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                                         OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA GMINY 

          Gmina Bystrzyca Kłodzka  leży w Sudetach Środkowych w południowej części ziemi kłodzkiej 

w zlewni górnego biegu rzeki Nysa Kłodzka. Obszar gminy obejmuje 338 km2, zamieszkały jest przez ok. 

18 tysięcy osób, rozciąga się pomiędzy Górami Bystrzyckimi od zachodu a Masywem Śnieżnika od 

wschodu. Jest to rejon atrakcyjny turystycznie o urozmaiconej rzeźbie, charakteryzujący się łagodnym, 

podgórskim klimatem. Pod względem ukształtowania terenu jest to obszar o dużym zróżnicowaniu: od 

położonych w dolinach miejscowości na wysokości 300 m. npm. do wsi górskich leżących na wysokości 

900 m. npm.  

         Gmina obejmuje 41 wsi, w tym dwie o znaczących walorach uzdrowiskowych tj. Długopole - Zdrój 

i Międzygórze. Na jej terenie znajdują się m. in.: rezerwat Wodospadu Wilczki, Śnieżnicki Park 

Krajobrazowy, uzdrowisko, stacja klimatyczna oraz liczne źródła wód mineralnych. Walory krajobrazowe 

gminy są bardzo cenione przez turystów, co powoduje, iż na terenie gminy zlokalizowane są liczne szlaki 

piesze i narciarskie. 

       Gmina Bystrzyca Kłodzka znajduje się przy ważnym szlaku drogowym łączącym Europę Północną 

z Południową. Jest to zarazem ważny szlak handlowo – turystyczny łączący Polskę z Czechami i krajami 

położonymi dalej na południe. Gmina graniczy z gminami Szczytna, Polanica-Zdrój, Lądek-Zdrój, Stronie 

Śląskie i Międzylesie. Zachodnia granica gminy jest częścią granicy państwowej z Republiką Czeską. Przez 

teren gminy przebiega międzynarodowa trasa komunikacyjna Warszawa-Praga-Wiedeń. 

Rozdział 1. ZARZĄDZANIE GMINĄ 

 

1. Władze Gminy 
                  Mieszkańcy gminy tworzą z mocy prawa wspólnotę samorządową. Gmina (rozumiana jako 

wspólnota samorządowa wraz z odpowiednim terytorium) posiada osobowość prawną, wykonuje zadania 

publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. 

                  Organem stanowiącym i kontrolnym gminy jest Rada Miejska Bystrzycy Kłodzkiej, która 

rozpatruje i rozstrzyga w formie uchwał wszystkie sprawy pozostające w jej kompetencjach.       

                    W dniu 21 października 2018 r. wybrana została Rada Miejska Bystrzycy Kłodzkiej VIII. kadencji. 

 

SKŁAD RADY MIEJSKIEJ VIII. KADENCJI 

Marian Adamów 

Bogusława Chmielewska 

Janusz Gałan 

Agnieszka Jędrak 

Mieczysław Kamiński 

Marek Kaźmierski 

 Jan Krawczyk 

Dariusz Krzemiński 

Halina Krzysztofik 

Dariusz Piotrowski 

Emilia Siwek 

Jan Szkwarek 

Sławomir Wełna 

SKLAD PREZYDIUM RADY  MIEJSKIEJ 

Artur Pokora – Przewodniczący Rady Miejskiej 

Leszek Stróż – Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej 

                  
         W dniu 18 października 2018r. Rada Miejska uchwaliła nowy Statut Gminy Bystrzyca Kłodzka 

(uchwała Nr LXII/549/18  opublikowana w Dz. Urz. Woj. Dolnośl. z 2018r. poz. 5258).  Statut obowiązuje od 

początku VIII. kadencji  samorządu gminy. W roku 2019 Rada Miejska podjęła uchwałę Nr XVII/147/2019 z 

dnia 13 grudnia 2019r. w sprawie zmiany Statutu. Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Dolnośląskiego z 2019 poz. Nr 7729 i obowiązuje od dnia 8 stycznia 2020r. 
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                 Ze swojego składu Rada  powołuje stałe lub doraźne komisje do realizacji poszczególnych zadań. W 

roku 2021 funkcjonowały następujące komisje stałe Rady Miejskiej: 

 
SKŁAD KOMISJI RADY MIEJSKIEJ VIII. KADENCJI 

Nazwa komisji Przewodniczący Wiceprzewodniczący  Członkowie 

Komisja Budżetu i 

Finansów 

Janusz Gałan Bogusława 

Chmielewska 

Marian Adamów   

 Agnieszka Jędrak  

 Mieczysław Kamiński  

 Marek Kaźmierski 

 Jan Krawczyk  

 Dariusz Krzemiński  

 Halina Krzysztofik 

 Dariusz Piotrowski  

 Emila Siwek 

 Leszek Stróż  

 Jan Szkwarek 

 Sławomir Wełna 

Komisja Edukacji, Kultury 

i Sportu 

Agnieszka Jędrak  Halina Krzysztfik Marian Adamów  

Bogusława 

Chmielewska 

Mieczysław Kamiński  

 Jan Krawczyk  

 Dariusz Piotrowski 

 Leszek Stróż  

Komisja Rewizyjna Sławomir Wełna Agnieszka Jędrak  Marian Adamów 

 Mieczysław Kamiński 

 Jan Krawczyk 

 Dariusz  Krzemiński  

Halina Krzysztofik 

Emilia Siwek 

Jan Szkwarek 

Komisja Rolnictwa i 

Zagospodarowania Gminy 

Marian Adamów Jan Szkwarek  Bogusława 

Chmielewska 

 Marek Kaźmierski 

 Dariusz Piotrowski  

 Emilia Siwek 

 Leszek Stróż  

 Sławomir Wełna 

Komisja Skarg, Wniosków 

i Petycji 

  Dariusz Krzemiński  Janusz Gałan  Marian  Adamów 
 Bogusława 
Chmielewska  
 Mieczysław Kamiński 
 Halina Krzysztofik 

Komisja Uzdrowiskowa, 

Zdrowia i Spraw 

Społecznych 

Jan Krawczyk Marek Kaźmierski  Janusz Gałan  

 Mieczysław Kamiński 

 Dariusz Krzemiński 

 
               Organem wykonawczym gminy jest Burmistrz Bystrzycy Kłodzkiej, który wykonuje uchwały 

Rady Miejskiej, realizuje zadania gminy wynikające z przepisów prawa i nadzoruje bieżące sprawy gminy 

oraz reprezentuje Gminę Bystrzyca Kłodzka w stosunkach publicznoprawnych. W wyborach w dniu 21 

października 2018r. wyborcy  wybrali Renatę Surmę  na funkcję burmistrza na VIII. kadencję. 
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              Burmistrz wykonuje swe zadania przy pomocy Urzędu Miasta i Gminy, którego jest kierownikiem.  

Funkcje kierownicze w Urzędzie, z upoważnienia burmistrza w roku 2021 wykonywali  również: 

- zastępca burmistrza – Beata Hucaluk-Szpanier, 

- sekretarz gminy – Tadeusz Zieliński, 

- skarbnik  – Artur Michałuszek ( do dnia 31 lipca 2021r.), 

- skarbnik – Anna Kopecka ( od dnia 01 sierpnia do dnia 31 października 2021r.) 

- skarbnik – Danuta Gargasz ( od dnia 01 listopada 2021r.) 

 

2. Jednostki organizacyjne Gminy 

 
Tworzenie, likwidacja i reorganizacji przedsiębiorstw, zakładów i innych gminnych jednostek 

organizacyjnych oraz wyposażanie ich w majątek, należy do zadań Rady Miejskiej.  Wykaz jednostek 

organizacyjnych gminy wg stanu na 31 grudnia 2021 r. przedstawia poniższa tabela: 

WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNY GMINY 

Lp. Pełna nazwa 
jednostki 

organizacyjnej 

Adres Forma 
organizacyjna 

Podstawa prawna  i data 
utworzenia jednostki 

 Kierownik 
jednostki 

1 Urząd Miasta i 
Gminy Bystrzyca 
Kłodzka 
 

57-500 
Bystrzyca 
Kłodzka 

Plac Wolności 
1 

Jednostka 
budżetowa  

Ustawa z dnia 08 marca 
1990 r. o samorządzie 
gminnym 

burmistrz  
Renata Surma 

2 Ośrodek Pomocy 
Społecznej 
w Bystrzycy 
Kłodzkiej 
 
 
 

57-500 
Bystrzyca 
Kłodzka 

ul. 1 Maja 1 

Jednostka 
budżetowa 

 

 

 

Uchwała Rady Narodowej 
Miasta i Gminy Bystrzyca 
Kłodzka Nr IX/66/90 z 
dnia 27 kwietnia 1990 r. w 
sprawie powołania 
Ośrodka Pomocy 
Społecznej 

kierownik 
Ośrodka 
Pomocy 
Społecznej -
Małgorzata 
Kuchejda 
 

3 Środowiskowy 
Dom  Samopomocy 
 
 
 

57-500 
Bystrzyca 
Kłodzka 

ul. 1 Maja 1 

Jednostka 
budżetowa 

 

 

 

Uchwałą Nr XX/194/11 
Rady Miejskiej w Bystrzycy 
Kłodzkiej z dnia 28 
listopada 2011 r. w 
sprawie utworzenia 
Środowiskowego Domu 
Samopomocy w Bystrzycy 
Kłodzkiej 

kierownik 
Środowiskow
ego Domu 
Samopomocy 
w Bystrzycy 
Kłodzkiej – 
Grażyna Wiła 
 

4 Szkoła 
Podstawowa w 
Wilkanowie 
 
 

57-500 
Bystrzyca 
Kłodzka 

Wilkanów 
138D 

Jednostka 
budżetowa 

 

 

Uchwała nr XXI/215/2011 
Rady Miejskiej w Bystrzycy 
Kłodzkiej z dnia 29 
grudnia 2011 r. w sprawie 
utworzenia Zespołu Szkół 
w Wilkanowie, 
 uchwała nr XLVII/394/17 
Rady Miejskiej w Bystrzycy 
Kłodzkiej z dnia 30 
listopada 2017 r. w 
sprawie  stwierdzenia 
przekształcenia Zespołu 
Szkół w Wilkanowie w 
ośmioletnią Szkołę 
Podstawową w 
Wilkanowie 

dyrektor 
Szkoły 
Podstawowej 
w 
Wilkanowie 
Lucyna 
Popławska 
 

5 Przedszkole nr 2 w 
Bystrzycy 

57-500 
Bystrzyca 

Jednostka Akt założycielski z dnia 
12.12.1995 r. wydany na 

dyrektor  
Przedszkola 
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Kłodzkiej 
 
 

Kłodzka 

ul. 
Mickiewicza 
12 

budżetowa 

 

 

 

podstawie art. 5 ust. 2  i 
art. 58 ust 1 i 2 ustawy z 
dnia 7 września 1991 r. o 
systemie oświaty przez 
Burmistrza Bystrzycy 
Kłodzkiej 

nr 2  
w Bystrzycy 
Kłodzkiej  
Paweł 
Błachowicz 

6 Zespół Szkół 
Ogólnokształcących  
w Bystrzycy 
Kłodzkiej 
 
 
 

57-500 
Bystrzyca 
Kłodzka 

ul. 
Sempołowski
ej 13 

Jednostka 
budżetowa 

 

 

 

 

Akt założycielski z dnia 
23.08.1994 r. wydany na 
podstawie art. 5 ust. 1 i 2  i 
art. 58 ust 1 ustawy z dnia 
7 września 1991 r. o 
systemie oświaty przez 
Kuratora Oświaty, 
Porozumienie nr 
149/2017 z dnia 18 
kwietnia 2017 r. z 
Powiatem Kłodzkim  

dyrektor 
Zespołu Szkół 
Ogólnokształ
cących w 
Bystrzycy 
Kłodzkiej – 
Paweł Popiel 

7 Szkoła 
Podstawowa nr 2 
im. Obrońców 
Warszawy w 
Bystrzycy 
Kłodzkiej 
 
 
 

57-500 
Bystrzyca 
Kłodzka 

ul. Wojska 
Polskiego 68 

Jednostka 
budżetowa 

 

 

 

 

Akt założycielski z dnia 4 
stycznia 1993 r. wydany na 
podstawie art. 5 ust. 2 pkt 
1 i art. 58 ust 1 i 2 ustawy z 
dnia 7 września 1991 r. o 
systemie oświaty przez 
Kuratora Oświaty, 
Uchwała Nr XLVIII/393/17 
Rady Miejskiej w Bystrzycy 
Kłodzkiej z dnia 30 
listopada 2017 roku 
w sprawie stwierdzenia 
przekształcenia 
dotychczasowej 
sześcioletniej Szkoły 
Podstawowej nr 2 im. 
Obrońców Warszawy 
w Bystrzycy Kłodzkiej 
w ośmioletnią Szkołę 
Podstawową nr 2 im. 
Obrońców Warszawy 
w Bystrzycy Kłodzkiej 

dyrektor 
Szkoły 
Podstawowej 
nr 2 w 
Bystrzycy 
Kłodzkiej – 
Piotr Kozaryn 
 
 
 
 
 
  

8 Centrum Integracji 
Społecznej 

57-500 
Bystrzyca 
Kłodzka 

ul. 1 Maja 1 A 

Zakład 
budżetowy 

Uchwała Nr LXIII/551/10 
Rady Miejskiej w Bystrzycy 
Kłodzkiej z dnia 
9 listopada 2010 r. 
 w sprawie utworzenia 
samorządowego zakładu 
budżetowego  
o nazwie Centrum 
Integracji Społecznej  
w wyniku przekształcenia 
Centrum Integracji 
Społecznej działającego w 
formie gospodarstwa 
pomocniczego przy 
Ośrodku Pomocy 
Społecznej w Bystrzycy 
Kłodzkiej 

kierownik 
Centrum 
Integracji 
Społecznej w 
Bystrzycy 
Kłodzkiej – 
Beata 
Honczar 
 

9 Zakład Usług 
Komunalnych  

57-500 
Bystrzyca 

Spółka 
komunalna 

Akt założycielski Spółki z 
ograniczoną 

prezes 
Zarządu – 
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Sp. z o.o.  
w Bystrzycy 
Kłodzkiej 

Kłodzka 

ul. Strażacka 
13 

(100% udziału 
Gminy) 

odpowiedzialnością z dnia 
05.06.1997 r. (Rep. „A” nr 
2411/97) 

