
                                                  Sprawozdanie za lata 2006-2010                           
 

I. Wstęp 

 

Gmina Dzierżoniów ma charakter wiejski, obejmuje 

obszar 141 km
2
  i liczy obecnie 9362 mieszkańców  

(w 2006 r. -9562). Na szczególną uwagę zasługuje fakt,  

iż ponad 75% powierzchni gminy zajmują użytki rolne. 

Nie bez znaczenia jest również usytuowanie gminy obok 

miast oraz jej układ komunikacyjny w obszarze powiatu. 

W jej skład wchodzą 23 miejscowości zorganizowane     

w 15 sołectw. Administracyjnie wydzielone są 

następujące wsie: Dobrocin, Jędrzejowice, Kiełczyn, 

Książnica, Mościsko, Nowizna, Ostroszowice, Jodłownik, 

Myśliszów, Owiesno, Piława Dolna, Roztocznik, 

Uciechów, Tuszyn, Włóki oraz przysiółki: Kołaczów, 

Dębowa Góra, Dobrocinek, Byszów, Marianówek, 

Józefówek, Wiatraczyn, Kietlice. 

 

 

II. Proces odnowy wsi. 

Gmina rozpoczęła proces odnowy wsi w 2007r. Celem nadrzędnym tego procesu jest poprawa 

jakości i standardu życia na terenach wiejskich przy wykorzystaniu potencjału mieszkańców oraz 

specyfiki obszaru. 

Sytuacja wyjściowa: 

- słaba aktywność lokalnych społeczności 

- decyzje o realizacji zadań podejmowane były przez władze gminy  

- słaby przepływ informacji pomiędzy społecznością lokalną a władzami gminy 

- niski poziom wiedzy mieszkańców o działalności samorządu, możliwościach realizacji oddolnych 

inicjatyw i źródłach ich finansowania  

- brak instrumentów wsparcia dla działalności sołectw 

- brak organizacji pozarządowych, działających na rzecz rozwoju wsi 

 

   W trakcie procesu wprowadzono organizacyjne i finansowe instrumenty, które diametralnie 

zmieniły sytuację. Najważniejsze działania: 

- prowadzono szerokie konsultacje z mieszkańcami w celu określenia oczekiwań i potrzeb, które 

wykorzystano do opracowania i uruchomienia instrumentów wsparcia 

- opracowano Strategię Rozwoju Gminy Dzierżoniów na lata 2007-2013, uwzględniającą ww. 

oczekiwania i potrzeby 

- nie czekając na zapowiedzi legislacyjne, wprowadzono od 2008 r. innowacyjne rozwiązanie         

w postaci „funduszu sołeckiego” – finansowy instrument wsparcia oddolnych inicjatyw ze środków 

budżetu gminy 

- wprowadzono comiesięczne narady oraz diety dla sołtysów  

- ogłoszono konkurs z nagrodami finansowymi pn. „Kreatywne sołectwo”, gdzie oceniany jest 

całokształt działań związanych z procesem odnowy wsi 



- wspierano organizacyjnie zakładanie organizacji działających na rzecz rozwoju wsi, w tym 

lokalnych stowarzyszeń i Kół Gospodyń Wiejskich (powstało 8 stowarzyszeń na rzecz rozwoju 

swoich miejscowości) 

- organizowano szkolenia o możliwościach finansowania zadań oraz wyjazdy studyjne w celu 

wymiany dobrych praktyk 

- w budżecie gminy wydzielono środki finansowe na dotacje dla organizacji pozarządowych  

- wypracowano skuteczny system komunikacji interpersonalnej 

-90% sołectw przystąpiło do Regionalnego Programu „Odnowa Wsi Dolnośląskiej”                       

(w województwie 23%), realizuje jego założenia oraz skutecznie wykorzystuje jego instrumenty 

wsparcia. 

 

III. Poprawa jakości obsługi mieszkańców 

    

   Równolegle do procesu odnowy wsi realizowano działania mające na celu poprawę  

funkcjonowania  urzędu oraz jego jednostek organizacyjnych. 

