesławiec - otrzymana kwota dotacji to 
5.000,00 zł. na wsparcie realizacji zadania polegającego na organizowaniu 
zajęć sportowych z zakresu żeglarstwa dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy 
Bolesławiec,

Uczniowski Klub Żeglarski PIRAT Bolesławiec

• Gminne Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Bolesławcu - otrzymana 
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XII - BEZPIECZEŃSTWO

 Gmina Bolesławiec posiada opracowany „Plan Zarzadzania Kryzysowego 
Gminy Bolesławiec”, który określa między innymi strukturę i zadania Gminnego Ze-
społu Zarządzania Kryzysowego (zgodnie z wymogami przewidzianymi w ustawie  
o zarządzaniu kryzysowym i stanie klęski żywiołowej). Opracowane są procedury re-
agowania kryzysowego i zadania z zakresu monitorowania poszczególnych zagro-
żeń.
 Najczęstsze zagrożenia jakie występują na terenie gminy to podtopienia  
w wyniku intensywnych opadów deszczu lub gwałtownego topnienia śniegu, które 
jednak w ostatnim czasie nie miały miejsca ze względu na zmiany klimatyczne (brak 
intensywnych opadów deszczu i śniegu) . Innym czynnikiem są silne wichury niszczące 
poszycia dachów (uszkodzenia budynków) oraz niszczące drzewostany.

Na terenie Gminy Bolesławiec istnieją 4 jednostki Ochotniczych Straży Po-
żarnych w miejscowościach: Trzebień, Ocice, Brzeźnik, Stare Jaroszowice. Dwie 
jednostki tj. OSP Trzebień i Ocice zostały włączone do Krajowego Systemu Ratow-

kwota dotacji to 181.000,00 zł. na wsparcie realizacji zadania polegającego 
na prowadzeniu szkolenia piłkarskiego seniorów, mieszkańców Gminy Bolesła-
wiec, w tym uczestnictwo we współzawodnictwie,

• Gminne Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Bolesławcu - otrzymana kwo-
ta dotacji to 38.000,00 zł. na wsparcie realizacji zadania polegającego na 
prowadzeniu szkolenia sportowego dzieci i młodzieży, mieszkańców Gminy Bo-
lesławiec, w zakresie piłki nożnej, w tym uczestnictwo we współzawodnictwie,

• Klub Sportowy Talent 2012 Bolesławiec - otrzymana kwota dotacji to  
3.000,00 zł na wsparcie realizacji zadania polegającego na prowadzeniu 
szkolenia sportowego dzieci i młodzieży, mieszkańców Gminy Bolesławiec,  
w zakresie piłki nożnej, w tym uczestnictwo we współzawodnictwie.

Zadanie 2. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych 

• Bolesławiecki Klub Amazonek w Bolesławcu - otrzymana kwota dotacji to 
7.500,00 zł. na wsparcie realizacji zadania polegającego na rehabilitacji 
kobiet po mastektomii.

Zadanie 3. Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 

• Żeliszowski Potok w Żeliszowie – otrzymana kwota dotacji to 7.000,00 zł na 
wsparcie realizacji zadania polegającego na podtrzymywaniu i upowszech-
nianiu tradycji narodowej, pielęgnowaniu polskości oraz rozwoju świadomości 
narodowej, obywatelskiej i kulturowej.
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niczo-Gaśniczego. Jednostki są wyposażone w sprzęt typu motopompy, aparaty po-
wietrzne, defibrylatory, pilarki, zestawy medyczne, agregaty prądotwórcze, drabiny 
itp. Gmina ponosi wszelkie nakłady finansowe wynikające z obowiązków utrzymania, 
wyszkolenia i zapewnienia gotowości bojowej OSP, bezpłatnego umundurowania 
jej członków, ubezpieczenia członków OSP jak i również samochodów pożarniczych 
oraz okresowych badań lekarskich strażaków ochotników. Zaangażowanie jest  rów-
nież po stronie mieszkańców, którzy przeznaczyli część środków z funduszy sołeckich 
na doposażenie jednostek OSP:

•  OSP w Trzebieniu pozyskała 12.679,37 zł,
•  OSP w Ocicach  pozyskała 12.000,00 zł,
•  OSP w Brzeźniku pozyskała 10.200,00 zł.

 W ramach tych środków zakupione między innymi: czujniki  wielogazowe, ka-
mery termowizyjne, węże tłoczne, rozdzielacze, nożyce do cięcia prętów, zestaw 
TRIAGE, parawan ratowniczy, opryskiwacz spalinowy plecakowy, zestawy kondycjo-
nizujące do akumulatorów, prądownice wodne, pianowe, wytwornice piany, pilarkę 
spalinową, węże do motopompy, ssawne, radiotelefony przenośne, mikrofonogłośni-
ki, i inny sprzęt.

OSP Brzeźnik w akcji

 Koszty szkolenia druhów-ochotników w 2019 roku zamknęły się kwotą  
ok. 20.550,00 zł.

 Ekwiwalent wypłacony w 2019 r. strażakom za udział w akcjach ratowniczych 
wyniósł ok. 51.210,00 zł.