Kazimierz 
Sołotwiński  
  

10 Zakład 
Wodociągów i 
Kanalizacji Sp.  
z o.o. w Bystrzycy 
Kłodzkiej 

57-500 
Bystrzyca 
Kłodzka  

ul. Młynarska 
4 

Spółka 
komunalna 
(100% udziału 
Gminy) 

Akt założycielski Spółki z 
ograniczoną 
odpowiedzialnością z dnia 
31.05.2008 r. (Rep. „A” nr 
779/2008) 

prezes 
Zarządu -
Marta 
Konieczna-
Morawa  
 

11 Bystrzyckie 
Centrum Zdrowia 
Spółka Sp. z o.o.  
w Bystrzycy 
Kłodzkiej 

57-500 
Bystrzyca 
Kłodzka 

ul. Okrzei 49 

Spółka 
komunalna 
(100% udziału 
Gminy) 

Akt przekształcenia 
Samodzielnego 
Publicznego Zakładu 
Opieki Zdrowotnej w 
Spółkę z ograniczoną 
odpowiedzialnością z dnia 
07.12.2012 r. (Rep. „A” 
numer 5251/2012) 

prezes 
Zarządu – 
Jarosław 
Surówka 

  

12 Biblioteka 
Publiczna Miasta  
i Gminy  
w Bystrzycy 
Kłodzkiej 

57-500 
Bystrzyca 
Kłodzka 

Pl. Wolności 
16 

Instytucja 
kultury 

Uchwała Nr XIV/83/03 
Rady Miejskiej w Bystrzycy 
Kłodzkiej z dnia 27 
czerwca 2003 r. w sprawie 
utworzenia gminnej 
instytucji kultury 
Biblioteki Publicznej 
Miasta i Gminy w 
Bystrzycy Kłodzkiej 

dyrektor 
Biblioteki 
Publicznej 
Miasta i 
Gminy w 
Bystrzycy 
Kłodzkiej - 
Robert Duma 
 

13 Miejsko-Gminny 
Ośrodek Kultury w 
Bystrzycy 
Kłodzkiej 

57-500 
Bystrzyca 
Kłodzka 

ul. Wojska 
Polskiego 20 

Instytucja 
kultury 

Uchwała Nr XIV/85/03 
Rady Miejskiej  
w Bystrzycy Kłodzkiej  
z dnia 27.062003 r.  
w sprawie utworzenia 
gminnej instytucji kultury 
Miejsko  Gminnego 
Ośrodka Kultury w 
Bystrzycy Kłodzkiej 

dyrektor 
Miejsko-
Gminnego 
Ośrodka 
Kultury w 
Bystrzycy 
Kłodzkiej – 
Ewelina 
Walczak 

14 Muzeum 
Filumenistyczne  
w Bystrzycy 
Kłodzkiej 

57-500 
Bystrzyca 
Kłodzka 

Instytucja 
kultury 

Uchwała Nr XIV/84/03 
Rady Miejskiej w Bystrzycy 
Kłodzkiej 
 z dnia 27.06.2003 r.    w 
sprawie utworzenia 
gminnej instytucji kultury 
Muzeum 
Filumenistycznego                     
w Bystrzycy Kłodzkiej 

dyrektor 
Muzeum 
Filumenistycz
nego w 
Bystrzycy 
Kłodzkiej – 
Paweł Pawlik 
 

 

 

3. Jednostki pomocnicze Gminy 

 
Na podstawie przepisów ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym w Gminie Bystrzyca 

Kłodzka powołano 30 sołectw i 2 osiedla. Organizację jednostek pomocniczych   określają statuty sołectw i 

statuty osiedli. Status jednostek pomocniczych Gminy określają  statuty -  dla wszystkich jednostek 

pomocniczych Gminy zostały one przyjęte w roku 2018 (uchwały z dnia 21 marca 2018r., nr od LIII/450/18 

do LIII/481/18). 
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WYKAZ JEDNOSTEK POOMOCNICZYC I OCH ORGANÓW W ROKU 2021 

Lp.  Sołectwo Nazwisko i imię sołtysa Skład rady sołeckiej 

   1. Długopole Dolne MARTA SERAFINOWICZ 

Pawlaszek Barbara 
Bojków Paweł 
Janica Andrzej 
Wilk Daniel  
Święchowicz Teresa 

   2. Długopole Zdrój GAŁAN JANUSZ* 

Gałan Paweł 
Sędziak Aleksandra 
Pawłowska Teresa 
Rybeczka Małgorzata  

   3. 
Gorzanów 

(Kolonia Muszyn) 
SERAFIN MARZENA 

Bielak Stanisław 
Cebula Aleksandra 
Chmielowiec Grzegorz 
Kaczor Tadeusz 
Sęga Krystian 

   4. Idzików BURY MATEUSZ 

Bury Anna 
Szkwarek Renata 
Ptak Teresa 
Chruściak Renata 
Alinkiewicz Monika  

   5.  
Kamienna 

(Marcinków) 
JABŁOŃSKI PRZEMYSŁAW 

Świderska Beata 
Rojek Stanisław 
Zwierzchowski Józef  

   6. Lasówka RAWA AGNIESZKA 
Muskus Marta 
Korwel Małgorzata 
Borkiewicz Waldemar  

   7.  
Marianówka 

(Szklary) 
PIETRAS WIESŁAW 

Giemzik Mariusz 
Maryniak Sebastian 
Rowszar Dorota  

   8. Mielnik SIWEK EMILIA 
Rapacz Stanisław 
Kotara Julian 
Wdowiak Anita  

   9. Międzygórze 
KRYTAK MAREK 

 

Młot Zdzisław 
Horbowski Maciej 
Radom Gabriela  
Ktosiński Jacek 

10. Młoty SZYMCZAK BOŻENA 
Kozakiewicz Teresa 
Rippel Wioletta 
Tokarz Piotr  

11. 
Mostowice 

(Piaskowice) 
MIELNICZEK DARIUSZ 

Jaskólski Miłosz 
Antosiak Mirosław  
Mych Kazimierz  

12. Nowa Bystrzyca 

 

STANISZEWSKI IRENEUSZ 

 

Kuś Beata 

Sawicka Magdalena 

Szczygieł Katarzyna 

13. Nowa Łomnica MOZGIEL ŁUKASZ 

Gacek Elżbieta  

Janiak Władysław 

Czeredys Dorota 

Bac Barbara 

Pachołek Monika 

14. Nowy Waliszów CAPAJA PRZEMYSŁAW 

Sakowska Marzena 

Kotara Agata 

Przygoda Anna  
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Pierzga Jarosław 

Ziga Helena 

15. Piotrowice TRZASKA TEOFIL 

Kochańska Katarzyna 

Kołt Sławomir 

Trzaska Martyna 

Trzaska Marzenna 

16. Pławnica PAWEŁ WDOWIAK 

Mikunda Janusz 

Poparda Sylwia 

Chrustowki Marcin 

Pasternak Daniel 

17. Ponikwa  PŁOCH WŁADYSŁAWA 

 Janik Joanna 

Płoch  Patrycja 

Broll Jolanta 

Świerczewska Bożena 

Chmura Paweł 

18. 
Poręba 

(Rudawa, Poniatów) 
CZUBALA DANUTA 

Bednarkiewicz Barbara 

Domaszewski Andrzej 

Ścibor Dorota 

Ścibor Beata 

Wyszyński Andrzej 

19. Spalona OSMELAK ZBIGNIEW 

Bałut Marcin 

Radecka Adrianna 

Kmiecik Grzegorz 

20. Stara Bystrzyca HANDEL MARIA 

Kaźmierski Marek 

Rup Stanisław 

Rusak Małgorzata 

Jaworska Bożena 

21. 
Stara Łomnica 

(Kolonia Szychów) 
STRÓŻ ALICJA 

Leonarczyk Łukasz 

Chreściak Łukasz 

Marcinowski Wiesław   

Szewczyk Wanda  

Mróz Danuta  

22. 
Starkówek 

(Pokrzywno, Paszków) 
KOCZELA DANIEL 

Włodyczka Krzysztof 

Jaworska Maria 

Zuba Marek  

23. Stary Waliszów GRZYB LUCYNA 

Noga Joanna 

Bień Anna 

Szkwarek Dorota 

Stupak Katarzyna 

Szkwarek- Konopacka Joanna 

24. 
Szklarka 

(Szczawina) 
DUŁO GRAŻYNA 

Czeredys Roman 

Niżyńska Krystyna 

Kołt Zbigniew 

25. Topolice MATUSIK EWA 

Wideł Karolina 

Skimina Stanisława 

Duma Robert 

26. Wilkanów LIS MARIUSZ 

Wołyniak Krzysztof 

Haas Aneta 

Gadzik Daria 

Haas Marcin 

Kachel Agata 

27. 
Wójtowice 

(Huta) 
OLEJNICZAK DOROTA 

Komornicka Dorota 

Orlikowska Alicja 
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Sebzda Wojciech 

Ptak Bolesław 

28. Wyszki BUDNIK PIOTR 

Budnik Agnieszka 

Grzelak Bartosz 

Franaszczyk Dagmara 

Frąszczak Tomasz  

Seminowicz Edyta 

 29. Zabłocie PIĘTA JAN 

Żaba Robert 

Sęga Renata 

Pazur Kazimiera 

Lenart Dariusz  

Pazur Ireneusz  

 30. Zalesie MAKSYLEWICZ JAN 

Lewandowska-Góral Justyna 

Jopek Danuta 

Marcisz Iwona  

 31. Osiedle Nr 1 KRAWCZYK JAN 

Golec- Sęga Magdalena  

Korsak Marian 

Wąsowicz Wiktoria 

Włosowicz  Marek 

 32. 
Osiedle Nr 2 

 
PIOTROWSKI DARIUSZ 

Kowal Małgorzata 

Pusz Mariusz 

Piotrowska Janina 

Małojło Henryk 

   *Rezygnacja z funkcji sołtysa  z dniem 31 grudnia 2021r. 

 

4. Realizacja uchwał Rady Miejskiej 

 
Rada Miejska podjęła w roku 2021 łącznie 133 uchwały, jak niżej: 

 
Tematyka uchwał 

 

 
Liczba 

w sprawach programów i strategii 16 

w sprawach finansowych 
 

47 

z zakresu gospodarki nieruchomościami 
 

17 

ustrojowe (w tym statuty  i regulaminy) 
 

7 

 z zakresu planowania przestrzennego 
 

7 

z zakresu edukacji  
 

0 

 
pozostałe  

39 

 
Razem  

133 

          
      Spośród  powyższych uchwał 35 stanowiło akty prawa miejscowego, i zostały one opublikowane w 

Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.  W okresie ostatnich lat liczba podjętych uchwał 

przez Radę Miejską wynosiła: 
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Rok Liczba podjętych uchwał 

2018 181 

2019 139 

2020 126 

2021 133 

     

 

INFORMACJA O SPOSOBIE REALIZACJI UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ 

 Nr uchwały data podjęcia tytuł, w sprawie sposób realizacji 

XXXV/294/2021 22 stycznia 2021 zmian w budżecie gminy na rok 
2021 

zrealizowano 

XXXV/295/2021 22 stycznia 2021 zmiany Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy Bystrzyca 

Kłodzka 

zrealizowano 

XXXV/296/2021 22 stycznia 2021 wieloletniego planu rozwoju i 
modernizacji urządzeń 

wodociągowych i urządzeń 
kanalizacyjnych Zakładu 

Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o.            
w Bystrzycy Kłodzkiej 

W trakcie 
realizacji. 

Na 6 zadań 
przewidzianych 
planem na lata 

2021-2024, w roku 
2021 wykonano 
bądź rozpoczęto 
realizację 5-ciu 

zadań: tj. 
1) Montaż 
urządzenia 

podnoszącego 
ciśnienie wody na 

istniejącym 
obiekcie 

budowlanym w 
Starej Bystrzycy,              
2) Przebudowa 

kanalizacji 
sanitarnej i sieci 
wodociągowej w 

ul. Nadbrzeżnej  w 
Bystrzycy 

Kłodzkiej, 3) 
Przebudowa 
kanalizacji 

ogólnospławnej na 
kanalizację 
deszczową, 

budowa kanalizacji 
sanitarnej i 

wodociągu w ul. 
Polnej w Bystrzycy 

Kłodzkiej,                           
4) Przebudowa 

przyłączy 
wodociągowych i 
kanalizacyjnych,                
5) Przebudowa i 
budowa węzłów 

zasuw na sieci 
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wodociągowej,   
przy czym 

realizacja w 
większości zadań 

jw. we współpracy 
z gmin Bystrzyca 

Kłodzka 
XXXV/297/2021 22 stycznia 2021 o zmianie uchwały w sprawie 

ustalenia zasad i wysokości 
przyznawania diet dla radnych 

Rady Miejskiej w Bystrzycy 
Kłodzkiej 

zrealizowano 

XXXV/298/2021 22 stycznia 2021 o zmianie uchwały w sprawie 

ustalenia wysokości diet dla 

przewodniczącego organu 
wykonawczego jednostek 

pomocniczych gminy 

zrealizowano 

XXXV/299/2021 22 stycznia 2021 przedłużenia obowiązywania „Planu 

Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy 

Bystrzyca Kłodzka na lata 2016- 

2020” 

realizacja na 

bieżąco 

PGN obowiązuje 

do roku 2023 

XXXV/300/2021 22 stycznia 2021 przystąpienia do sporządzenia 
miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego 
obszaru położonego w północnej 

części obrębu Nowy Waliszów, 
gmina Bystrzyca Kłodzka 

 
W trakcie 

realizacji; 

planowany termin 

realizacji:                   

II kwartał 2022r. 