- zlikwidowano Zakład Obsługi Szkół i Przedszkoli Samorządowych 

- dokonano reorganizacji struktury urzędu  

- przeniesiono siedzibę urzędu oraz OPS na ul. Piastowską  1 do zakupionego od starostwa obiektu 

z przystosowaniem go do obsługi osób niepełnosprawnych z wydzieleniem Biura Obsługi Klienta 

(na ul. Szkolnej gmina posiadała jeden obiekt a dwa dzierżawiła) 

- wprowadzany jest w UG system zarządzania jakością ISO 9000 w celu zapewnienia 

profesjonalnej, rzetelnej i przyjaznej obsługi naszych mieszkańców 

- utworzono Zakład Gospodarki Komunalnej w celu obsługi m.in. oczyszczalni ścieków, zasobów 

mieszkań komunalnych oraz obsługi sal wiejskich i obiektów publicznych (Piastowska 1)     

 

IV. Struktura dochodów i wydatków 

    

    Poniżej w formie tabelarycznej i wykresów przedstawiono strukturę dochodów oraz wydatków w 

latach 2006-2010. Analizując dane należy zauważyć następujące działania: 

- stały wzrost dochodów ogółem w tym dochodów własnych 

- przygotowanie się w latach 2007-2008 na aplikowanie środków pomocowych (obniżenie deficytu 

oraz uzyskanie nadwyżki) 

- wzrost wydatków wynikający  ze wzrostu kosztów utrzymania ale przede wszystkim z możliwości 

wydatkowania pozyskanych środków zewnętrznych 

- widoczny wzrost udziału wydatków majątkowych w wydatkach ogółem 

- utrzymanie na bezpiecznym poziomie procentowego wskaźnika zadłużenia 

 

 

 

 



 
2006 2007 2008 2009 2010 

Dochody 13 999 823 16 789 708 19 937 218 20 303 477 24 596 803 

w tym własne 3 646 940 4 634 419 6 047 479 5 512 269 10 068 644 

Wydatki 14 581 425 16 845 370 19 733 433 22 298 818 28 222 767 

w tym majątkowe * 517 540 2 322 006 2 941 628 4 508 534 6 039 622 

wyd. majątk./wyd. 
ogółem 3,55% 13,78% 14,91% 20,22% 21,40% 

Deficyt/nadwyżka -1 099 142 -55 662 203 785 -1 995 341 -3 625 964 

Zadłużenie 5 417 449 5 545 395 5 245 394 8 204 880 10 154 880 

wsk. %(zadł./doch.)  38,70% 33,03% 26,31% 40,41% 41,29% 

 

* ponadto w latach 2007-2009 z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiskana i Gospodarki Wodnej 
wykonano zadania majatkowe o wartości  1 058 000 zł (w 2010 r. fundusz włączono do budżetu 
Gminy) 

 

 

 

 



 

V. Pozyskane środki zewnętrzne w latach 2007-2010 

  Specyfika administracyjna gminy, jej możliwości budżetowe oraz powiązania techniczno-

strukturalne z sąsiednimi gminami lub ich jednostkami były elementami determinującymi kierunki 

pozyskiwania środków zewnętrznych mających poprawić jakość życia naszych mieszkańców.       

W tych aspektach niekoniecznie sprawdza się wyrażenie, „małe jest piękne”. Gmina Dzierżoniów 

boryka się z wieloma problemami technicznymi, organizacyjnymi i finansowymi, do których należą 

przede wszystkim: 

- zły stan dróg i brak chodników (większość dróg to drogi wojewódzkie i powiatowe), 

- w 1/3 skanalizowany obszar gminy (z wysokimi kosztami jej utrzymania) , 

- rozległy obszar do obsługi transportu publicznego (z dużą dopłatą do jego utrzymania) 

- konieczność utrzymania proporcjonalnie dużej ilości placówek oświaty i kultury, 

- duże zagrożenie powodziowe zarówno ze strony rzeki Piława z jej dopływami oraz potoków 

górskich, 

- brak planów zagospodarowania przestrzennego (w połowie obszaru) 

- niski dochód na 1 mieszkańca, 

- ograniczone możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych (konieczność posiadania wkładu 

własnego). 

   Poniżej przedstawiamy zestawione wartości pozyskanych środków unijnych oraz krajowych przez 

gminę i jej jednostki w latach 2007-2010 we wszystkich obszarach funkcjonowania gminy. 

 

 

 

 

 

Ponadto: 

- w porozumieniu ze Starostwem Powiatowym, poprzez udzielenie wsparcia w wysokości  

1.992.086 zł oraz wspólnego aplikowania o środki z tzw. „schetynówki” w latach 2007-2010 

wykonano na terenie gminy remonty dróg powiatowych o długości  21,6 km oraz budowę 1570  mb 

chodników na łączną wartość 7.887.819 zł. 