 Gmina Bolesławiec wspiera finansowo i merytorycznie działalność OSP. Ko-
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XIII - OŚWIATA I WYCHOWANIE

 Podstawowe zadania gminy w zaspokajaniu zbiorowych potrzeb wspólnoty  
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 Nauczyciela (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 jednostkom 
oświatowym w szczególności:

1. warunki, w tym bezpieczne i higieniczne warunków nauki, wychowania i opieki,
2. warunki umożliwiające stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy 

dla dzieci i młodzieży objętych kształceniem specjalnym,
3. obsługę administracyjną, finansową i prawną,
4. właściwy poziom funkcjonowania i rozwoju,
5. wykonuje czynności w sprawach z zakresu prawa pracy w stosunku do dyrekto-

rów szkół. 

 Wydatki na oświatę z każdym rokiem rosną niewspółmiernie w stosunku do 
otrzymywanej subwencji. W latach 2018 – 2019 struktura wydatków oświatę i sub-
wencji kształtowała się następująco:

 

 
        

mendant Gminny ZOSP RP koordynuje działania poszczególnych jednostek i zapew-
nia ich współpracę z innymi służbami.

 Wydatki na funkcjonowanie i doposażenie jednostek OSP ze środków budżeto-
wych gminy zamknęły się kwotą 487.018,79 zł. Dodatkowo strażacy ochotnicy pozy-
skali również środki pozabudżetowe w wysokości 21.093,15 zł.
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 Zgodnie z potrzebami szkół i przedszkoli prowadzi remonty obiektów oświa-
towych oraz zadania inwestycyjne w tym zakresie. Dba, aby jednostki oświatowe 
były wyposażone w pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny do pełnej realizacji pro-
gramów nauczania, programów wychowawczo-profilaktycznych, przeprowadzania 
egzaminów oraz wykonywania innych zadań statutowych.
 Wykonuje również inne obowiązki w zakresie edukacji, między innymi takie, 
jak organizacja dowozów uczniów do szkół, zapewnienie dowozu i opieki dzieciom  
i młodzieży niepełnosprawnej na trasie dom-szkoła-dom, udzielanie pomocy mate-
rialnej uczniom w formie zasiłków i stypendiów szkolnych, zwrot dofinansowania pra-
codawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników, tworzenie gminnych za-
sad wynagrodzenia nauczycieli, zabezpieczanie środków finansowych stanowiących 
odpis zfśs dla rencistów i emerytowanych nauczycieli, prowadzenie postepowania 
egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego, powoływanie na stanowi-
sko dyrektora szkoły, ustalanie obwodów szkolnych i ich granic, kontrolę realizacji 
obowiązku szkolnego. 
 Obecnie na terenie Gminy Bolesławiec funkcjonuje jedna szkoła podstawowa 
z dwoma oddziałami przedszkolnymi oraz siedem zespołów szkolno-przedszkol-
nych. Edukacja na poziomie szkolnictwa podstawowego odbywa się w 8 obwodach 
szkolnych. Poniżej przedstawiono plan sieci szkół podstawowych oraz wykaz szkół  
i przedszkoli publicznych. 

Tab. 10 - 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

4
Zespół Szkolno-Przedszkolny, 

Szkoła Podstawowa 
w Kraśniku Dolnym 

Kraśnik Dolny nr 45 
59-700 Bolesławiec

Kraśnik Górny, 
Kraśnik Dolny, 
Lipiany, Nowa 

Wieś, Chościszowice
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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

7
Zespół Szkolno-Przedszkolny, 

Szkoła Podstawowa 
w Trzebieniu

Trzebień, ul. Leśna nr 9 
59-700 Bolesławiec

Trzebień, 
Trzebień Mały, 

Kozłów, Parkoszów, 
Stara Oleszna

8 Zespół Szkolno-Przedszkolny, 
Szkoła Podstawowa 
im. Jana Brzechwy 

w Żeliszowie

Żeliszów nr 102
59-700 Bolesławiec

Żeliszów, Nowe 
Jaroszowice, Stare 

Jaroszowice,  
Suszki, Ustronie  

(gm. Lwówek Śląski)
Tab. 11 - Wykaz szkół podstawowych - liczba uczniów w poszczególnych klasach – 
stan na 30 września 2019 r.

kl. I kl. II kl. III kl. IV kl. V kl. VI kl. VII kl. VIII RAZEM

Zespół Szkolno- 
Przedszkolny 
w Bożejowi-

cach

15 20 19 7 21 26 10 7 125

Zespół Szkolno- 
Przedszkolny 
w Brzeźniku

11 15 14 9 11 22 10 9 101

Szkoła 
Podstawowa 
w Dąbrowie 

Bolesławieckiej

11 10 7 6 8 8 6 5 61

Zespół Szkolno- 
Przedszkolny 
w Kraśniku 

Dolnym

20 19 15 4 16/20 19 20 11 144
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Zespół Szkolno- 
Przedszkolny  
w Kruszynie