XXXV/301/2021 22 stycznia 2021 uchwalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego 

dla części obrębu Niedźwiedna w 

granicach miasta Bystrzyca Kłodzka 

oraz części obrębu Pławnica, gmina 

Bystrzyca Kłodzka 

 

Zrealizowano 

XXXV/302/2021 22 stycznia 2021 zmiany uchwały nr 
XXXIV/289/2020 z dnia 18 grudnia 
2020 r. w sprawie szczegółowych 

zasad ponoszenia odpłatności przez 
osoby bezdomne za pobyt w 

schronisku dla osób bezdomnych 
oraz w schronisku dla osób 

bezdomnych z usługami 
opiekuńczymi 

realizacja na 

bieżąco 

XXXVI/303/2021 5 lutego 2021 zwolnienia z podatku od 
nieruchomości gruntów, budynków 

i budowli związanych z 
prowadzeniem działalności 

gospodarczej wskazanym grupom 
przedsiębiorców, których płynność 

finansowa uległa pogorszeniu w 
związku z ponoszeniem 

negatywnych konsekwencji 
ekonomicznych z powodu COVID-19 

zrealizowano 

XXXVII/304/2021 26 lutego 2021 zmian w budżecie gminy na rok 
2021 

zrealizowano 
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XXXVII/305/2021 26 lutego 2021 zmiany Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy Bystrzyca 

Kłodzka 

zrealizowano 

XXXVII/306/2021 26 lutego 2021 o zmianie uchwały w sprawie 
ustalenia zasad i wysokości 

przyznawania diet dla radnych Rady 
Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej 

zrealizowano 

XXXVII/307/2021 26 lutego 2021 wyrażenia zgody na przystąpienie 
do Partnerstwa powołanego do 
realizacji projektu pt. „Poprawa 

efektywności energetycznej oraz 
termomodernizacja budynków 

szkolnych na terenie gminy 
Bystrzyca Kłodzka” ubiegającego się 
o dofinansowanie ze środków RPO 

WD 2014-2020, w ramach Osi 
priorytetowej 3 „Gospodarka 
niskoemisyjna”, Działania 3.3 
„Efektywność energetyczna w 

budynkach użyteczności publicznej i 
sektorze mieszkaniowym”, 

Poddziałania 3.3.1 – OSI 
„Efektywność energetyczna w 

budynkach użyteczności publicznej i 
sektorze mieszkaniowym – konkurs 

horyzontalny OSI”, Typ 3.3 a 
„Projekty związane z kompleksową 

modernizacją energetyczną 
budynków użyteczności publicznej 

opartych o system zarządzania 
energią – typ 3.3 a z ograniczeniem 
do budynków użytkowanych przez 

żłobki, przedszkola i szkoły (z 
wyjątkiem szkół wyższych) 

 

Podpisano umowę 

partnerską z 

Powiatem 

Kłodzkim i złożono 

wniosek o 

dofinansowanie. 

Nie uzyskano 

dofinansowania. 

XXXVII/308/2021 26 lutego 2021 zmiany uchwały nr XXII/195/16 

Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej  z 

dnia 18 marca 2016r. w sprawie 

przyjęcia „Planu Gospodarki 

Niskoemisyjnej dla Gminy Bystrzyca 

Kłodzka na lata 2016-2020” 

Do PGN 
wprowadzono 

przedsięwzięcia 
zgłoszone do 

dofinansowania w 
ramach RPO WD 

2014-2020 

XXXVII/309/2021 26 lutego 2021 rozpatrzenia petycji o nadanie 

imienia Marii Dulębianki ulicy lub 

rondu w Bystrzycy Kłodzkiej 

zrealizowano 

XXXVII/310/2021 26 lutego 2021 rozpatrzenia petycji w przedmiocie 

zimowych tras narciarstwa 

biegowego w rejonie miejscowości 

Międzygórze 

zrealizowano – 
podpisano umowę 
z Nadleśnictwem 

XXXVII/311/2021 26 lutego 2021 przystąpienia do sporządzenia 

miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego 

dla części miasta Bystrzyca Kłodzka 

w rejonie ulicy Orężnej 

W trakcie 
realizacji; 

Planowany termin 
realizacji:                             

II kwartał 2022 

XXXVII/312/2021 26 lutego 2021 wyrażenia zgody na odstąpienie od 
obowiązku przetargowego trybu 

zrealizowano 
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zawarcia umowy dzierżawy /działka 
nr 11/1 w Pławnicy/ 

XXXVII/313/2021 26 lutego 2021 wyrażenia zgody na odstąpienie od 
obowiązku przetargowego trybu 

zawarcia umowy dzierżawy /działka 
nr 191 w Bystrzycy Kłodzkiej obręb 

Zacisze/. 

zrealizowano 

XXXVIII/314/2021 26 marca 2021 zmian w budżecie gminy na rok 2021 zrealizowano 

XXXVIII/315/2021 26 marca 2021 zmiany Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy Bystrzyca 

Kłodzka 

zrealizowano 

XXXVIII/316/2021 26 marca 2021 udzielenia dotacji w 2021 r. na prace 

konserwatorskie, restauratorskie i 

roboty budowlane przy zabytkach 

zrealizowano 

XXXVIII/317/2021 26 marca 2021 zasad wynajmowania lokali 
wchodzących w skład 

mieszkaniowego zasobu Gminy 
Bystrzyca Kłodzka  

zrealizowano 

XXXVIII/318/2021 26 marca 2021 Wieloletniego Programu 

Gospodarowania Mieszkaniowym 

Zasobem Gminy Bystrzyca Kłodzka 

na lata 2021-2026 

realizacja na 

bieżąco 

XXXVIII/319/2021 26 marca 2021 określenia szczegółowego trybu i 
harmonogramu opracowania 
„Strategii Rozwoju dla Gminy 

Bystrzyca Kłodzka na lata 2021-
2030”, w tym tryb konsultacji, o 

którym mowa w art. 6. ust. 3 ustawy 
z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach 

prowadzenia polityki rozwoju 

zrealizowano 

XXXVIII/320/2021 26 marca 2021 regulaminu korzystania z sali 
gimnastycznej przy Szkole 

Podstawowej w Wilkanowie 

zrealizowano 

XXXVIII/321/2021 26 marca 2021 regulaminu korzystania z urządzeń 

do ćwiczeń Street Workout 

zlokalizowanego na terenie Osiedla 

Szkolnego w Bystrzycy Kłodzkiej 

zrealizowano 

XXXVIII/322/2021 26 marca 2021 regulaminu korzystania z urządzeń 

siłowni zewnętrznych 

zlokalizowanych na terenie Gminy 

Bystrzyca Kłodzka 

zrealizowano 

XXXVIII/323/2021 26 marca 2021 regulaminu korzystania z placów 

zabaw zlokalizowanych na terenie  

Gminy Bystrzyca Kłodzka 

zrealizowano 

XXXVIII/324/2021 26 marca 2021 regulaminu korzystania z kompleksu 

boisk sportowych „Orlik 2012” w 

Bystrzycy Kłodzkiej 

zrealizowano 
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XXXVIII/325/2021 26 marca 2021 regulaminu udostępniania 
zwiedzającym obiektów 

zabytkowych zlokalizowanych na 
terenie Gminy Bystrzyca Kłodzka 

zrealizowano 

XXXVIII/326/2021 26 marca 2021 przyjęcia programu opieki nad 
zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt 
na terenie Gminy Bystrzyca Kłodzka w 

2021 roku 

zrealizowano 

XXXVIII/327/2021 26 marca 2021 uchwalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego 

dla części obrębu Zacisze w granicach 

miasta Bystrzyca Kłodzka 

zrealizowano 

XXXVIII/328/2021 26 marca 2021 przyjęcia Gminnego Programu 

Przeciwdziałania Przemocy w 

Rodzinie oraz Ochrony Ofiar 

Przemocy w Rodzinie na lata 2021-

2025 

realizacja na 

bieżąco 

XXXVIII/329/2021 26 marca 2021 powierzenia Zakładowi Usług 
Komunalnych w Bystrzycy Kłodzkiej 

Sp. z o. o. z siedzibą w Bystrzycy 
Kłodzkiej zadania własnego Gminy 

Bystrzyca Kłodzka w zakresie 
zarządzania zrekultywowanym 

składowiskiem odpadów w Bystrzycy 
Kłodzkiej 

zrealizowano 

XXXVIII/330/2021 26 marca 2021 udzielenia pomocy finansowej w 
formie dotacji celowej Powiatowi 

Kłodzkiemu 

zrealizowano 

XXXVIII/331/2021 26 marca 2021 udzielenia pomocy finansowej w 
formie dotacji celowej Powiatowi 

Kłodzkiemu 

zrealizowano 

XXXVIII/332/2021 26 marca 2021 wyrażenia zgody na odstąpienie od 

obowiązku przetargowego trybu 

zawarcia umowy najmu 

zrealizowano 

XXXVIII/333/2021 26 marca 2021 zmiany uchwały nr 

XXXIV/288/2020 Rady Miejskiej 

Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 18 

grudnia 2020 r. w sprawie planów 

pracy komisji stałych Rady Miejskiej 

i planu kontroli Komisji Rewizyjnej 

na rok 2021 

zrealizowano 

XXXVIII/334/2021 26 marca 2021 przyjęcia Gminnego Programu 
Wspierania Rodziny na lata 2021-

2023 

w trakcie realizacji 

XXXIX/335/2021 21 kwietnia 2021 wyrażenia zgody na podpisanie 
umowy o partnerstwie na rzecz 

współpracy przy realizacji projektu 
pn. „Energooszczędne oświetlenie 

uliczne i drogowe przy drogach 
publicznych gmin obszaru Ziemi 

zrealizowano 
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Kłodzkiej”  

XL/336/2021 30 kwietnia 2021 zmian w budżecie gminy na rok 
2021 

zrealizowano 

XL/337/2021 30 kwietnia 2021 zmiany Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Bystrzyca 

Kłodzka 

zrealizowano 

XL/338/2021 30 kwietnia 2021 o zmianie uchwały w sprawie zasad 
wynajmowania lokali wchodzących   

w skład mieszkaniowego zasobu 
Gminy Bystrzyca Kłodzka 

zrealizowano 

XL/339/2021 30 kwietnia 2021 regulaminu korzystania z Wiejskiego 
Ośrodka Kultury w Nowym 

Waliszowie 

zrealizowano 

XL/340/2021 30 kwietnia 2021 wzoru wniosku o przyznanie 
dodatku mieszkaniowego oraz 

deklaracji      o dochodach 

zrealizowano 

XL/341/2021 30 kwietnia 2021 przekazania petycji dotyczącej opinii 
w sprawie przeprowadzenia 

Referendum Ludowego 

zrealizowano 

XL/342/2021 30 kwietnia 2021 przekazania petycji o poparcie 
Rządu Tymczasowej Rady Stanu 
Narodu Polskiego Społecznego 

Komitetu Konstytucyjnego 

zrealizowano 

XL/343/2021 30 kwietnia 2021 o zmianie uchwały w sprawie 
ustalenia zasad i wysokości 

przyznawania diet dla radnych Rady 
Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej 

zrealizowano 

XL/344/2021 30 kwietnia 2021 planu pracy Rady Miejskiej na rok 
2021 

zrealizowano 

XL/345/2021 30 kwietnia 2021 planów pracy komisji stałych Rady 

Miejskiej i planu kontroli Komisji 

Rewizyjnej na rok 2021 

zrealizowano 

XLI/346/2021 28 maja 2021 zmian w budżecie gminy na rok 
2021  

zrealizowano 

XLI/347/2021 28 maja 2021 zmiany Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy Bystrzyca 

Kłodzka 

zrealizowano 

XLI/348/2021 28 maja 2021 udzielenia pomocy finansowej w 
formie dotacji celowej Powiatowi 

Kłodzkiemu 

zrealizowano 

XLI/349/2021 28 maja 2021 udzielenia Burmistrzowi Bystrzycy 
Kłodzkiej wotum zaufania 

zrealizowano 

XLI/350/2021 28 maja 2021 zatwierdzenia sprawozdania 
finansowego oraz sprawozdania z 

wykonania budżetu Gminy 
Bystrzyca Kłodzka za rok 2020 

zrealizowano 
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XLI/351/2021 28 maja 2021 absolutorium dla Burmistrza 
Bystrzycy Kłodzkiej za rok 2020 

zrealizowano 

XLII/352/2021 7 czerwca 2021 wyrażenia stanowiska Rady 
Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej 

dotyczącego zamiaru likwidacji IV 
Wydziału Pracy w Sądzie 
Rejonowym w Kłodzku 

zrealizowano 

XLII/353/2021 7 czerwca 2021 udzielenia pomocy finansowej 
Powiatowi Kłodzkiemu 

zrealizowano 
( dot. utrzymania 

LSOP) 
XLIII/354/2021 25 czerwca 2021 zmian w budżecie gminy na rok 

2021  
zrealizowano 

XLIII/355/2021 25 czerwca 2021 zmiany Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy Bystrzyca 

Kłodzka 

zrealizowano 

XLIII/356/2021 25 czerwca 2021 udzielenia pomocy finansowej w 
formie dotacji celowej Powiatowi 

Kłodzkiemu 

zrealizowano 

XLIII/357/2021 25 czerwca 2021 zmiany uchwały nr XXVI/217/2020 
z dnia 15 czerwca 2020 r. w sprawie 

zamiaru rozwiązania spółki pod 
firmą „Bystrzyckie Centrum 

Zdrowia” Sp. z o. o. z siedzibą w 
Bystrzycy Kłodzkiej 

przesunięto termin 

planowanej 

likwidacji spółki 

na dzień 31 

grudnia 2021r. 