- wspierając Dolnośląską Służbę Dróg i Kolei kwotą 452.000 zł (300 tys. zł pozyskano od DSS) 

wykonano budowę 1300 mb chodnika oraz gruntowną naprawę wraz z odwodnieniem 1300 m drogi 

nr 382 w Piławie Dolnej (wartość zadania wraz z dotacją z Ministerstwa Transportu wyniosła 

2.259.000 zł) 

- pozyskano z PUP środki na prowadzenie robót publicznych w wysokości (2007r- 295.871 zł,   

2008 r.-430.121 zł,  2009r.- 633.698 zł, do poł. 2010 r. – 203.482 zł ) w wyniku których wykonano 

wiele prac porządkowych, remontowych na zasobach gminy oraz utrzymaniowych na urządzeniach 

melioracji szczegółowej, łączna wartość do poł. 2010 r. wynosi 1.563.172 zł 

- w wyniku naszych starań, Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych rozpoczął w 2010 

roku prace związane z przebudową wałów i uporządkowaniem terenów wzdłuż rzeki Piława na 

odcinku ok. 5 km w miejscowościach Nowizna i Mościsko. Koszt inwestycji ma zamknąć się kwotą 

17.103.905 zł, a zakończenie prac przewidziane jest na kwiecień 2013 r. Wykonane prace znacząco 

zmniejszą prawdopodobieństwo zagrożenia powodziowego w obszarze zlewni tej rzeki, 

Rok Całkowita wartość projektu Środki własne Środki UE Środki krajowe 

2007 1 456 847 849 899 491 872 115 076 

2008 2 556 546 1 011 932 195 216 1 349 397 

2009 4 268 726 1 034 691 1 908 699 1 325 337 

2010 9 303 061 3 735 536 3 605 037 1 968 599 

Razem 17 585 180 6 632 057 6 200 825 4 758 409 



- obecnie oceniane są wnioski złożone przez gminę w ramach PROW (3 wnioski) oraz RPO            

(1 wniosek) na łączną wartość 5.800.000 zł 

 

 

VI.  Lista najważniejszych zadań i projektów w tym dofinansowanych środkami 

zewnętrznymi realizowanych przez Gminę, na które wydatkowano środki budżetowe w latach 

2007-2010   (chronologicznie zadania o wartości przekraczającej 100.000 zł):                               

- kontynuacja budowy „Centrum Kulturalno- Sportowego w Uciechowie 

- zakup i przebudowa  budynku pod siedzibę Urzędu Gminy w Dzierżoniowie ul.Piastowska 1 

- wymiana i budowa sieci oświetleniowych  

- „Czas na aktywność-program wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży Gminie   

   Dzierżoniów” 

- budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 382 w Piławie Dolnej 

- remont drogi  oraz budowa chodnika i kładki w Dobrocinie w ciągu drogi powiatowej nr 3005D  

-  budowa drogi wraz z oświetleniem w Ostroszowicach os. Nowe       

- przebudowa drogi transportu rolnego w Piławie Dolnej (ul. Błotnista) 

- zagospodarowanie terenu wokół Gimnazjum Gminnego w Dzierżoniowie 

-  remont dachu i sali wiejskiej w Owieśnie      

- zakup autobusu do przewozu uczniów 

- odbudowa mostu drogowego na potoku Jadkowa Ostroszowice 

- remont dachu w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Piławie Dolnej                         

- „Ślężańska odyseja”-aktywizacja i wsparcie mieszkańców Partnerstwa Ślężanie 

- budowa wodociągu przesyłowego dla wsi Jodłownik 

- przebudowa drogi wraz remontem mostu ul. Stawowa w Piławie Dolnej 

- wymiana nawierzchni na drodze powiatowej  na odcinku Kołaczów –Byszów  (schetynówka)                      

- przebudowa drogi  łączącej drogę wojewódzką z powiatową w Jodłowniku  (schetynówka)    

- budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy klubokawiarni  w Roztoczniku  

- budowa e-Gminy Dzierżoniów 

- remont dachu w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Mościsku   

- przebudowa remizy strażackiej w Tuszynie 

- budowa rowów melioracyjnych zabezpieczających mieszkańców ul. Polnej w Ostroszowicach 

- modernizacja oczyszczalni ścieków dla 5 wsi 

- budowa integracyjnych punktów przedszkolnych w Uciechowie i Ostroszowicach 

- „Krok w przyszłość z Gminą Dzierżoniów”- aktywizacja osób bezrobotnych 

- miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego dla wsi Dobrocin, Mościsko, Nowizna,   