21 16/11 21 0 19/23 18/19 18 20 183

Zespół Szkolno- 
Przedszkolny 
w Ocicach

10 11 13 0 18 16 8 13 89

Zespół Szkolno- 
Przedszkolny 
w Trzebieniu

11 15 13 9 15 15 11 10 99

Zespół Szkolno- 
Przedszkolny 
w Żeliszowie

14 8 12 6 15 18 8 11 92

Ogółem 113 125 114 41 168 156 91 86 894

Tab. 12 - Wykaz przedszkoli i oddziałów przedszkolnych - liczba uczniów w grupach 
przedszkolnych – stan na 30 września 2019 r.:

gr. I gr. II gr. III RAZEM

Zespół Szkolno-
Przedszkolny 

w Bożejowicach

24 24 0 48

Zespół Szkolno- 
Przedszkolny 
w Brzeźniku

23 17 0 40

Szkoła Podstawowa 
w Dąbrowie 

Bolesławieckiej

18 15 33

Zespół Szkolno- 
Przedszkolny 

w Kraśniku Dolnym

25 25 0 50

Zespół Szkolno- 
Przedszkolny  
w Kruszynie

22 24 23 69

Zespół Szkolno- 
Przedszkolny 
w Ocicach

18 20 0 38

Zespół Szkolno- 
Przedszkolny 
w Trzebieniu

24 19 0 43
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Zespół Szkolno- 
Przedszkolny 
w Żeliszowie

20 18 0 38

Ogółem 168 168 23 359
 Na jakość edukacji w szkołach i w przedszkolach ma wpływ wiele czynników, 
między innymi: oferta edukacyjna, umiejętność pracy z uczniami o specyficznych po-
trzebach edukacyjnych, tj. rozwijanie zdolności uczniów, pomoc uczniom mającym 
trudności w opanowaniu wiedzy i umiejętności. Zatem istotne jest zindywidualizowa-
nie form i metod pracy z uczniami. Biorąc pod uwagę powyższe w każdej jednost-
ce oświatowej zorganizowane zostały zajęcia rozwijające uzdolnienia oraz zajęcia  
z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Ponadto od klasy I do VIII pro-
wadzona jest nauka dwóch języków obcych. Wszyscy uczniowie kl. I-III mają zor-
ganizowaną naukę pływania w ramach ogólnopolskiego program „Umiem pływać”. 
Natomiast uczniowie klas IV-VIII mogą uczestniczyć w zajęciach sportowych organi-
zowanych w ramach programu SKS. 

 W jednostkach realizowane było wiele programów profilaktycznych. Były to 
między innymi: Dbamy o swoje zdrowie, Przemoc internetowa, Odpowiedzialność 
karna małoletnich, Aby było nam razem dobrze, Przemoc i Ty, Moje dziecko idzie do 
szkoły, Aktywnie po zdrowie, Stop przemocy, Aha trzeba się uczyć, Czyste powietrze 
wokół nas, Pogromcy zarazków, Mamo, tato wolę wodę, Nie pal przy mnie, Sprawny 
Dolnoślązaczek, Trzymaj formę, Bezpieczna szkoła, Stres pod kontrolą, Klub bez-
piecznego Puchatka, Dbamy o zęby, 5 porcji warzyw i owoców. Uczniowie wszyst-
kich szkół zostali objęci w programami „Owoce w szkole”, „Szklanka Mleka” oraz  
„Śniadanie daje moc”.
Wyróżnieni Stypendiami Wójta Gminy Bolesławiec za wyniki w nauce w 2019 r.
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 Na terenie szkół i przedszkoli odbywały się uroczystości z oka-
zji świąt państwowych, dni otwarte dla rodziców i festyny. Były to między in-
nymi: Dzień Chłopaka, Andrzejki, Mikołajki, Wigilia, Jasełka, Święto Babci  
i Dziadka, zabawa karnawałowa, Święto Wiosny, Dzień Kobiet, Światowy Dzień Zie-
mi,  Dzień Sportu, Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka, Międzynarodowy Dzień Postaci 
z Bajek, Dzień Edukacji Filmowej, Babciu Dziadku nie daj się oszukać. Większość im-
prez odbywała się z udziałem rodziców i mieszkańców miejscowości z obwodu szkoły. 
Uczniowie i wychowankowie brali udział w przedstawieniach teatralnych i muzycz-
nych organizowanych na terenie szkół i przedszkoli. Zorganizowano wiele wycieczek 
edukacyjnych i turystycznych. 
 We wszystkich jednostkach realizowany był projekt „Otwarty umysł Twoją 
szansą na rozwój”. Projekt skierowany do uczniów ze wszystkich gminnych szkół pod-
stawowych. W ramach projektu 340 uczniów uczestniczyło w zajęciach dodatkowych, 
tj.: dydaktyczno-wyrównawczych z matematyki i geografii oraz kołach zainteresowań  
z matematyki, przyrody, fizyki, biologii, chemii i informatyki. Dla uczestników projektu 
zorganizowano 21 wycieczek edukacyjnych, m.in. do Parku Nauki i Techniki Explo-
rapark oraz Palmiarni w Wałbrzychu, Hydropolis, Planetarium i ZOO we Wrocławiu, 
Centrum Przyrodniczego w Zielonej Górze, Sudeckiej Zagrody Edukacyjnej w Dob-
kowie. Powstało 13 nowych szkolnych pracowni matematycznych i przyrodniczych, 
które zostały wyposażone w pomocy dydaktyczne i sprzęt TIK (komputery, wizualizery 
przenośne, monitory interaktywne). Projekt realizowany jest w okresie od 1 września 
2018 r. do 30 czerwca 2020 r.

 Uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Dąbrowie Bolesławieckiej uczestniczyli  
w projekcie „Medyczno-kulturowy dialog międzynarodowy”, w którym nawiązali 
współpracę z uczniami ze Szkoły Podstawowej z Frydland w Czechach. W projekcie 
wzięły udział 44 osoby, po 20 uczniów i po 2 opiekunów z każdego państwa. Realiza-
cja działań projektowych trwała 6 miesięcy. Podczas dwóch spotkań, które odbyły się 
w Polsce i Czechach, uczniowie uczestniczyli w warsztatach pierwszej pomocy przed-
medycznej, ceramicznych, artystycznych, a podczas wspólnej wycieczki do Liberca 
zwiedzili Ogród Botaniczny. Udział we wspólnych działaniach  pomógł zrozumieć spe-
cyfikę partnera i nawiązać przyjaźnie. Dzieci uczyły się tolerancji i wzajemnej akcep-
tacji mimo odmiennych zadań, języka, kultury, tradycji, historii.

 W szkołach i przedszkolach funkcjonujących w Gminie Bolesławiec jest zatrud-
niona dobrze wykształcona i doświadczona kadra pedagogiczna. Zdecydowana 
większość nauczycieli posiada wyższe wykształcenie magisterskie z przygotowaniem 
pedagogicznym, stopień nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego, a staż 
pracy od 10 do 20 lat. 

 Szkoły i przedszkola posiadają certyfikaty, które potwierdzają działania po-
dejmowane na rzecz uczniów, np. „Bezpieczna szkoła”, „Szkoła promująca zdrowie”,  
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„Przedszkole promujące zdrowie”, „ Szkoła i przedszkole w ruchu”, „Szkoła wspiera-
jąca uzdolnienia” i Szkoła „ Odkrywców talentów”. 

W ramach projektów uczniowie biorą udział w wyjazdach i wycieczkach
 Uczniowie z terenu Gminy Bolesławiec brali udział w licznych w konkursach 

przedmiotowych i artystycznych oraz zawodach sportowych. Wielu uczniów osiąg-
nęło w nich czołowe miejsca. W 2019 r. 87 uczniów za swoje osiągnięcia naukowe  
i artystyczne otrzymało stypendium Wójta Gminy Bolesławiec, a 34 - nagrodę Wójta 
Gminy Bolesławiec za osiągniecia sportowe. 

XIV - POMOC SPOŁECZNA

 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 rejonach tych zatrudnionych 
jest sześciu pracowników socjalnych, w tym pięciu ma ukończone studia magisterskie 
o specjalności pedagogika pracy socjalnej oraz pedagogiki resocjalizacji. 
 Najczęściej spotykanymi dysfunkcjami w rodzinach są: ubóstwo – 108 śro-
dowisk, długotrwała lub ciężka choroba – 95 środowisk, niepełnosprawność –  
53 środowiska, bezrobocie – 78 środowisk, bezradność w sprawach opiekuńczo- 
wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego – 23 środowiska, bez-
domność – 16 środowisk, alkoholizm – 8 środowisk i narkomania - 3 środowiska.
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 W zakresie zadań własnych Ośrodek świadczył pomoc w postaci zasiłków ce-
lowych:
W ramach zadań obligatoryjnych:

1. opłacono wyżywienie w szkołach i przedszkolach w postaci II śniadań i obiadów 
dla  37 dzieci,

2. świadczono usługi opiekuńcze poprzez pracowników firmy „CURATUM” dla  
12 osób,

3. opłacono pobyt w Domach Pomocy Społecznej dla 18 osób.

 Świadczenia z zakresu pomocy społecznej w ramach zadań własnych dotowa-
nych obejmują:

1. zasiłki stałe dla osób ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawno-
ści bez środków do życia dla 65 osób, w tym 4 rodzinom świadczenie realizo-
wano poprzez sklepy,

2. zasiłki okresowe dla 98 rodzin, w tym 5 rodzinom świadczenie realizowano po-
przez sklepy.

Z ww. form pomocy skorzystało w 2019 r. 210 rodzin (374 osoby).

 Dodatkowo Ośrodek przeprowadza wywiady i wydaje decyzje do celów przy-
znania prawa do świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych, 
taką pomocą objęto 18 osób.