XLIII/358/2021 25 czerwca 2021 odwołania Skarbnika Gminy 
Bystrzyca Kłodzka 

zrealizowano 

XLIII/359/2021 25 czerwca 2021 powołania Skarbnika Gminy 
Bystrzyca Kłodzka 

zrealizowano 

XLIV/360/2021 30 lipca 2021 wyrażenia zgody na utworzenie 
spółki z ograniczoną 

odpowiedzialnością pod firmą 
„Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa 

Sudety” Sp. z o. o. z siedzibą w 
Kłodzku 

zrealizowano 

XLIV/361/2021 30 lipca 2021 zatwierdzenia wniosku o wsparcie 
ze środków Rządowego Funduszu 

Rozwoju Mieszkalnictwa na 
sfinansowanie objęcia udziałów w 

tworzonej spółce z ograniczoną 
odpowiedzialnością pod firmą 

„Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa 
Sudety” Sp. z o. o. z siedzibą w 

Kłodzku. 

zrealizowano 

XLV/362/2021 27 sierpnia 2021 w sprawie zmian w budżecie gminy 
na rok 2021  

zrealizowano 

XLV/363/2021 27 sierpnia 2021 zmiany Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy Bystrzyca 

Kłodzka 

zrealizowano 

XLV/364/2021 27 sierpnia 2021 wyrażenia zgody na odstąpienie od zrealizowano 
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obowiązku przetargowego trybu 

zawarcia umowy dzierżawy gruntu 

XLV/365/2021 27 sierpnia 2021 wyrażenia zgody na odstąpienie od 

obowiązku przetargowego trybu 

zawarcia umowy dzierżawy gruntu 

zrealizowano 

XLV/366/2021 27 sierpnia 2021 wyrażenia zgody na odstąpienie od 

obowiązku przetargowego trybu 

zawarcia umowy najmu 

zrealizowano 

XLV/367/2021 27 sierpnia 2021 zmiany uchwały Nr 

XXXVIII/316/2021 z dnia 26 marca 

2021 r. w sprawie udzielenia dotacji 

w 2021 r. na prace konserwatorskie, 

restauratorskie i roboty budowlane 

przy zabytkach 

zrealizowano 

XLV/368/2021 27 sierpnia 2021 o zmianie uchwały Rady Miejskiej w 

Bystrzycy Kłodzkiej w sprawie 

określenia samorządowych 

jednostek budżetowych, które 

gromadzą dochody na wydzielonym 

rachunku, źródeł tych dochodów i 

ich przeznaczenia oraz sposobu i 

trybu sporządzania planów 

finansowych dochodów i wydatków 

nimi finansowanych, dokonywania 

zmian w tym planie i ich 

zatwierdzania 

zrealizowano 

XLV/369/2021 27 sierpnia 2021 określenia średniej ceny jednostki 
paliwa w Gminie Bystrzyca Kłodzka 

w roku szkolnym 2021/2022 

zrealizowano 

XLV/370/2021 27 sierpnia 2021 zarządzenia wyborów Sołtysa i Rady 
Sołeckiej Długopola-Zdroju 

zrealizowano 

XLV/371/2021 27 sierpnia 2021 o zmianie uchwały w sprawie 
powierzenia Zakładowi Usług 

Komunalnych w Bystrzycy Kłodzkiej 
Sp. z o.o. z siedzibą w Bystrzycy 

Kłodzkiej zadania własnego Gminy 
Bystrzyca Kłodzka w zakresie 

zarządzenia zrekultywowanym 
składowiskiem odpadów w 

Bystrzycy Kłodzkiej 

zrealizowano 

XLV/372/2021 27 sierpnia 2021 przystąpienia do sporządzenia 
miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego 
dla terenu położonego w obrębie 

Zabłocie, miasto Bystrzyca Kłodzka 

W trakcie 

realizacji; 

planowany termin 

realizacji:                    

IV kwartał 2022r. 

XLV/373/2021 27 sierpnia 2021 uchwalenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego 
dla części obszaru wsi Międzygórze, 

gmina Bystrzyca Kłodzka 

zrealizowano 
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XLV/374/2021 27 sierpnia 2021 uchwalenia zmiany studium 
uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego 
miasta i gminy Bystrzyca Kłodzka 

zrealizowano 

XLV/375/2021 27 sierpnia 2021  zmiany uchwały w sprawie 
wyrażenia zgody na utworzenie 

spółki z ograniczoną 
odpowiedzialnością pod firmą 

„Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa 
Sudety" Sp. z o.o. z siedzibą w 

Kłodzku 

zrealizowano 

XLVI/376/2021 23 września 2021 zmian w budżecie gminy na rok 
2021  

zrealizowano 

XLVI/377/2021 23 września 2021 zmiany Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy Bystrzyca 

Kłodzka 

zrealizowano 

XLVI/378/2021 23 września 2021 wyrażenia zgody na odstąpienie od 
obowiązku przetargowego trybu 

zawarcia umowy dzierżawy gruntu  

zrealizowano 

XLVI/379/2021 23 września 2021 wyrażenia zgody na odstąpienie od 
obowiązku przetargowego trybu 

zawarcia umowy najmu  

zrealizowano 

XLVI/380/2021 23 września 2021 wyrażenia zgody na odstąpienie od 
obowiązku przetargowego trybu 

zawarcia umowy najmu  

zrealizowano 

XLVI/381/2021 23 września 2021 użyczenia nieruchomości 

gruntowych 

zrealizowano 

XLVI/382/2021 23 września 2021 zwolnień od podatku od 

nieruchomości oraz określenia 

warunków udzielania pomocy de 

minimis dla przedsiębiorców 

tworzących nowe inwestycje i nowe 

miejsca pracy na terenie gminy 

Bystrzyca Kłodzka 

w trakcie realizacji 

( obowiązuje do 

2023r.) 

XLVI/383/2021 23 września 2021 w sprawie wyrażenia woli 
przystąpienia do realizacji projektu 
w ramach RPO WD 2014-2020 pt. 

„Droga do zatrudnienia” nr 
RPDS.09.01.01-02-0001/20 

zrealizowano 

XLVI/384/2021 23 września 2021 skargi na działalność Zarządu ZWIK 

Sp. z o.o. w Bystrzycy Kłodzkiej 

zrealizowano 

XLVI/385/2021 23 września 2021 rozpatrzenia petycji w sprawie 
zamknięcia strzelnicy 

zrealizowano 

XLVI/386/2021 23 września 2021 zmiany uchwały w sprawie 
powołania Skarbnika Gminy 

Bystrzyca Kłodzka 

zrealizowano 

XLVI/387/2021 23 września 2021 powołania Skarbnika Gminy 
Bystrzyca Kłodzka 

zrealizowano 

XLVII/388/2021 1 października kontynuacji współpracy partnerskiej zrealizowano 
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2021 z Gminą Kaźmierz 

XLVIII/389/2021 29 października 

2021 

zmian w budżecie gminy na rok 
2021 

zrealizowano 

XLVIII/390/2021 29 października 

2021 

zmiany Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Bystrzyca 

Kłodzka 

zrealizowano 

XLVIII/391/2021 29 października 

2021 

wyrażenia zgody na odstąpienie od 
obowiązku przetargowego trybu 

zawarcia umowy najmu  

zrealizowano 

XLVIII/392/2021 29 października 

2021 

wyrażenia zgody na odstąpienie od 
obowiązku przetargowego trybu 

zawarcia umowy dzierżawy gruntu  

zrealizowano 

XLVIII/393/2021 29 października 

2021 

wyrażenia zgody na odstąpienie od 
obowiązku przetargowego trybu 

zawarcia umowy dzierżawy gruntu  

zrealizowano 

XLVIII/394/2021 29 października 

2021 

wyrażenia zgody na przekazanie 
nieruchomości zabudowanej w 

formie darowizny na cel publiczny 
na rzecz samorządowej instytucji 

kultury Miejsko Gminnego Ośrodka 
Kultury im. Leona Kruczkowskiego                          

w Bystrzycy Kłodzkiej 

zrealizowano 

XLVIII/395/2021 29 października 

2021 

zmiany uchwały nr L/418/18 Rady 
Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 

30 stycznia 2018 r. w sprawie 
określenia stawek opłat za zajęcie 

pasa drogowego dróg gminnych, na 
cele niezwiązane z budową, 

przebudową, remontem, 
utrzymaniem i ochroną dróg 

zrealizowano 

XLVIII/396/2021 29 października 

2021 

udzielenia dotacji dla Ochotniczej 

Straży Pożarnej w Pławnicy 

zrealizowano 

XLVIII/397/2021 29 października 

2021 

przyjęcia Gminnego Programu 
Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych oraz 
Przeciwdziałania Narkomanii na rok 

2022 

realizacja w roku 

2022 

XLVIII/398/2021 29 października 

2021 

Rocznego programu współpracy 

Gminy Bystrzyca Kłodzka z 

organizacjami pozarządowymi oraz 

podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego na 

rok 2022  

realizacja w roku 

2022 

XLVIII/399/2021 29 października 

2021 

wyboru metody ustalenia opłaty za 

gospodarowanie odpadami 

komunalnymi oraz ustalenia stawki 

tej opłaty oraz zwolnienia w części 

opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi właścicieli 

zrealizowano 
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nieruchomości zabudowanych 

budynkami mieszkalnymi 

jednorodzinnymi kompostujących 

bioodpady stanowiące odpady 

komunalne w kompostowniku 

przydomowym 

XLVIII/400/2021 29 października 

2021 

określenia górnych stawek opłat 

ponoszonych przez właścicieli 

nieruchomości za usługi odbierania 

odpadów komunalnych oraz 

opróżniania zbiorników 

bezodpływowych  i transportu 

nieczystości ciekłych 

zrealizowano 

XLVIII/401/2021 29 października 

2021 

ustalenia ryczałtowej stawki opłaty 
za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi za rok od 
nieruchomości na której znajduje się 

domek letniskowy lub innej 
nieruchomości wykorzystywanej na 

cele rekreacyjno-wypoczynkowe 

zrealizowano 

XLIX/402/2021 26 listopada 2021 zmian w budżecie gminy na rok 

2021  

zrealizowano 

XLIX/403/2021 26 listopada 2021 zmiany Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy Bystrzyca 

Kłodzka 

zrealizowano 

XLIX/404/2021 26 listopada 2021 określenia wysokości stawek 
podatku od nieruchomości 

realizacja w roku 

2022 

XLIX/405/2021 26 listopada 2021 określenia wysokości stawek 

podatku od środków 

transportowych 

realizacja w roku 

2022 

XLIX/406/2021 26 listopada 2021 opłaty targowej na 2022 r. realizacja w roku 

2022 

XLIX/407/2021 26 listopada 2021 opłaty miejscowej w roku 2022 realizacja w roku 

2022 

XLIX/408/2021 26 listopada 2021 opłaty uzdrowiskowej na rok 2022 realizacja w roku 

2022 

XLIX/409/2021 26 listopada 2021 wyrażenia zgody na odstąpienie od 

obowiązku przetargowego trybu 

zawarcia umowy najmu 

zrealizowano 

XLIX/410/2021 26 listopada 2021 wyrażenia zgody na odstąpienie od 

obowiązku przetargowego trybu 

zawarcia umowy dzierżawy 

zrealizowano 

XLIX/411/2021 26 listopada 2021 zmiany uchwały nr 

XXXIV/289/2020 z dnia 18 grudnia 

2020 r. w sprawie szczegółowych 

zasad ponoszenia odpłatności przez 

osoby bezdomne za pobyt w 

schronisku dla osób bezdomnych 

realizacja na 

bieżąco 
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oraz w schronisku dla osób 

bezdomnych z usługami 

opiekuńczymi 

XLIX/412/2021 26 listopada 2021 określenia szczegółowych 

warunków przyznawania i 

odpłatności za usługi opiekuńcze i 

specjalistyczne usługi opiekuńcze, z 

wyłączeniem specjalistycznych 

usług opiekuńczych dla osób z 

zaburzeniami psychicznymi, oraz 

szczegółowych warunków 

częściowego lub całkowitego 

zwolnienia od opłat, jak również 

trybu ich pobierania 

realizacja na 

bieżąco 

XLIX/413/2021 26 listopada 2021 ustalenia zasad przyznawania i 
wysokości diet oraz zwrot kosztów 
podróży służbowych radnych Rady 

Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej 

zrealizowano 

XLIX/414/2021 26 listopada 2021 zmiany uchwały w sprawie ustalenia 
wynagrodzenia Burmistrza 

Bystrzycy Kłodzkiej 

zrealizowano 

XLIX/415/2021 26 listopada 2021 o zmianie uchwały w sprawie 

wzorów deklaracji o wysokości 

opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi składanej przez 

właściciela nieruchomości 

zrealizowano 

XLIX/416/2021 26 listopada 2021 zmiany uchwały w sprawie 

wyrażenia zgody na przystąpienie 

do Partnerstwa powołanego do 

realizacji projektu pt. "Czysta 

energia - budowa infrastruktury do 

wytwarzania energii ze źródeł 

odnawialnych na potrzeby 

Uczestników Klastra Energii ARES" 

w ramach działania 3.1 RPO WD 

2014-2020 "Produkcja energii ze 

źródeł odnawialnych" 

uchwała 

intencyjna dot. 

zmiany lidera 

projektu. Zgodnie z 

wola Rady Klastra 

liderem pozostała 

Gmina Duszniki – 

Zdrój. 

L/417/2021 6 grudnia 2021 zmian w budżecie gminy na rok 

2021 

zrealizowano 

LI/418/2021 29 grudnia 2021 zmian w budżecie gminy na rok 

2021 

zrealizowano 

LI/419/2021 29 grudnia 2021 zmiany Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy Bystrzyca 

Kłodzka 

zrealizowano 

LI/420/2021 29 grudnia 2021 uchwalenia budżetu Gminy 
Bystrzyca Kłodzka na 2022 rok 

realizacja w roku 

2022 

LI/421/2021 29 grudnia 2021 przyjęcia Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy Bystrzyca 

realizacja w roku 

2022 
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Kłodzka 

LI/422/2021 29 grudnia 2021 ustalenia wykazu wydatków, które 

nie wygasają wraz z upływem  roku 

budżetowego 2021 

realizacja w roku 

2022 

LI/423/2021 29 grudnia 2021 przyjęcia dokumentu pn. „Strategia 
Rozwoju Gminy Bystrzyca Kłodzka 

na lata 2021-2030”.  

strategia w trakcie 

realizacji 

LI/424/2021 29 grudnia 2021 planu pracy Rady Miejskiej na rok 
2022 

realizacja w roku 

2022 

LI/425/2021 29 grudnia 2021 planów pracy komisji stałych Rady 

Miejskiej i planu kontroli Komisji 

Rewizyjnej na rok 2022 

realizacja w roku 

2022 

LI/426/2021 29 grudnia 2021 zmiany uchwały nr XXVI/217/2020 
z dnia 15 czerwca 2020 r. w sprawie 

zamiaru rozwiązania spółki pod 
firmą „Bystrzyckie Centrum 

Zdrowia” Sp. z o. o. z siedzibą w 
Bystrzycy Kłodzkiej 

przesunięto termin 

planowanej 

likwidacji spółki 

na dzień 31 

grudnia 2022r. 

 
         Jak wynika z powyższego zestawienia  w roku 2021 nie było przypadku braku realizacji uchwały 

Rady Miejskiej.  