   Roztocznik, Uciechów 

- program doskonalenia jakości usług publicznych 

- budowa biologiczno-mechanicznej oczyszczalni ścieków w Jodłowniku 



- przebudowa drogi transportu rolnego Dzierżoniów- Uciechów 

- modernizacja filii biblioteki z programu rozwoju bibliotek 

- remont drogi powiatowej Jodłownik – Kietlice i Ostroszowice – Bielawa 

- budowa chodników w miejscowościach Kiełczyn, Mościsko, Uciechów 

- przebudowa Domku Myśliwskiego w Jodłowniku 

- budowa kompleksu Orlik-2012 oraz remont sali gimnastycznej w Piławie Dolnej 

- budowa sali integracji społecznej we Włókach 

- budowa kanalizacji zagrodowej na terenie Gminy Dzierżoniów 

- „Radosna szkoła” plac zabaw w Szkole Podstawowej w Tuszynie 

- karosacja wozu strażackiego dla OSP Ostroszowice 

- pracownia przyrodnicza w każdej gminie – SP Tuszyn 

- „Szkoła sukcesu” – zajęcia pozalekcyjne dla szkół podstawowych 

- remont drogi Owiesno - Piława Górna 

- remont drogi Owiesno- Piława Dolna 

    Ponadto wykonano wiele pojedyńczych zadań majątkowych o wartości poniżej 100.000 zł               

skierowanych na poprawę estetyki i bezpieczeństwa miejsc publicznych (obiekty sportowe, sale 

wiejskie, place rekreacyjne, odcinki dróg i chodników gminnych, wiaty przystankowe itp.). 

  

W ramach funduszy sołeckich wydatkowano następujące środki: 

- w 2008 r. – 142 tys. zł 

- w 2009 r. -  142 tys. zł 

- w 2010 r. – 247 tys. zł 

 Wartość prac wykonana przez mieszkańców i pracowników publicznych z materiałów zakupionych 

w ramach funduszu sołeckiego kila razy przekracza wartość tych materiałów. 

 

VII. Oświata w Gminie Dzierżoniów 

 

   W  Gminie Dzierżoniów obecnie  funkcjonują  3 zespoły szkolno – przedszkolne: Zespół  

Szkolno – Przedszkolny w  Mościsku,  Zespół Szkolno – Przedszkolny w Piławie Dolnej                

(z przedszkolem w Dobrocinie),  Zespół  Szkolno – Przedszkolny w Ostroszowicach oraz Szkoła 

Podstawowa  im. Jana Pawła II w Tuszynie i Gimnazjum Gminne im. ks. Jana Melca                      

w Dzierżoniowie. W trakcie kadencji została zlikwidowana Szkoła Podstawowa w Uciechowie.        

W obiekcie po zlikwidowanej szkole funkcjonuje przedszkole zarządzane przez SP w Tuszynie oraz 

filia biblioteki publicznej wraz ze świetlicą. Dzieci z miejscowości w których nie ma szkół są 

dowożone 2 własnymi autobusami oraz 2 wynajmowanymi. 

   

 

 

 

 



 Poniżej przedstawiamy zestawienie ilości  dzieci w placówkach oraz koszty utrzymania oświaty. 

Placówka                       Klasa Razem Przedszkole 
Dzieci 

dowożone    razem 
w tym 

"0" 

I II III IV V VI         

Mościsko 15 17 18 17 14 18 99 38 18 14 

Tuszyn 21 16 24 13 22 25 121 66 16 133 

Piława Dolna 24 24 14 16 16 18 112 54 22 66 

Ostroszowice 18 19 19 22 16 23 117 38 8 63 

RAZEM 78 76 75 68 68 84 449 196 64 276 

Gimnazjum 

Gminne 
65 46 43 --  -- -- 154    ------  --- 129 

RAZEM   603   405 

 

 

 

 

 

                                                               Dzieci 3-6 letnie 

 

 

 

 



 

 2006 2007 2008 2009 2010 

Subwencja 

 oświatowa 3 246 140 3 173 608 3 348 714 3 536 712 3 670 721 

Środki własne 2 141 289 2 240 963 2 495 753 2 865 186 4 136 042 

w tym 

majątkowe 18 390 75 461 110 000 476 057 174 911 

Wydatki 

oświatowe 5 387 429 5 414 571 5 844 467 6 401 898 7 806 763  

śr. własne/ 

wydatki (%) 39,75% 41,39% 42,70% 44,76% 52,98% 

 

   Na uwagę zasługuje fakt wzrostu liczby dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym (otwarto 

trzy nowe oddziały). Prowadzona jest także  wraz z Fundacją Promyk Słońca budowa 2 z 5 na 

Dolnym Śląsku przedszkoli integracyjnych w ramach RPO. 