 Poza formami pomocy finansowej i w naturze, prowadzona jest praca socjalna             
w środowiskach, polegająca na pomocy w załatwianiu spraw urzędowych, pomocy                    
w racjonalnym wydatkowaniu otrzymanych świadczeń, wsparciu psychicznym i emo-
cjonalnym osób w trudnych sytuacjach życiowych. Nadal prowadzona jest współ-
praca z Sądowymi Kuratorami Zawodowymi i Społecznymi, Towarzystwem Przyjaciół 
Dzieci, Polskim Czerwonym Krzyżem, Warsztatami Terapii Zajęciowej, Powiatowym 
Centrum Pomocy Rodzinie, Sądem Rodzinnym i Policją, Kuratorium Oświaty, a także 
z dyrekcją i nauczycielami szkół na terenie gminy, powiatu i województwa. Ośrodek 
współpracuje również z Stowarzyszeniem Osób Niepełnosprawnych, Polskim Związ-
kiem Niewidomych i Klubem Amazonek.
 Ośrodek uczestniczy również w organizacji kolonii letnich we współpracy  
z TPD, PCK i Kuratorium Oświaty. 
 Dominującymi dysfunkcjami w rodzinach objętych pomocą są problemy  
z prowadzeniem gospodarstwa domowego, bezrobocie, bezradność w sprawach 
opiekuńczo-wychowawczych, długotrwała choroba lub niepełnosprawność oraz 
bezdomność; powoduje to niedostateczne zabezpieczenie i zaspokojenie potrzeb 
osób i rodzin. Nadal wzrasta ilość osób i rodzin korzystających ze świadczeń pomocy 
społecznej, za względu na otrzymywanie zbyt niskich wynagrodzeń lub zaprzestanie 
wypłaty wynagrodzeń przez niesolidnych pracodawców. Wzrasta także ilość osób  
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i rodzin, w których stwierdzono niepełnosprawność lub długotrwałą chorobę, korzy-
stających z pomocy Ośrodka w celu dofinansowania kosztów zakupu leków i lecze-
nia, ze względu na zbyt niskie świadczenia rentowe lub emerytalne.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

 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 2017-2019 dla Gminy Bolesławiec. 
Jednym z nowatorskich rozwiązań w systemie pomocy społecznej jest możliwość za-
trudnienia asystenta rodziny do pracy na rzecz rodzin przeżywających trudności  
w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej. Rola asystenta rodziny polega na 
całościowym wspieraniu rodziny wychowującej dzieci zagrożone wykluczeniem spo-
łecznym, poprzez zmianę stosunku osób w rodzinie do własnej sprawności, podniesie-
nie ich samooceny, wzbudzenie wiary we własne siły, a także pomoc w wykonywaniu 
najprostszych czynności, składających się na proces prowadzenia gospodarstwa do-
mowego. Działania asystenta rodziny mają wspomagać rozwój kompetencji wszyst-
kich członków rodziny, tj. rodziców, dzieci, czemu służy indywidualne podejście do 
rodziny i jej problemów. W tym miejscu należy jednoznacznie powiedzieć, że asystent 
rodziny nie przejmuje działań za rodzinę, jedynie wspiera ją w wykonywaniu określo-
nych obowiązków, jak i również w podjętych działaniach, pokazuje jakie efekty przy-
niesie ich praca oraz ukierunkowuje te działania w taki sposób, aby przyniosły one 
zamierzone efekty. W Ośrodku zatrudniony jest 1 asystent rodziny, w pełni zaspokaja 
to potrzeby Gminy, przydzielonych mu jest 10 rodzin, w których łącznie jest 22 dzieci. 
 Do zadań wynikających z cytowanych przepisów należy również pokrywanie 
przez Gminę koszów pobytu dzieci w rodzinach zastępczych (13 dzieci) i placówkach 
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opiekuńczych (6 dziecko).

 Zabezpieczenie społeczne: 
 
Od 2004 r. Ośrodek wypłaca dodatki mieszkaniowe, które w 2019 r. wypłacił dla 
18 rodzin.
 Od stycznia 2014 r. Ośrodek wypłaca dodatki energetyczne (zadanie admi-
nistracji rządowej zlecone do realizacji przez gminy), w 2019 roku przyznano je dla  
8 rodzin.

 Wypłacono świadczenia rodzinne dla 771 rodzin; zasiłek dla 4 opiekunów do-
rosłych osób niepełnosprawnych oraz świadczenia alimentacyjne dla 61 osób.
 Od 1 kwietnia 2016 r. Ośrodek prowadzi świadczenia wychowawcze (500+), 
które w 2019 r. wypłacono na 2.373 dzieci.
 Od sierpnia 2018 r. Ośrodek rozpoczął realizację rządowego programu „Do-
bry start” (300+); w roku 2019 wypłacił je dla 1.800 dzieci.

 Ośrodek od stycznia 2017 r. wypłaca jednorazowe świadczenie, przysługu-
jące na podstawie ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, z tyt. 
urodzenia dziecka z ciężką chorobą lub niepełnosprawnością. W 2019 roku w/w 
świadczenie zostało wypłacone 2 osobom na kwotę 8.000 zł.

 W Ośrodku od czerwca 2014 roku wydawane są również Karty Dużej Rodzi-
ny, które w 2019 r. wydano dla 108 rodzin wielodzietnych. Od początku programu 
łącznie wydano karty dla 221 rodzin. Od stycznia 2018r. można wydawać KDR  
w formie elektronicznej.

 Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

 Zespół Interdyscyplinarny został powołany Zarządzeniem Nr 254/17 Wójta 
Gminy Bolesławiec z dnia 28 kwietnia 2017 roku, celem realizacji działań określo-
nych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony 
Ofiar Przemocy w Rodzinie na terenie Gminy Bolesławiec.
 Zespół działa od 2011 r. między innymi w oparciu o Gminny Program Prze-
ciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 
2018- 2022 oraz w oparciu o  Uchwałę Nr XXXI/256/14 Rady Gminy Bolesławiec 
z dnia 5 marca 2014r. w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoły-
wania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania 
Przemocy w Rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
 Zespół Interdyscyplinarny to grupa specjalistów z różnych instytucji, łącząca 
swoją wiedzę, umiejętności oraz możliwości, wynikające z instytucji, którą reprezen-
tują, podejmująca współpracę i skoordynowane działania, mające na celu niesienie 
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pomocy osobom krzywdzonym oraz przeciwdziałanie zjawisku przemocy na terenie 
gminy Bolesławiec.
 Członkowie Zespołu działają na podstawie wyżej wymienionych aktów praw-
nych oraz porozumień zawartych między Wójtem Gminy Bolesławiec a podmiotami, 
których przedstawiciele wchodzą w skład Zespołu. Członkowie Zespołu wykonują za-
dania w ramach obowiązków zawodowych i służbowych lub społecznie. Porozumie-
nie stanowi jednocześnie formę zobowiązania do zapewnienia i stworzenia możliwo-
ści, udziału w posiedzeniach i pracach zespołu lub grup roboczych wytypowanych 
przedstawicieli.
 Podczas posiedzeń Zespołu Interdyscyplinarnego omawiano problemy zja-
wiska przemocy w rodzinie, występujące w jednostkach reprezentowanych przez 
członków Zespołu. Podejmowano działania wynikające z procedury Niebieskiej Kar-
ty, ustalano plany działań w indywidualnych przypadkach.

W 2019 roku było założonych 34 Niebieskich Kart w 30 rodzinach.

 Oprócz w/w kart Zespół Interdyscyplinarny prowadził prace w 1 rodzinie,  
w której Niebieska Karta była założona w 2017 roku i w 3 rodzinach, gdzie Niebie-
skie Karty zostały założone w 2018 r.
 Procedurę Niebieskiej Karty realizowano podczas spotkań Zespołu Interdy-
scyplinarnego i grup roboczych. 
 W  2019 roku powołano 25 grup roboczych, które brały udział w 28 posiedze-
niach. Grupy robocze były prowadzone w zależności od zgłaszanych potrzeb i wy-
nikały  z problemów występujących w indywidualnych przypadkach. Członkami grup 
roboczych byli pracownicy socjalni, dzielnicowi, członkowie Gminnej Komisji Roz-
wiązywania Problemów Alkoholowych w Kruszynie, nauczyciele i pedagodzy szkolni, 
kuratorzy sądowi. 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 rodzin. Wspólna wymiana 
doświadczeń, spostrzeżeń pozwalała podjąć szersze działania pomocowe. Bezpo-
średni sposób przekazywania informacji, podejmowanie konkretnych działań niewąt-
pliwie usprawniały pracę i znacznie szybciej pozwalały na osiągnięcie zamierzonego 
celu.

 Ponadto realizowana jest kampania polegająca na dystrybuowaniu ulotek, 
zawierających informacje dotyczące przemocy w rodzinie oraz dostępnych form 
pomocy dla osób uwikłanych w przemoc domową. Na ulotkach zamieszczone były 
adresy instytucji, zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie oraz nu-
mery telefonów, gdzie szukać pomocy. Ulotki i plakaty są przekazywane na bieżąco 
do placówek oświatowych, służby zdrowia, Komisariatu Policji oraz  są dostępne 
bezpośrednio dla  mieszkańców gminy w Ośrodku Pomocy Społecznej.
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 Działanie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

 Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bolesławcu dzia-
ła w oparciu o przepisy ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeź-
wości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, w składzie zatwierdzonym zarządzeniem  
Nr 378/18 Wójta Gminy Bolesławiec z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie powoła-
nia Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 
 
 W okresie sprawozdawczym zarejestrowano 22 sprawy o zastosowanie obo-
wiązku poddania się leczeniu odwykowemu osób nadużywających napojów alkoho-
lowych, w tym: 1 kobieta i 21 mężczyzn, z tego:

• 9 osób zobowiązało się do podjęcia dobrowolnego leczenia,
• 2 osoby zostały skierowane do biegłych celem wydania opinii,
• 4 sprawy pozostają w toku,
• 7 spraw skierowano do sądu.

 
 Wszyscy indywidualni wnioskodawcy oraz członkowie ich rodzin otrzymali 
wsparcie w formie indywidualnych rozmów motywująco-informacyjnych oraz mate-
riałów edukacyjnych o tematyce uzależnień, współuzależnień i ochrony przed prze-
mocą.
 
 W ubiegłym roku Gmina uczestniczyła w kampaniach:

• „Zachowaj trzeźwy umysł” realizowanym przez Stowarzyszenie Producentów                        
i Dziennikarzy Radiowych (w ramach kampanii otrzymaliśmy pakiet łączący re-
alizację kampanii profilaktycznej z ogólnopolską diagnozą społeczną uczniów 
szkół podstawowych). Diagnoza będzie przydatna do opracowania planów 
rozwoju programów profilaktycznych oraz strategii obejmujących wszystkie ob-
szary życia społecznego młodzieży z klas VI-VIII),

• Gmina przystąpiła do kampanii „Stop przemocy”, „Reaguj na przemoc”,
• ze środków uzyskanych za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych pro-

wadzone były w 2019 roku:
– zajęcia we wszystkich szkołach, w postaci współfinansowania zajęć sporto-
wych, tanecznych i zajęć na basenie w Bolesławcu wraz z dojazdem i zapew-
nieniem opieki,
– warsztaty profilaktyczno-tanecznych dzieci i młodzieży uczęszczających na 
zajęcia „Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Bolesławieckiej” z terenu gminy Bolesła-
wiec,
– ze środków uzyskanych z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych opła-
cono spektakl wystawiony we wszystkich szkołach gminnych pt. „Strach ma wiel-
kie oczy”,
– warsztaty dla nauczycieli szkół podstawowych oraz członków Gminnej Komi-
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sji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych szkolenie na temat „Zapobieganie 
demoralizacji i przestępczości wśród dzieci i młodzieży”,
– ze środków tych sfinansowano również spektakl „Strach ma wielkie oczy”, pre-
zentowany we wszystkich szkołach gminnych.