 

5.Realizacja zarządzeń Burmistrza 

 

       Burmistrz Bystrzycy Kłodzkiej w roku 2021 wydała łącznie 433 zarządzenia.  Ogółem w latach 2018-

2021 wydano następującą liczbę zarządzeń: 

 

Rok Liczba wydanych zarządzeń 

2018 429 

2019 497 

2020 332 

2021 433 

 

 Syntetyczne zestawienie zarządzeń  zawiera następująca tabela: 

 

ZARZĄDZENIA BURMISTRZA WYDANE W 2020 ROKU 

kwartał liczba zarządzeń 

ogółem: 

w tym  zarządzenia wg tematyki: liczba zarządzeń  

I 96 w sprawach finansowych 5 

z zakresu gospodarki nieruchomościami i 

lokalami 

49 

z zakresu zamówień publicznych 3 

w sprawach kadrowych (nabory, BHP, służba 

przygotowawcza) 

9 

z zakresu edukacji 2 

instrukcje i regulaminy 9 

kontrole i audyty 0 
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konkursy ofert, komisje konkursowe 2 

pozostałe 17 

II 109 w sprawach finansowych 10 

z zakresu gospodarki nieruchomościami i 

lokalami 

70 

z zakresu zamówień publicznych 2 

w sprawach kadrowych (nabory, BHP, służba 

przygotowawcza) 

8 

z zakresu edukacji 0 

instrukcje i regulaminy 10 

kontrole i audyty 1 

konkursy ofert, komisje konkursowe 1 

pozostałe 7 

III 102 w sprawach finansowych 8 

z zakresu gospodarki nieruchomościami i 

lokalami 

64 

z zakresu zamówień publicznych 2 

w sprawach kadrowych (nabory, BHP, służba 

przygotowawcza) 

3 

z zakresu edukacji 3 

instrukcje i regulaminy 3 

kontrole i audyty 0 

konkursy ofert, komisje konkursowe 0 

pozostałe 19 

IV 126 w sprawach finansowych 12 

z zakresu gospodarki nieruchomościami i 

lokalami 

79 

z zakresu zamówień publicznych 8 

w sprawach kadrowych (nabory, BHP, służba 
przygotowawcza) 

1 

z zakresu edukacji 0 

instrukcje i regulaminy 4 

kontrole i audyty 3 

konkursy ofert, komisje konkursowe 4 

pozostałe 15 

 

 Informację  dotyczącą sposobu realizacji zarządzeń zawiera poniższa tabela: 

 

INFORMACJA O SPOSOBIE REALIZACJI ZARZĄDZEŃ BURMISTRZA W 2021 R. 

Nr zarządzenia Data 
wydania 

Treść zarządzenia Realizacja  

0050.1.2021 05.01.2021 w sprawie powołania komisji konkursowej do 
opiniowania ofert złożonych w ramach 
otwartego konkursu ofert na finansowe 
wspieranie zadań publicznych zlecanych przez 
Gminę Bystrzyca Kłodzka organizacjom 
pozarządowym oraz podmiotom, o których 
mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie, na rok 2021 

zrealizowano 
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0050.2.2021 08.01.2021 w sprawie zatwierdzenia planów pracy 
Środowiskowego Domu Samopomocy w 
Bystrzycy Kłodzkiej na 2021 rok 

zrealizowano 

0050.3.2021 08.01.2021 w sprawie ustalenia wysokości ceny biletów 
wstępu na Basztę Rycerską przy ul. Rycerskiej 
w Bystrzycy Kłodzkiej w 2021 roku 

zrealizowano 

0050.4.2021 08.01.2021 w sprawie ustalenia wysokości ceny biletów 
wstępu na Bramę Wodną przy ul. Podmiejskiej 
w Bystrzycy Kłodzkiej w 2021 roku 

zrealizowano 

0050.5.2021 08.01.2021 w sprawie rozdysponowania i ustalenia ceny 
jednostkowej sprzedaży mapy turystycznej 
Bystrzyca Kłodzka 

zrealizowano 

0050.6.2021 11.01.2021 w sprawie sporządzenia planu postępowań o 
udzielenie zamówień przewidzianych do 
przeprowadzenia w Urzędzie Miasta i Gminy 
Bystrzyca Kłodzka w 2021 roku 

zrealizowano 

0050.7.2021 11.01.2021 w sprawie ustalenia wysokości pogotowia 
kasowego w Urzędzie Miasta i Gminy 
Bystrzyca Kłodzka – 15 000,00 zł 

zrealizowano 

0050.8.2021 11.01.2021 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości 
niezabudowanych, położonych na terenie 
miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Stara 
Bystrzyca w granicach działek nr część 206 o 
pow. 0,4813 ha i 207 o pow. 0,3031 ha 
stanowiących własność Gminy Bystrzyca 
Kłodzka  

zrealizowano 

0050.9.2021 11.01.2021 w sprawie najmu w drodze bezprzetargowej 
lokalu użytkowego nr 1 stanowiącego 
własność Gminy Bystrzyca Kłodzka 
położonego przy Placu Wolności nr 26 w 
Bystrzycy Kłodzkiej – pow. 46,85 m2, 
miesięczna stawka czynszu 225,35 zł netto + 
VAT + opłaty eksploatacyjne 

zrealizowano 

0050.10.2021 11.01.2021 w sprawie wydzierżawienia części działki nr 
41/1 o pow. 550 m2, położonej na terenie 
Międzygórza stanowiącej  własność Gminy 
Bystrzyca Kłodzka z przeznaczeniem na 
parking – stawka czynszu miesięczna 100,00 zł 
netto 

zrealizowano 

0050.11.2021 11.01.2021 w sprawie zmiany zarządzenia Burmistrza nr 
0050.81.2020 z dnia 18 marca 2020 r. w 
sprawie ocen pracowników samorządowych 
Urzędu Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka 

zrealizowano 

0050.12.2021 11.01.2021 w sprawie uchylenia Zarządzenia Burmistrza 
nr 0050.77.2017 

zrealizowano 

0050.13.2021 18.01.2021 w sprawie ustalenia stawki za jeden kilometr 
przebiegu pojazdu w podróży służbowej 

zrealizowano 

0050.14.2021 25.01.2021 w sprawie zmiany Regulaminu 
Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy 
Bystrzyca Kłodzka 

zrealizowano 

0050.15.2021 25.01.2021 w sprawie ustalenia regulaminu konkursu 
ofertowego na wybór instytucji finansowej do 
organizacji Pracowniczych Planów 
Kapitałowych w Urzędzie Miasta i Gminy 
Bystrzyca Kłodzka 

zrealizowano 

0050.16.2021 25.01.2021 w sprawie utworzenia Gminnego Biura 
Spisowego w Bystrzycy Kłodzkiej 

zrealizowano 

0050.17.2021 25.01.2021 w sprawie powołania i ustalenia regulaminu zrealizowano 
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Punktu Obsługi Inwestora w Urzędzie Miasta i 
Gminy Bystrzyca Kłodzka 

0050.18.2021 26.01.2021 w sprawie rozdysponowania i ustalenia ceny 
jednostkowej sprzedaży mapy turystycznej 
Bystrzyca Kłodzka 

zrealizowano 

0050.19.2021 29.01.2021 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 
2021  

zrealizowano 

0050.20.2021 29.01.2021 w sprawie terminów postępowania 
rekrutacyjnego i postępowania 
uzupełniającego, a także terminów składania 
dokumentów do przedszkoli, oddziałów 
przedszkolnych w szkołach podstawowych 
oraz klas pierwszych szkół podstawowych w 
roku szkolnym 2021/2022 

zrealizowano 

0050.21.2021 29.01.2021 w sprawie wprowadzenia legitymacji 
służbowych dla pracowników Urzędu Miasta i 
Gminy Bystrzyca Kłodzka oraz ustalenia ich 
wzoru 

zrealizowano 

0050.22.2021 29.01.2021 w sprawie ustalenia planu dofinansowania 
doskonalenia zawodowego nauczycieli 
zatrudnionych w szkołach i przedszkolach 
prowadzonych przez Gminę Bystrzyca 
Kłodzka na 2021 rok 

zrealizowano 

0050.23.2021 29.01.2021 w sprawie zmiany Zarządzenia Burmistrza Nr 
0050.81.2020 w sprawie ocen pracowników 
samorządowych Urzędu Miasta i Gminy 
Bystrzyca Kłodzka 

zrealizowano 

0050.24.2021 01.02.2021 w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na 
nieruchomość stanowiącą własność Gminy 
Bystrzyca Kłodzka, położoną na terenie miasta 
Bystrzyca Kłodzka obręb Zacisze w granicach 
części działki nr 191 o pow. 450 m2  

zrealizowano 

0050.25.2021 01.02.2021 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości 
niezabudowanej, położonej na terenie miasta 
Bystrzyca Kłodzka obręb Stara Bystrzyca w 
granicach części działki nr 231 o pow. 1,00 ha, 
stanowiącej własność Gminy Bystrzyca 
Kłodzka  

zrealizowano 

0050.26.2021 01.02.2021 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości 
niezabudowanej, położonej na terenie wsi 
Nowy Waliszów w granicach części działki nr 
49/2 o pow. 1,74 ha, stanowiącej własność 
Gminy Bystrzyca Kłodzka  

zrealizowano 

0050.27.2021 01.02.2021 w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na 
nieruchomości, stanowiące własność Gminy 
Bystrzyca Kłodzka, położone na terenie wsi 
Zalesie – działka nr 3 o pow. 18,05 ha, nr 4 o 
pow. 21,10 ha, nr 6 o pow. 4,59 ha  

zrealizowano 

0050.28.2021 01.02.2021 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości 
niezabudowanej, położonej na terenie wsi 
Gorzanów w granicach działki nr 142 
stanowiącej własność Gminy Bystrzyca 
Kłodzka – pow. 1,00 ha  

zrealizowano 

0050.29.2021 04.02.2021 w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania 
zamówień publicznych w Urzędzie Miasta i 
Gminy Bystrzyca Kłodzka 

zrealizowano 

0050.30.2021 04.02.2021 w sprawie przyjęcia Regulaminu 
wydatkowania środków finansowych w 

zrealizowano 
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Urzędzie Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka dla 
zamówienia, o wartości mniejszej niż kwota 
określona w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 
września 2019 r. – Prawo zamówień 
publicznych 

0050.31.2021 04.02.2021 w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 1 
położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. 
Stefana Okrzei 26A w drodze przetargu 
ustnego ograniczonego oraz ceny 
wywoławczej pierwszego przetargu – cena 
wywoławcza 75 000,00 zł 

zarządzenie 
uchylone 

0050.32.2021 04.02.2021 w sprawie sprzedaży lokalu użytkowego nr 2 
położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. 
Stefana Okrzei 14 w drodze przetargu ustnego 
nieograniczonego oraz ustalenia ceny 
wywoławczej pierwszego przetargu – cena 
wywoławcza 81 000,00 zł 

w trakcie realizacji  
ogłoszono II 

przetarg 

0050.33.2021 04.02.2021 w sprawie sprzedaży w drodze 
bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu 
mieszkalnego nr 12 położonego w 
Międzygórzu przy               ul. Wojska Polskiego 
10  

zrealizowano 

0050.34.2021 04.02.2021 w sprawie sprzedaży w drodze 
bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu 
mieszkalnego nr 3 położonego w Bystrzycy 
Kłodzkiej przy      ul. Przyjaciół 23  

zrealizowano 

0050.35.2021 04.02.2021 w sprawie sprzedaży w drodze 
bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu 
mieszkalnego nr 3 położonego w Bystrzycy 
Kłodzkiej przy     ul. Kościelnej 14  

zrealizowano 

0050.36.2021 04.02.2021 w sprawie uchylenia zarządzenia nr 
0050.31.2020 z dnia 03 lutego 2020 r. 

zrealizowano 

0050.37.2021 04.02.2021 w sprawie powołania komisji konkursowej w 
celu wyłonienia kandydata na stanowisko 
Komendanta Straży Miejskiej 

zrealizowano 

0050.38.2020 04.02.2021 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 
0050.183.2014 z dnia 2 czerwca 2014 r. 

zrealizowano 

0050.39.2021 09.02.2021 w sprawie powołania Gminnej Komisji 
Urbanistyczno – Architektonicznej  

zrealizowano 

0050.40.2021 09.02.2021 w sprawie zmiany składu komisji konkursowej 
w celu wyłonienia kandydata na stanowisko 
Komendanta Straży Miejskiej  

zrealizowano 

0050.41.2021 15.02.2021 w sprawie zmiany Regulaminu 
Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy 
Bystrzyca Kłodzka 

zrealizowano 

0050.42.2021 18.02.2021 w sprawie zatwierdzenia Planu działalności na 
rok 2021 

zrealizowano 

0050.43.2021 18.02.2021 w sprawie zatwierdzenia Planu postępowania 
z ryzykiem na rok 2021 

zrealizowano 

0050.44.2021 18.02.2021 w sprawie wyznaczenia gminnego 
koordynatora ds. szczepień przeciwko COVID-
19  

zrealizowano 

0050.45.2021 23.02.2021 w sprawie najmu w drodze bezprzetargowej 
lokalu użytkowego nr 9 stanowiącego 
własność Gminy Bystrzyca Kłodzka 
położonego przy ul. Kościelnej nr 6 w 
Bystrzycy Kłodzkiej – pow. 20,88 m2, 
miesięczna stawka czynszu 250 zł netto + VAT 

zrealizowano 
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+ opłaty eksploatacyjne 
0050.46.2021 26.02.2021 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 

2021 
zrealizowano 

0050.47.2021 26.02.2021 w sprawie wydzierżawienia części działki nr 
355/8 o pow. 150 m2, położonej na terenie 
miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Centrum przy 
ul. Orężnej, stanowiącej własność Gminy 
Bystrzyca Kłodzka z przeznaczeniem na plac 
manewrowy do nauki jazdy –miesięczna 
stawka czynszu 366,00 zł netto  

zrealizowano 

0050.48.2021 26.02.2021 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości 
niezabudowanych położonych na terenie wsi 
Wyszki w granicach części działek nr 328 i 
381, stanowiących własność Gminy Bystrzyca 
Kłodzka – pow. działka nr 328 0,29 ha, nr 381 
pow. 0,29 ha 

zrealizowano 

0050.49.2021 05.03.2021 w sprawie powołania komisji do 
przeprowadzenia egzaminu na zakończenie 
służby przygotowawczej  

zrealizowano 

0050.50.2021 05.03.2021 w sprawie powołania komisji do 
przeprowadzenia egzaminu na zakończenie 
służby przygotowawczej  

zrealizowano 

0050.51.2021 05.03.2021 w sprawie powołania komisji konkursowej w 
celu wyłonienia kandydata na stanowisko ds. 
gospodarki przestrzennej w Wydziale 
Urbanistyki i Planowania  

zrealizowano 

0050.52.2021 08.03.2021 w sprawie sprzedaży w drodze 
bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu 
mieszkalnego nr 10 położonego w Bystrzycy 
Kłodzkiej przy Placu Wolności 9  

zrealizowano 

0050.53.2021 08.03.2021 w sprawie sprzedaży w drodze 
bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu 
mieszkalnego nr 2 położonego w Bystrzycy 
Kłodzkiej przy      ul. Nabrzeżnej 1  

zrealizowano 

0050.54.2021 08.03.2021 w sprawie sprzedaży w drodze 
bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu 
użytkowego nr 2 położonego w Bystrzycy 
Kłodzkiej przy        ul. Kolejowej 7A  

zrealizowano 

0050.55.2021 08.03.2021 w sprawie sprzedaży w drodze 
bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu 
użytkowego nr 2 położonego w Bystrzycy 
Kłodzkiej przy        ul. Kolejowej 7B  

zrealizowano 

0050.56.2021 08.03.2021 w sprawie uchylenia zarządzenia nr 
0050.442.2019 z dnia 21 listopada 2019 

zrealizowano 

0050.57.2021 11.03.2021 w sprawie wydzierżawienia w drodze 
bezprzetargowej na okres 5-ciu lat 
nieruchomości zabudowanej położonej na 
terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb 
Niedźwiedna w granicach działek 81/3 i 81/4 
o łącznej powierzchni 0,3002 ha stanowiące 
własność Gminy Bystrzyca Kłodzka – 
miesięczna stawka czynszu 270,00 zł netto,  

zrealizowano 

0050.58.2021 11.03.2021 w sprawie wydzierżawienia w drodze 
bezprzetargowej części działki nr 63/2 o pow. 
174 m2, stanowiącej własność gminy, 
położonej w Bystrzycy Kłodzkiej obręb 
Zabłocie  

zrealizowano 

0050.59.2021 11.03.2021 w sprawie wydzierżawienia w drodze zrealizowano 
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bezprzetargowej części działki nr 63/3 o pow. 
220 m2, stanowiącej własność gminy, 
położonej w Bystrzycy Kłodzkiej obręb 
Zabłocie  