   Niestety mała ilość dzieci w klasach oraz system finansowania oświaty w Polsce (pieniądze na 

ucznia) powodują duży wzrost kosztów utrzymania oświaty przez gminę. Rozległy obszar gminy 

determinuje ilość placówek i rozbudowany system dowozu uczniów. Obecnie subwencja oświatowa 

wystarcza tylko na 50% wydatków w tym obszarze. 

 

VIII.  Dotacje z budżetu gminy 

 

Dotacje 2006 2007 2008 2009 2010 

Kultura i ochrona 

dziedzictwa narodowego 

w tym: 578 160 600 886 1 015 636 1 236 852 1 132 600 

chóry i kapele 40 000 48 000 90 048 72 360 80 000 

świetlice i kluby 128 320 111 589 329 579 446 661 282 600 

biblioteka 340 000 363 000 434 724 534 630 600 000 

ochrona i konserwacja 

zabytków 5 000 32 641 40 000 70 000 70 000 

pozostałe zadania z 

zakresu kultury 64 840 45 656 121 285 113 201 100 000 

Kultura fizyczna i sport 109 501 113 388 188 192 145 824 170 807 

Ochotnicze straże 

pożarne 47 472 63 330 71 919 70 246 96 000 

 

 

Widoczny w latach 2008-2010 wzrost nakładów na wymienione dziedziny wynika ze zwiększonych 

zadań remontowych i majątkowych oraz dużej aktywności organizacji pozarządowych, które 

realizują swoje zadania na rzecz mieszkańców gminy, korzystając z możliwości pozyskania 

środków budżetowych w drodze konkursów. 



IX. Zakończenie 

   Sprawozdanie w tak syntetycznej formie podaje tylko najważniejsze wskaźniki i dane dotyczące 

wykonania budżetów z lat 2006-2010. Nie uwzględniono w opisie wielu działań zrealizowanych za 

mniejsze kwoty ale poprawiających jakość życia mieszkańców. Informacje te można znaleźć na 

naszej stronie internetowej www.ug.dzierzoniow.pl  

    Przez ten okres staraliśmy się wykorzystać w  sposób optymalny dostępne środki pomocowe. 

Duża ilość składanych i zrealizowanych wniosków o pozyskanie środków zewnętrznych wynikała  

z praktycznego podejścia do ich wykorzystania oraz ze zrównoważonego rozwoju na terenie całej 

gminy. Dobry okres dla inwestorów w latach 2008-2009 wykorzystano do realizacji wielu 

dodatkowych zadań, ponieważ m.in. szybko i dobrze przeprowadzone przetargi spowodowały 

obniżenie kosztów inwestycyjnych nawet do 50% ich wartości kosztorysowej. Zmniejszyło to 

również wartość wnioskowanych środków pomocowych do poziomu ich realnego procentowego 

wykorzystania. Prawie wszystkie wymienione zadania inwestycyjne i remontowe wykonywane 

były przy udziale środków zewnętrznych lub w porozumieniu z innymi gminami i starostwem 

powiatowym. 

    Wszystkie te działania były możliwe dzięki odpowiedzialnemu podejściu do swoich zadań 

radnych Gminy Dzierżoniów, sołtysów, mieszkańców oraz pracowników urzędu i jednostek 

organizacyjnych.  

    Najlepszym zaś podziękowaniem za wspólną pracę, jest nagroda Europejskiego Stowarzyszenia 

Rozwoju Obszarów Wiejskich i Odnowy Wsi ARGE, które w tym roku przyznało to wyróżnienie 

mieszkańcom Gminy Dzierżoniów za „imponującą energię społeczną i prowadzenie wielu 

fascynujących, wzajemnie się uzupełniających projektów mających na celu pielęgnowanie 

wiejskiej kultury i tradycji”     

 

 

 

                                                                                                   Z poważaniem  

                                                                 

                                                                 Przewodniczący Rady Gminy      Wójt Gminy Dzierżoniów             

                                                                          Adam Jan Mak                           Marek Chmielewski 

 

Z ostatniej chwili: Gmina Dzierżoniów znalazła się na liście zadań rekomendowanych na rok 2011 

w ramach tzw. „schetynówek” z zadaniem remont ulicy Spacerowej etap II w Piławie Dolnej  

http://www.ug.dzierzoniow.pl/