XV -  DZIAŁALNOSĆ KULTURALNA I SPORTOWA

 W gminie Bolesławiec prężnie działa Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Bo-
lesławcu z/s w Kruszynie, który swoją działalność opierał na zajęciach, odbywają-
cych się w Domach Ludowych i salach zebrań oraz w szkołach gminnych.
 GOKiS administruje Centrum Administracyjno-Kulturalnym w Kruszynie, w któ-
rym posiada biura, salę konferencyjną, bibliotekę, a także 31 obiektami kultury we 
wsiach: Bolesławice (stary i nowy Dom Ludowy), Bożejowice, Brzeźnik, Chościszo-
wice, Dobra, Golnice, Kraszowice, Kozłów, Kraśnik Dolny, Kraśnik Górny, Krępni-
ca, 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 Jaroszowice, Suszki, Trzebień, Trzebień Mały, Że-
liszów oraz 14 szatniami sportowymi we wsiach: Bolesławice, Brzeźnik, Dąbrowa 
Bolesławiecka, Kraśnik Dolny, Kruszyn, Łaziska, Mierzwin, Ocice, Otok, Stare Ja-
roszowice, Trzebień, Nowa, Łąka i Dobra. GOKiS także nadzoruje boiska wielo-
funkcyjne (21 miejscowości), place zabaw (22 miejscowości), siłownie zewnętrzne  
(18 miejscowości) oraz altany (13 miejscowości). 

 Przy gminnych jednostkach funkcjonują następujące grupy  
artystyczne:

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

 W ramach działań prowadzone były kółka zainteresowań dla dzieci, 
młodzieży i dorosłych:

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

• zajęcia wokalne (Mierzwin, Brzeźnik, Kruszyn, Otok, Kraśnik Dolny, Bożejowice),
• zespoły rockowe (Trzebień, Bolesławice),
• nauka gry na instrumentach (Kruszyn, Trzebień, Bolesławice, Bożejowice),
• kółko artystyczne (Brzeźnik, Ocice),
• zajęcia taneczne (Trzebień, Ocice),
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• kluby malucha - rytmika, gry i zabawy (Kraśnik Dolny, Łaziska, Nowa Wieś, 
Krępnica, Trzebień i Stara Oleszna), 

• taniec towarzyski dla dzieci (Dobra, Brzeźnik, Kraśnik Dolny, i Kraśnik Górny),
• kabaret (Trzebień),
• ćwiczenia rekreacyjne (zumba, dance fitness, pilates w miejscowościach):  

Kruszyn, Łaziska, Brzeźnik, Mierzwin, Ocice, Żeliszów, Łąka, Dobra, Bolesławi-
ce, Bożejowice, Otok, Kraśnik Dolny, Trzebień i Nowe Jaroszowice.

Kruszyn - korowód uczestników koncertu „Na ludową nutę”

  W 2019 roku zorganizowano następujące wydarzenia kulturalne:

• Zabawy karnawałowe oraz występy zespołów muzycznych,
• Koncerty kolęd,
• „Ferie bez nudy” w 25 miejscowościach,
• Wieczorne Muzykowanie,
• Konkurs Recytatorski „PEGAZIK”,
• Maraton Układania Puzzli „MAUPa”,
• Promocja książki „Trzebień i okolice”,
• Dzień Sołtysa,
• Bajkolandia,
• Konkurs na Regionalne Potrawy i Najpiękniejszą Pisankę Wielkanocną,
• Konkurs plastyczny „Martwa natura”,
• Koncert zespołów, działających w GOKiS z okazji Dnia Matki,
• Festyn Pierogowy,
• Koncert zespołu z Serbii,
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• Muzykowanie przy ogniu,
• Bałkańska Festa,
• Festyn Naleśnikowy,
• Koncert Zespołów „Na ludową nutę”,
• Festyny Rodzinne,
• Festyn Kresowo-Kapuściany,
• Wakacje z GOKIS w 25 miejscowościach,
• Dożynki Gminne,
• Bałkańskie Święto Pity,
• Festyn Rodzinny,
• IV Rajd Pieszy po Gminie Bolesławiec,
• Festyn Dyniowy,
• Świat PRL-u – wystawa,
• Święto Niepodległości – koncert,
• Wieczory z piosenkami Zbigniewa Wodeckiego i Anny Jantar,
• Zabawy Andrzejkowe,
• Finał Konkursu na Najpiękniejszy LIST Pisany Odręcznie oraz Spotkanie  

Autorskie,
• Zabawy Mikołajkowe,
• Wieczór Tradycji Bożonarodzeniowych.