0050.60.2021 11.03.2021 w sprawie wydzierżawienia w drodze 
bezprzetargowej części działki nr 98 o pow. 
400 m2, stanowiącej własność gminy, 
położonej w Długopolu Zdroju  

zrealizowano 

0050.61.2021 11.03.2021 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości 
niezabudowanej, położonej na terenie wsi 
Nowy Waliszów w granicach części działki nr 
871/1 o pow. 1,00 ha, stanowiącej własność 
Gminy Bystrzyca Kłodzka  

zrealizowano 

0050.62.2021 11.03.2021 w sprawie oddania w użyczenie lokalu, 
położonego w Bystrzycy Kłodzkiej obręb 
Centrum przy ul. Międzyleśnej 9 w granicach 
części działki nr 196/1  

zrealizowano 

0050.63.2021 11.03.2021 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości 
niezabudowanych, położonych na terenie wsi 
Poręba w granicach części działek nr 496/2 o 
pow. 1,40 ha i 627 o pow. 0,51 ha 
stanowiących własność Gminy Bystrzyca 
Kłodzka  

zrealizowano 

0050.64.2021 11.03.2021 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości 
niezabudowanej, położonej na terenie wsi 
Idzików w granicach części działki nr 226/1 o 
pow. 0,80 ha stanowiącej własność Gminy 
Bystrzyca Kłodzka  

zrealizowano 

0050.65.2021 11.03.2021 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości 
niezabudowanych, położonych na terenie 
miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Stara 
Bystrzyca w granicach działek nr cz. 206 o 
pow. 0,4813 ha i 207 o pow. 0,3031 ha 
stanowiących własność Gminy Bystrzyca 
Kłodzka  

zrealizowano 

0050.66.2021 11.03.2021 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości 
niezabudowanej, położonej na terenie wsi 
Nowa Bystrzyca w granicach działki nr 237/2 
o pow. 0,47 ha stanowiącej własność Gminy 
Bystrzyca Kłodzka  

zrealizowano 

0050.67.2021 11.03.2021 w sprawie wydzierżawienia w drodze 
bezprzetargowej części działki nr 43 o pow. 
124 m2, stanowiącej własność gminy, 
położonej na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka 
obręb Centrum  

zrealizowano 

0050.68.2021 11.03.2021 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości 
niezabudowanej, położonej na terenie wsi 
Piotrowice w granicach działki nr 19/2 o pow. 
0,3677 ha stanowiącej własność Gminy 
Bystrzyca Kłodzka  

zrealizowano 

0050.69.2021 11.03.2021 w sprawie wydzierżawienia części działki nr 
1104/22 o pow. 15 m2, położonej na terenie 
miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Centrum przy 
ul. Senatorskiej  

zrealizowano 

0050.70.2021 11.03.2021 w sprawie wydzierżawienia części działki nr 
1104/22 o pow.15 m2 położonej na terenie 
miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Centrum przy 
ul. Senatorskiej  

zrealizowano 
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0050.71.2021 11.03.2021 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości 
niezabudowanej, położonej na terenie wsi 
Stara Łomnica w granicach działki nr 227/1 o 
pow. 0,11 ha stanowiącej własność Gminy 
Bystrzyca Kłodzka  

zrealizowano 

0050.72.2021 11.03.2021 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości 
niezabudowanej, położonej na terenie wsi 
Starkówek w granicach części działki nr 19/1 
o pow. 0,50 ha, stanowiącej własność Gminy 
Bystrzyca Kłodzka  

zrealizowano 

0050.73.2021 11.03.2021 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości 
niezabudowanej, położonej na terenie wsi 
Wyszki w granicach działki nr 127/5 o pow. 
0,29 ha stanowiącej własność Gminy Bystrzyca 
Kłodzka  

zrealizowano 

0050.74.2021 11.03.2021 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości 
niezabudowanej, położonej na terenie wsi 
Spalona w granicach działki nr 7 o pow. 2,19 
ha, stanowiącej własność Gminy Bystrzyca 
Kłodzka  

zrealizowano 

0050.75.2021 11.03.2021 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości 
niezabudowanych, położonych na terenie wsi 
Zalesie w granicach działek nr 46/3 o pow. 
0,78 ha, część 39/2 o pow. 1,00 ha 
stanowiących własność Gminy Bystrzyca 
Kłodzka 

zrealizowano 

0050.76.2021 11.03.2021 w sprawie wydzierżawienia w drodze 
bezprzetargowej części działki nr 1044/6 o 
pow. 90 m2, stanowiącej własność gminy, 
położonej na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka 
obręb Centrum  

zrealizowano 

0050.77.2021 11.03.2021 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości 
niezabudowanej, położonej na terenie wsi 
Pławnica w granicach części działki nr 11/1 o 
pow. 1,5103 ha, stanowiącej własność Gminy 
Bystrzyca Kłodzka  

zrealizowano 

0050.78.2021 11.03.2021 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości 
niezabudowanych, położonych na terenie wsi 
Nowa Łomnica w granicach działek nr 79/1 o 
pow. 0,0532 ha i 79/3 o pow. 0,0980 ha, 
stanowiących własność Gminy Bystrzyca 
Kłodzka  

zrealizowano 

0050.79.2021 11.03.2021 w sprawie wydzierżawienia części działki nr 
41/1 o pow. 550 m2, położonej na terenie 
Międzygórza stanowiącej własność Gminy 
Bystrzyca Kłodzka z przeznaczeniem na 
parking  

zrealizowano 

0050.80.2021 12.03.2021 w sprawie zmiany Regulaminu 
Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy 
Bystrzyca Kłodzka 

zrealizowano 

0050.81.2021 12.03.2021 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 
0050.304.2020 dot. powołania      p.o. 
Dyrektora Muzeum Filumenistycznego 

zrealizowano 

0050.82.2021 15.03.2021 w sprawie ustalenia ceny sprzedaży w drodze 
bezprzetargowej działki nr 402/3 (AM1) 
położonej w Gorzanowie – cena zbycia 
3 000,00 zł 

zrealizowano 

0050.83.2021 15.03.2021 w sprawie sprzedaży w drodze zrealizowano 
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bezprzetargowej działki nr 583 (AM6) 
położonej w Bystrzycy Kłodzkiej – cena 
sprzedaży 4 000,00 zł + 23% podatek VAT 

0050.84.2021 15.03.2021 w sprawie sprzedaży w drodze 
bezprzetargowej działki nr 585/1 (AM1) 
położonej w Wilkanowie – cena sprzedaży 
4 000,00 zł + 23% podatek VAT 

zrealizowano 

0050.85.2021 18.03.2021 w sprawie powołania komisji konkursowej do 
opiniowania ofert złożonych w ramach 
otwartego konkursu ofert na finansowe 
wspieranie zadań publicznych zlecanych przez 
Gminę Bystrzyca Kłodzka organizacjom 
pozarządowym oraz podmiotom, o których 
mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie, na rok 2021 

zrealizowano 

0050.86.2021 18.03.2021 w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na 
nieruchomość, położoną na terenie miasta 
Bystrzyca Kłodzka obręb Zacisze w granicach 
części działki nr 191 – miesięczna stawka 
czynszu 300,00 zł netto,  

zrealizowano 

0050.87.2021 18.03.2021 w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na 
nieruchomość, położoną na terenie wsi 
Pławnica w granicach części działki nr 11/1 – 
miesięczna stawka czynszu 3 500,00 zł netto,  

zrealizowano 

0050.88.2021 22.03.2021 w sprawie zmiany składu Gminnej Komisji 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i 
Przeciwdziałania Narkomanii 

zrealizowano 

0050.89.2021 22.03.2021 w sprawie zasad funkcjonowania Urzędu 
Miasta i Gminy oraz wykonywania zadań przez 
pracowników w okresie epidemii COVID-19 

zrealizowano 

0050.90.2021 22.03.2021 w sprawie powołania Koordynatora ds. 

dostępności w  Urzędzie miasta i Gminy 

Bystrzyca Kłodzka oraz Gminnego Zespołu ds. 

Dostępności 

zrealizowano 

0050.91.2021 30.03.2021 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 
0050.89.2021 dot. zasad funkcjonowania 
Urzędu Miasta i Gminy oraz wykonywania 
zadań przez pracowników w okresie epidemii 
COVID-19 

zrealizowano 

0050.92.2021 30.03.2021 w sprawie wykonania prawa pierwokupu 
użytkowania wieczystego nieruchomości, 
położonej w Bystrzycy Kłodzkiej obręb 
Centrum przy ul. Sempołowskiej – kwota 
310 575,00 zł brutto 

zrealizowano 

0050.93.2021 30.03.2021 w sprawie powołania członków Gminnej 
Komisji Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii 

zrealizowano 

0050.94.2021 31.03.2021 w sprawie przedłożenia sprawozdania 
rocznego z wykonania budżetu Gminy 
Bystrzyca Kłodzka za 2020 rok wraz z 
informacją o stanie mienia komunalnego 

zrealizowano 

0050.95.2021 31.03.2021 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 
2021 

zrealizowano 

0050.96.2021 31.03.2021 w sprawie powołania komisji konkursowej w 
celu wyłonienia kandydata na stanowisko ds. 
obsługi klienta w Biurze Obsługi Klienta 

zrealizowano 

0050.97.2021 01.04.2021 w sprawie najmu w drodze bezprzetargowej zrealizowano 



RAPORT O STANIE GMINY BYSTRZYCA KŁODZKA ZA ROK 2021 
 

35 

 

lokalu użytkowego nr 1 stanowiącego 
własność Gminy Bystrzyca Kłodzka 
położonego na Placu Wolności nr 26 w 
Bystrzycy Kłodzkiej – stawka czynszu 
miesięcznego 225,35 zł netto + opłaty 
eksploatacyjne 

0050.98.2021 06.04.2021 w sprawie zmiany Regulaminu 
Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy 
Bystrzyca Kłodzka 

zrealizowano 

0050.99.2021 06.04.2021 w sprawie środków ochrony indywidualnej, 
przydziału odzieży i obuwia roboczego oraz 
ekwiwalentu za pranie i konserwację odzieży 
ochronnej 

zrealizowano 

0050.100.2021 07.04.2021 w sprawie najmu w drodze bezprzetargowej 
lokalu użytkowego nr 4 stanowiącego 
własność Gminy Bystrzyca Kłodzka 
położonego przy ul. Wojska Polskiego nr 18 w 
Bystrzycy Kłodzkiej – pow. 29,22 m2, stawka 
czynszu miesięcznego 135,87 zł netto + opłaty 
eksploatacyjne 

zrealizowano  

0050.101.2021 08.04.2021 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 
0050.89.2021 dot. zasad funkcjonowania 
Urzędu Miasta i Gminy oraz wykonywania 
zadań przez pracowników w okresie epidemii 
COVID-19 

zrealizowano 

0050.102.2021 08.04.2021 w sprawie wydzierżawienia w drodze 
bezprzetargowej nieruchomości 
niezabudowanych, położonych na terenie wsi 
Wilkanów w granicach części działek nr 629 o 
pow. 0,19 ha i 631 o pow. 0,89 ha 
stanowiących własność Gminy Bystrzyca 
Kłodzka  

zrealizowano 

0050.103.2021 08.04.2021 w sprawie wydzierżawienia w drodze 
bezprzetargowej nieruchomości 
niezabudowanej, położonej na terenie wsi 
Stary Waliszów w granicach części działki nr 
195/1 o pow. 0,83 ha stanowiącej własność 
Gminy Bystrzyca Kłodzka  

zrealizowano 

0050.104.2021 08.04.2021 w sprawie wydzierżawienia w drodze 
bezprzetargowej nieruchomości 
niezabudowanej, położonej na terenie wsi 
Nowy Waliszów w granicach działki nr 1129 o 
pow. 0,60 ha stanowiącej własność Gminy 
Bystrzyca Kłodzka  

zrealizowano 

0050.105.2021 08.04.2021 w sprawie wydzierżawienia w drodze 
bezprzetargowej nieruchomości 
niezabudowanej, położonej na terenie wsi 
Kamienna w granicach działki nr 80 o pow. 
1,00 ha stanowiącej własność Gminy Bystrzyca 
Kłodzka  

zrealizowano 

0050.106.2021 08.04.2021 w sprawie wydzierżawienia w drodze 
bezprzetargowej części działki nr 63/2 o pow. 
200 m2, stanowiącej własność gminy, 
położonej w Bystrzycy Kłodzkiej obręb 
Zabłocie  

zrealizowano 

0050.107.2021 08.04.2021 w sprawie wydzierżawienia w drodze 
bezprzetargowej nieruchomości 
niezabudowanej, położonej na terenie wsi 

zrealizowano 
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Nowa Łomnica w granicach części działki nr 
122 o pow. 1,00 ha stanowiącej własność 
Gminy Bystrzyca Kłodzka  

0050.108.2021 08.04.2021 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości 
niezabudowanej, położonej na terenie wsi 
Pławnica w granicach części działki nr 445/1 o 
pow. 0,70 ha, stanowiącej własność Gminy 
Bystrzyca Kłodzka  

zrealizowano 

0050.109.2021 08.04.2021 w sprawie wydzierżawienia w drodze 
bezprzetargowej nieruchomości 
niezabudowanej, położonej na terenie wsi 
Nowa Łomnica w granicach działki nr 89 o 
pow. 0,96 ha stanowiącej własność Gminy 
Bystrzyca Kłodzka  

zrealizowano 

0050.110.2021 08.04.2021 w sprawie wydzierżawienia w drodze 
bezprzetargowej nieruchomości 
niezabudowanej, położonej na terenie wsi 
Zalesie w granicach działki nr 94 o pow. 1,89 
ha stanowiącej własność Gminy Bystrzyca 
Kłodzka  

zrealizowano 

0050.111.2021 08.04.2021 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości 
niezabudowanych, położonych na terenie 
miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Zacisze w 
granicach działek nr 189, 192, 193 i cz. 173 o 
łącznej powierzchni 3,9248 ha, stanowiących 
własność Gminy Bystrzyca Kłodzka  

zrealizowano 

0050.112.2021 08.04.2021 w sprawie wydzierżawienia w drodze 
bezprzetargowej nieruchomości 
niezabudowanej, położonej na terenie miasta 
Bystrzyca Kłodzka obręb Stara Bystrzyca w 
granicach części działki nr 231 o pow. 1,00 ha, 
stanowiącej własność Gminy Bystrzyca 
Kłodzka  

zrealizowano 

0050.113.2021 08.04.2021 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości 
niezabudowanej, położonej na terenie miasta 
Bystrzyca Kłodzka obręb Stara Bystrzyca w 
granicach części działki nr 51 o pow. 2,00 ha 
stanowiącej własność Gminy Bystrzyca 
Kłodzka  

zrealizowano 

0050.114.2021 08.04.2021 w sprawie wydzierżawienia w drodze 
bezprzetargowej nieruchomości 
niezabudowanej, położonej na terenie wsi 
Idzików w granicach działki nr 216/2 o pow. 
0,0602 ha, stanowiącej własność Gminy 
Bystrzyca Kłodzka  

zrealizowano 

0050.115.2021 08.04.2021 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości 
niezabudowanej, położonej na terenie wsi 
Nowy Waliszów w granicach działki nr 1043 o 
pow. 0,28 ha stanowiącej własność Gminy 
Bystrzyca Kłodzka  

zrealizowano 

0050.116.2021 08.04.2021 w sprawie wydzierżawienia części działki nr 
58/85 o pow. 0,44 ha, położonej na terenie wsi 
Biała Woda stanowiącej własność Gminy 
Bystrzyca Kłodzka z przeznaczeniem na 
parking  

zrealizowano 

0050.117.2021 08.04.2021 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości 
niezabudowanej, położonej na terenie wsi 
Nowy Waliszów w granicach części działki nr 

zrealizowano 
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384 o pow. 0,90 ha stanowiącej własność 
Gminy Bystrzyca Kłodzka  

0050.118.2021 08.04.2021 w sprawie wydzierżawienia w drodze 
bezprzetargowej działki nr 18 o pow. 30 m2, 
stanowiącej własność gminy, położonej na 
terenie Długopola -Zdroju  

zrealizowano 

0050.119.2021 08.04.2021 w sprawie wydzierżawienia w drodze 
bezprzetargowej części działki nr 127 o pow. 
116 m2 stanowiącej własność gminy, 
położonej na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka 
obręb Centrum  

zrealizowano 

0050.120.2021 14.04.2021 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko 
Dyrektora Muzeum Filumenistycznego w 
Bystrzycy Kłodzkiej 

zrealizowano 

0050.121.2021 15.04.2021 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 
0050.89.2021 dot. zasad funkcjonowania 
Urzędu Miasta i Gminy oraz wykonywania 
zadań przez pracowników w okresie  epidemii 
COVID-19 

zrealizowano 

0050.122.2021 16.04.2021 w sprawie powołania Zespołu zadaniowego 
ds. opracowania, monitoringu i aktualizacji 
„Strategii Rozwoju dla Gminy Bystrzyca 
Kłodzka na lata 2021 – 2030” 

zrealizowano 

0050.123.2021 19.04.2021 w sprawie określenia stawek za lokale 
mieszkalne i lokale przeznaczone do najmu 
socjalnego 

zrealizowano 

0050.124.2021 21.04.2021 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 
2021 

zrealizowano 

0050.125.2021 22.04.2021 w sprawie zasad funkcjonowania Urzędu 
Miasta i Gminy oraz wykonywania zadań przez 
pracowników w okresie epidemii      COVID-19 

zrealizowano 

0050.126.2021 27.04.2021 w sprawie najmu w drodze bezprzetargowej 
lokalu użytkowego nr 1 stanowiącego 
własność Gminy Bystrzyca Kłodzka  
położonego przy ul. Rycerskiej nr 14 w 
Bystrzycy Kłodzkiej – pow. 19,60 m2, 
miesięczna stawka czynszu 100,00 zł netto  + 
VAT + opłaty eksploatacyjne  

zrealizowano 

0050.127.2021 27.04.2021 w sprawie powołania komisji konkursowej w 
celu wyłonienia kandydata na stanowisko ds. 
dochodów i ewidencji środków trwałych 

zrealizowano 

0050.128.2021 30.04.2021 w sprawie szczegółowych zasad użytkowania 
umundurowania Straży Miejskiej w Bystrzycy 
Kłodzkiej, wypłaty ekwiwalentu pieniężnego 
za umundurowanie oraz czyszczenie i 
konserwację ubioru służbowego 

zrealizowano 

0050.129.2021 30.04.2021 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 
2021 

zrealizowano 

0050.130.2021 30.04.2021 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 
0050.317.2020 dot. wykazu osób 
upoważnionych do kontroli i zatwierdzania 
dowodów księgowych w Urzędzie Miasta i 
Gminy Bystrzyca Kłodzka 

zrealizowano 

0050.131.2021 30.04.2021 w sprawie powołania komisji konkursowej w 
celu wyłonienia kandydata na stanowisko 
Dyrektora Muzeum Filumenistycznego w 
Bystrzycy Kłodzkiej 

zrealizowano 

0050.132.2021 06.05.2021 w sprawie najmu lokalu użytkowego nr 3 zrealizowano 
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położonego przy ul. Kościelnej nr 8 w 
Bystrzycy Kłodzkiej w drodze przetargu 
ustnego nieograniczonego – pow. 32,00 m2, 
miesięczna stawka czynszu 150,00 zł netto + 
podatek VAT  

0050.133.2021 07.05.2021 w sprawie zasad funkcjonowania Urzędu 
Miasta i Gminy oraz wykonywania zadań przez 
pracowników w okresie epidemii       COVID-19 

zrealizowano 

0050.134.2021 07.05.2021 w sprawie powołania komisji przetargowej na 
przeprowadzenie postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego w trybie 
podstawowym art.275 pkt 1 na podstawie 
ustawy PZP 

zrealizowano 

0050.135.2021 12.05.2021 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania 
finansowego instytucji kultury – Miejsko 
Gminnego Ośrodka Kultury w Bystrzycy 
Kłodzkiej 

zrealizowano 

0050.136.2021 12.05.2021 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania 
finansowego instytucji kultury – Muzeum 
Filumenistycznego w Bystrzycy Kłodzkiej za 
2020 rok 

zrealizowano 

0050.137.2021 12.05.2021 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania 
finansowego instytucji kultury – Biblioteki 
Publicznej Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka 
za 2020 rok 

zrealizowano 

0050.138.2021 13.05.2021 w sprawie wydzierżawienia w drodze 
bezprzetargowej części działki nr 355/8 o 
pow. 150 m2, położonej na terenie miasta 
Bystrzyca Kłodzka obręb Centrum przy ul. 
Orężnej, stanowiącej własność Gminy 
Bystrzyca Kłodzka z przeznaczeniem na plac 
manewrowy do nauki jazdy – miesięczna 
stawka czynszu 366,00 zł netto + 23% VAT 

zrealizowano 

0050.139.2021 13.05.2021 w sprawie sprzedaży w drodze 
bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu 
mieszkalnego nr 1 położonego w Bystrzycy 
Kłodzkiej przy ul. Kościelnej 5A  

zrealizowano  

0050.140.2021 13.05.2021 w sprawie sprzedaży w drodze 
bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu 
mieszkalnego nr 7 położonego w Bystrzycy 
Kłodzkiej przy ul. Kościelnej 7  

w trakcie realizacji  
 

0050.141.2021 13.05.2021 w sprawie sprzedaży w drodze 
bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu 
mieszkalnego nr 6 położonego w Bystrzycy 
Kłodzkiej przy ul. Wojska Polskiego 28  

zrealizowano  

0050.142.2021 13.05.2021 w sprawie sprzedaży w drodze 
bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu 
mieszkalnego nr 5 położonego w Bystrzycy 
Kłodzkiej przy ul. Kościelnej 10  

zrealizowano  

0050.143.2021 13.05.2021 w sprawie sprzedaży w drodze 
bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu 
mieszkalnego nr 1 położonego w Bystrzycy 
Kłodzkiej przy Placu Wolności 5A  

w trakcie realizacji  
 

0050.144.2021 13.05.2021 w sprawie uchylenia zarządzenia nr 
0050.234.2019 z dnia 15 maja 2019 r. 

zrealizowano 

0050.145.2021 14.05.2021 w sprawie sprzedaży w drodze 
bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu 
mieszkalnego nr 3 położonego w Bystrzycy 

 
zrealizowano 
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Kłodzkiej przy ul. Kościelnej 17  
0050.146.2021 17.05.2021 w sprawie powołania komisji likwidacyjnej, 

mającej na celu zniszczenie weksla in blanco, 
wystawionego przez organizację pozarządową 
Gminie Bystrzyca Kłodzka, stanowiącą 
zabezpieczenie wykonania umowy, 
powierzonej organizacji pozarządowej w 
drodze ustawy o pożytku publicznym i o 
wolontariacie w 2016 roku 

zrealizowano 

0050.147.2021 17.05.2021 w sprawie wydzierżawienia w drodze 
bezprzetargowej części działki nr 43 o pow. 
124 m2, stanowiącej własność gminy, 
położonej na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka 
obręb Centrum  

zrealizowano 

0050.148.2021 17.05.2021 w sprawie wydzierżawienia w drodze 
bezprzetargowej nieruchomości 
niezabudowanej, położonej na terenie wsi 
Nowy Waliszów w granicach działki nr 1043 o 
pow. 0,28 ha, stanowiącej własność Gminy 
Bystrzyca Kłodzka  

zrealizowano 

0050.149.2021 17.05.2021 w sprawie wydzierżawienia w drodze 
bezprzetargowej nieruchomości 
niezabudowanej, położonej na terenie miasta 
Bystrzyca Kłodzka obręb Stara Bystrzyca w 
granicach części działki nr 51 o pow. 2,00 ha, 
stanowiącej własność Gminy Bystrzyca 
Kłodzka  

zrealizowano 

0050.150.2021 17.05.2021 w sprawie wydzierżawienia w drodze 
bezprzetargowej części działki nr 127 o pow. 
116 m2 stanowiącej własność gminy, 
położonej na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka 
obręb Centrum  

zrealizowano 

0050.151.2021 17.05.2021 w sprawie wydzierżawienia w drodze 
bezprzetargowej nieruchomości 
niezabudowanej, położonej na terenie wsi 
Nowy Waliszów w granicach części działki nr 
384 o pow. 0,90 ha, stanowiącej własność 
Gminy Bystrzyca Kłodzka  

zrealizowano 

0050.152.2021 17.05.2021 w sprawie wydzierżawienia w drodze 
bezprzetargowej nieruchomości 
niezabudowanej, położonej na terenie wsi 
Nowy Waliszów w granicach części działki nr 
49/2 o pow. 1,74 ha, stanowiącej własność 
Gminy Bystrzyca Kłodzka  

zrealizowano 

0050.153.2021 17.05.2021 w sprawie wydzierżawienia w drodze 
bezprzetargowej nieruchomości 
niezabudowanej, położonej na terenie wsi 
Starkówek w granicach części działki nr 19/1 
o pow. 0,50 ha, stanowiącej własność Gminy 
Bystrzyca Kłodzka  

zrealizowano 

0050.154.2021 17.05.2021 w sprawie wydzierżawienia w drodze 
bezprzetargowej części działki nr 1104/22 o 
pow. 15 m2, położonej na terenie miasta 
Bystrzyca Kłodzka obręb Centrum przy ul. 
Senatorskiej  

zrealizowano 

0050.155.2021 17.05.2021 w sprawie wydzierżawienia w drodze 
bezprzetargowej części działki 1104/22 o 
pow. 15 m2, położonej  na terenie miasta 

zrealizowano 
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Bystrzyca Kłodzka obręb Centrum przy ul. 
Senatorskiej  