 
 We wskazanych wydarzeniach wzięło udział około 10 000 mieszkanek  
i mieszkańców. Wydarzenia te wiązały się z poniesieniem kosztów w wysokości  
ok. 228.000,00 zł.  

Dożynki Gminne w Bolesławicach
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 W gminie w 2019 roku funkcjonowało 6 bibliotek, przystosowanych do ko-
rzystania przez osoby niepełnosprawne w miejscowosciach Kruszyn, Ocice, Kraśnik 
Dolny, Trzebień, Żeliszów i Brzeźnik. 
 Księgozbiór na dzień 31 grudnia 2019 roku wynosił 75128 woluminów.  
W trakcie roku zakupiono 3075 egzemplarzy, a ubyło 1659. 
 W 2019 roku biblioteka w Żeliszowie zapewniała możliwość wypożyczenia 
płyt CD i DVD z czego skorzystało 36 mieszkańców. Zbiory audiowizualnie w 2019 
roku nie uległy wzbogaceniu. Na początku roku zarejestrowano 650 czytelników  
i czytelniczek, zaś na koniec roku te liczby wynosiły 2129. W ciągu roku z usług po-
szczególnych bibliotek skorzystało 7.434 czytelniczek i czytelników, którzy wypoży-
czyli łącznie 46678 woluminów. 
 W bibliotekach zatrudnionych było 6 pracowników. W ciągu roku struktura 
zatrudnienia w bibliotekach nie uległa zmianie. 
 W poszczególnych bibliotekach użytkowano 33 komputery, w tym 33 z dostę-
pem do szerokopasmowego Internetu. Biblioteki nie zapewniały katalogów on-line 
oraz nie posiadały możliwości złożenia zamówień on-line. 
 W 2019 roku biblioteki gminne zorganizowały następujące wydarzenia: 
22 spotkania autorskie, 40 lekcji bibliotecznych oraz 139 imprez bibliotecznych.  
W wydarzeniach tych wzięło udział 7434 mieszkańców. Całkowity koszt prowa-
dzenia działalności bibliotecznej i upowszechniania czytelnictwa zamknął się kwotą  
481935 zł (w tym dotacja Biblioteki Narodowej 20700 zł i Fundusz Sołecki -  
1057 zł).
 
Działalność sportowa w Gminie Bolesławiec prowadzona jest przez Gminny 
Ośrodek Kultury i Sportu oraz Kluby Sportowe działające pod patronatem 
Gminnego Zrzeszenia LZS.

1. Kluby piłkarskie grające w klasie ”A”:
• LZS Brzeźnik,
• LZS Łaziska,
• LKS Mierzwin,
• LKS Ocice,
• KS Stare Jaroszowice,

2. Kluby piłkarskie grające w klasie ”B”:
• LKS Bolesławice,
• LZS Kraśnik Dolny,
• LKS Kruszyn,
• LKS Nowa,
• KS Otok.

 W 2019 roku zorganizowano 40 imprez sportowych. Po raz pierwszy w Gminie 
Bolesławiec zorganizowano Rajd Rowerowy, który na starcie zgromadził ponad 300 
uczestników.
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Rozgrywki Gminnej Ligii Sołeckiej

Z innych wydarzeń sportowych wyróżnić możemy:
• Mistrzostwa Szkół Podstawowych w najpopularniejszych dyscyplinach sporto-

wych: piłka siatkowa, piłka nożna, piłka ręczna i koszykówka,
• Noworoczny Turniej Piłki Siatkowej,
• Mistrzostwa Gminy w Halowej Piłce Nożnej,
• Turniej Matematyczno-Sportowy dla Szkół Podstawowych,
• Turniej Piłki Plażowej,
• Międzygminna Liga Amatorskiej Siatkówki,
• Gminna Liga Sołecka w Piłce Siatkowej. 

XVI - REALIZACJA UCHWAŁ RADY GMINY BOLESŁAWIEC

 Rada Gminy Bolesławiec w 2019 roku podjęła 138 uchwał, z których 84 stano-
wiły akty prawa miejscowego, podlegające publikacji w Dzienniku Urzędowym Wo-
jewództwa Dolnośląskiego. W stosunku do podjętych uchwał Wojewoda Dolnośląski 
wydał jedno rozstrzygnięcie nadzorcze, stwierdzające nieważność części uchwały. 
Żadna z podjętych w 2019 roku uchwał nie została unieważniona w całości przez 
organ nadzoru. Wojewoda złożył skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjne-
go we Wrocławiu na cztery uchwały z lat: 2014, 2017, 2018. Wobec powyższych 
uchwał Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu wydał orzeczenia uchylają-
ce zaskarżone przez Wojewodę zapisy.  
 Trzy przygotowane przez Wójta Gminy projekty uchwał dotyczące gospodaro-
wania odpadami komunalnymi nie zostały uchwalone przez Radę Gminy Bolesławiec.  
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 Jedna uchwała - w sprawie wyrażania zgody na podpisanie umowy o  part-
nerskiej współpracy z Miastem Gradiška - nie została dotychczas zrealizowana, po-
nieważ nie podpisano umowy partnerskiej. 
 Spośród 137 uchwał 86 zostało zrealizowanych, a pozostałe 51 uchwał jest  
w trakcie realizacji.
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