0050.156.2021 17.05.2021 w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na 
nieruchomości, stanowiące własność Gminy 
Bystrzyca Kłodzka położone na terenie wsi 
Kamienna   

zrealizowano 

0050.157.2021 18.05.2021 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 
0050.131.2021 z dnia 30 kwietnia 2021 r. dot. 
powołania komisji konkursowej w celu 
wyłonienia kandydatów na stanowisko 
Dyrektora Muzeum Filumenistycznego w 
Bystrzycy Kłodzkiej 

zrealizowano 

0050.158.2021 18.05.2021 w sprawie najmu lokalu użytkowego nr 1A 
położonego przy ul. Kolejowej nr 3C w 
Bystrzycy Kłodzkiej w drodze II-go przetargu 
ustnego nieograniczonego – pow. 130,50 m2, 
miesięczna stawka czynszu 250,00 zł netto + 
podatek VAT 

zrealizowano 

0050.159.2021 18.05.2021 w sprawie najmu lokalu użytkowego nr 1 
położonego przy ul. Okrzei nr 20 w Bystrzycy 
Kłodzkiej w drodze II-go przetargu ustnego 
nieograniczonego – pow. 338,48 m2, 
miesięczna stawka czynszu 400,00 zł netto + 
podatek VAT 

zrealizowano 

0050.160.2021 18.05.2021 w sprawie wydzierżawienia części działki nr 
61 o pow. 2 m2 położonej na terenie wsi 
Spalona z przeznaczeniem na stoisko 
handlowo-gastronomiczne – miesięczna 
stawka czynszu 500,00 zł netto + 23% 
podatku VAT 

zrealizowano 

0050.161.2021 21.05.2021 w sprawie powołania komisji przetargowej na 
przeprowadzenie postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego w trybie 
podstawowym  - „Budowa parkingu przy ul. 
Starobystrzyckiej w Bystrzycy Kłodzkiej” 

zrealizowano 

0050.162.2021 24.05.2021 w sprawie zmiany zarządzenia nr 
0050.158.2020 w sprawie wyznaczenia składu 
osobowego Stałego Dyżuru 

zrealizowano 

0050.163.2021 24.05.2021 w sprawie wydzierżawienia części działki nr 
641 o pow. 10 m2 stanowiącej własność 
gminy, położonej na terenie miasta Bystrzyca 
Kłodzka obręb Centrum przy Placu Wolności 5  

zrealizowano 

0050.164.2021 24.05.2021 w sprawie wydzierżawienia części działki nr 
641 o pow. 7,5 m2, położonej w Bystrzycy 
Kłodzkiej obręb Centrum, Plac Wolności 13  

zrealizowano 

0050.165.2021 24.05.2021 w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na 
nieruchomości, stanowiące własność Gminy 
Bystrzyca Kłodzka, położone na terenie wsi 
Nowa Bystrzyca, Spalona, Stara Łomnica oraz 
na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb 
Stara Bystrzyca  

zrealizowano 

0050.166.2021 26.05.2021 w sprawie sprzedaży w drodze 
bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu 
mieszkalnego nr 1 położonego w Bystrzycy 
Kłodzkiej przy ul. Stefana Okrzei 41  

zrealizowano 

0050.167.2021 26.05.2021 w sprawie sprzedaży nieruchomości 
niezabudowanej położonej w Spalonej w 
granicach działek nr 57/7 i 57/11 (AM 1) w 

zrealizowano 
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drodze przetargu ustnego nieograniczonego 
oraz ustalenia ceny wywoławczej pierwszego 
przetargu – pow. 3335 m2, cena wywoławcza 
pierwszego przetargu 159 000,00 zł + podatek 
VAT 23 % 

0050.168.2021 26.05.2021 w sprawie wydzierżawienia w drodze 
bezprzetargowej działki nr 1143/1 o pow. 169 
m2 stanowiącej własność gminy, położonej na 
terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb 
Centrum  

zrealizowano 

0050.169.2021 26.05.2021 w sprawie wydzierżawienia w drodze 
bezprzetargowej części działki nr 777 o pow. 
195 m2, stanowiącej własność gminy, 
położonej na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka 
obręb Centrum  

zrealizowano 

0050.170.2021 26.05.2021 w sprawie wydzierżawienia w drodze 
bezprzetargowej części działki nr 556/17 o 
pow. 84 m2 stanowiącej własność gminy, 
położonej na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka 
obręb Centrum  

zrealizowano 

0050.171.2021 26.05.2021 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości 
niezabudowanej, położonej na terenie miasta 
Bystrzyca Kłodzka obręb Stara Bystrzyca w 
granicach części działki nr 170 o pow. 2,0728 
ha, stanowiącej własność Gminy Bystrzyca 
Kłodzka  

zrealizowano 

0050.172.2021 26.05.2021 w sprawie wydzierżawienia w drodze 
bezprzetargowej część działki nr 57/1, 
położonej w Międzygórzu, stanowiącej 
własność Gminy Bystrzyca Kłodzka z 
przeznaczeniem na ustawienie obiektu 
drobnego handlu (kiosk)  

zrealizowano 

0050.173.2021 28.05.2021 w sprawie powołania komisji, której zadaniem 
będzie rozpatrzenie wniosków o udzielenie 
dotacji celowej na dofinansowanie kosztów 
budowy przyłączy kanalizacyjnych na terenie 
gminy Bystrzyca Kłodzka 

zrealizowano 

0050.174.2021 28.05.2021 w sprawie ustalenia procedury postępowania 
z mandatami karnymi w Urzędzie Miasta i 
Gminy Bystrzyca Kłodzka 

zrealizowano 

0050.175.2021 28.05.2021 w sprawie zmiany Regulaminu Pracy Urzędu 
Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka 

zrealizowano 

0050.176.2021 31.05.2021 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 
2021 

zrealizowano 

0050.177.2021 31.05.2021 w sprawie powołania Dyrektora Muzeum 
Filumenistycznego w Bystrzycy Kłodzkiej 

zrealizowano 

0050.178.2021 31.05.2021 w sprawie powołania Społecznej Komisji 
Mieszkaniowej i ustalenia jej regulaminu pracy 

zmieniono 
Zarządzeniem Nr  
0050.254.2021 
 oraz zmieniono 

Zarządzeniem Nr 
0050.285.2021 
oraz zmieniono 

Zarządzeniem Nr 
0050.299.2021 
 zrealizowano 

0050.179.2021 31.05.2021 w sprawie użyczenia nieruchomości 
gruntowych – działka nr 61 obręb Spalona i 

zrealizowano 
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część działki nr 285 obręb Międzygórze  na 
rzecz Instytutu Meteorologii i Gospodarki 
Wodnej  

0050.180.2021 02.06.2021 w sprawie wydzierżawienia części działki nr 
641 o pow. 10 m2, położonej w Bystrzycy 
Kłodzkiej obręb Centrum, Plac Wolności 3  

zrealizowano 

0050.181.2021 07.06.2021 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 
0050.468.2019 z dnia 09 grudnia 2019 r. w 
spr. zasad i organizacji kontroli zarządczej w 
Urzędzie Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka 
oraz jednostkach organizacyjnych gminy 

zrealizowano 

0050.182.2021 07.06.2021 w sprawie powołania komisji do 
przeprowadzenia egzaminu na zakończenie 
służby przygotowawczej 

zrealizowano 

0050.183.2021 07.06.2021 w sprawie wydzierżawienia w drodze 
bezprzetargowej nieruchomości 
niezabudowanych, położonych na terenie 
miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Zacisze w 
granicach działek nr 189, 192,193 i cz. 173 o 
łącznej powierzchni 3,9248 ha, stanowiących 
własność Gminy Bystrzyca Kłodzka  

zrealizowano 

0050.184.2021 07.06.2021 w sprawie wydzierżawienia w drodze 
bezprzetargowej nieruchomości 
niezabudowanej, położonej na terenie wsi 
Pławnica w granicach części działki nr 445/1 o 
pow. 0.70 ha, stanowiącej własność Gminy 
Bystrzyca Kłodzka  

zrealizowano 

0050.185.2021 07.06.2021 w sprawie wydzierżawienia części działki nr 
285 o pow. 100 m2 położonej na terenie 
Międzygórza z przeznaczeniem na 
składowanie materiałów budowlanych  

zrealizowano 

0050.186.2021 10.06.2021 w sprawie sprzedaży w drodze 
bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu 
mieszkalnego nr 1 położonego w Bystrzycy 
Kłodzkiej przy pl. Tadeusza Kościuszki 3  

zrealizowano 
 

0050.187.2021 10.06.2021 w sprawie sprzedaży w drodze 
bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu 
mieszkalnego nr 5 położonego w Bystrzycy 
Kłodzkiej przy ul. Strażackiej 5  

w trakcie realizacji  
 

0050.188.2021 18.06.2021 w sprawie powołania Pełnomocnika do spraw 
ochrony informacji niejawnych w Urzędzie 
Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka 

zrealizowano 

0050.189.2021 18.06.2021 w sprawie przyjęcia procedur kontroli 
realizacji obowiązków właścicieli 
nieruchomości w zakresie ochrony środowiska 
na terenie gminy Bystrzyca Kłodzka 

zrealizowano 

0050.190.2021 21.06.2021 w sprawie powołania komisji przetargowej na 
przeprowadzenie postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego w trybie 
podstawowym – Modernizacja oświetlenia 
drogowego w miejscowości Długopole Zdrój. 
Modernizacja oświetlenia drogowego w 
miejscowości Długopole Dolne. 

zrealizowano 

0050.191.2021 22.06.2021 w sprawie powołania Gminnego Zespołu 
Zarządzania Kryzysowego 

zrealizowano 

0050.192.2021 22.06.2021 w sprawie przeprowadzenia kontroli 
podmiotu odbierającego odpady komunalne 
od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy 

zrealizowano 
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Bystrzyca Kłodzka 
0050.193.2021 22.06.2021 w sprawie przepisów wewnętrznych 

regulujących gospodarkę finansową  
zrealizowano 

0050.194.2021 25.06.2021 w sprawie wydzierżawienia w drodze 
bezprzetargowej nieruchomości 
niezabudowanej, położonej na terenie miasta 
Bystrzyca Kłodzka obręb Stara Bystrzyca w 
granicach części działki nr 170 o pow. 2,0728 
ha, stanowiącej własność Gminy Bystrzyca 
Kłodzka  

zrealizowano  

0050.195.2021 25.06.2021 w sprawie wydzierżawienia w drodze 
bezprzetargowej, części działki nr 58/85 o 
pow. 0,44 ha, położonej na terenie wsi Biała 
Woda, stanowiącej własność Gminy Bystrzyca 
Kłodzka – miesięczna stawka czynszu 500,00 
zł netto + 23% VAT 

zrealizowano  

0050.196.2021 25.06.2021 w sprawie wydzierżawienia w drodze 
bezprzetargowej części działki nr 57/1, 
położonej w Międzygórzu, stanowiącej 
własność Gminy Bystrzyca Kłodzka z 
przeznaczeniem na ustawienie obiektu 
drobnego handlu (kiosk) – pow. 9,80 m2 

zrealizowano  

0050.197.2021 25.06.2021 w sprawie wydzierżawienia w drodze 
bezprzetargowej części działki nr 777 o pow. 
195 m2, stanowiącej własność gminy, 
położonej na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka 
obręb Centrum  

zrealizowano  

0050.198.2021 25.06.2021 w sprawie wydzierżawienia części działki nr 
641 o pow. 33 m2, położonej w Bystrzycy 
Kłodzkiej obręb Centrum, Plac Wolności 13  

zrealizowano 

0050.199.2021 25.06.2021 w sprawie wprowadzenia Polityki 
Bezpieczeństwa oraz Instrukcji zarządzania 
systemem informatycznym służącym do 
przetwarzania danych osobowych w Urzędzie 
Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka 

zrealizowano 

0050.200.2021 25.06.2021 w sprawie sprzedaży w drodze 
bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu 
mieszkalnego nr 1 położonego w Bystrzycy 
Kłodzkiej przy ul. Krakowskiej 5  

zarządzenie 
uchylono 

 

0050.201.2021 25.06.2021 w sprawie sprzedaży w drodze 
bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu 
mieszkalnego nr 1 położonego w Bystrzycy 
Kłodzkiej przy Małym Rynku 5  

zrealizowano 

0050.202.2021 25.06.2021 w sprawie sprzedaży w drodze 
bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu 
użytkowego nr 11 położonego w Bystrzycy 
Kłodzkiej przy Placu Wolności 9  

zrealizowano 

0050.203.2021 30.06.2021 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 
2021 

zrealizowano 

0050.204.2021 30.06.2021 w sprawie przyjęcia „Diagnozy obecnego stanu 
gospodarowania odpadami komunalnymi 
wraz z koncepcją rozwoju selektywnej zbiórki 
odpadów komunalnych na terenie Gminy 
Bystrzyca Kłodzka” 

zrealizowano 

0050.205.2021 30.06.2021 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 
2021 

zrealizowano 

0050.206.2021 01.07.2021 w sprawie wydzierżawienia w drodze 
bezprzetargowej nieruchomości 

zrealizowano 
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niezabudowanych, położonych na terenie wsi 
Topolice w granicach działek nr 23/3 o pow. 
0,11 ha i 45 o pow.   0,11 ha, stanowiących 
własność Gminy Bystrzyca Kłodzka  

0050.207.2021 01.07.2021 w sprawie wydzierżawienia w drodze 
bezprzetargowej nieruchomości 
niezabudowanej, położonej na terenie wsi 
Młoty        w granicach działki nr 40/2 o pow. 
0,26 ha, stanowiącej własność Gminy 
Bystrzyca Kłodzka  

zrealizowano 

0050.208.2021 01.07.2021 w sprawie wydzierżawienia w drodze 
bezprzetargowej nieruchomości 
niezabudowanej, położonej na terenie wsi 
Wilkanów w granicach działki nr 97 o pow. 
0,52 ha, stanowiącej własność Gminy 
Bystrzyca Kłodzka  

zrealizowano 

0050.209.2021 01.07.2021 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości 
niezabudowanej, położonej na terenie wsi 
Stary Waliszów w granicach działki nr 823 o 
pow. 0,84 ha, stanowiącej własność Gminy 
Bystrzyca Kłodzka  

zrealizowano 

0050.210.2021 01.07.2021 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości 
niezabudowanej, położonej na terenie wsi 
Nowy Waliszów w granicach części działki nr 
955/18 o pow. 0,30 ha, stanowiącej własność 
Gminy Bystrzyca Kłodzka  

zrealizowano 

0050.211.2021 01.07.2021 w sprawie wydzierżawienia w drodze 
bezprzetargowej nieruchomości 
niezabudowanej, położonej na terenie miasta 
Bystrzyca Kłodzka obręb Centrum w granicach 
części działki nr 43   o pow. 0,12 ha, 
stanowiącej własność Gminy Bystrzyca 
Kłodzka  

zrealizowano 

0050.212.2021 01.07.2021 w sprawie wydzierżawienia w drodze 
bezprzetargowej nieruchomości 
niezabudowanych, położonych na terenie 
miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Zacisze w 
granicach działek nr cz. 173,    cz. 187, 189, 
192, 193 o łącznej powierzchni 4,9248 ha, 
stanowiących własność Gminy Bystrzyca 
Kłodzka  

zrealizowano 

0050.213.2021 01.07.2021 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości 
niezabudowanej, położonej na terenie wsi 
Kamienna w granicach części działki nr 10   o 
pow. 1,20 ha, stanowiącej własność Gminy 
Bystrzyca Kłodzka  

zrealizowano 

0050.214.2021 01.07.2021 w sprawie wydzierżawienia w drodze 
bezprzetargowej nieruchomości 
niezabudowanej, położonej na terenie wsi 
Mostowice w granicach działki nr 17/3 o 
powierzchni 0,33 ha, stanowiącej własność 
Gminy Bystrzyca Kłodzka  

zrealizowano 

0050.215.2021 01.07.2021 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości 
niezabudowanej, położonej na terenie wsi 
Poręba w granicach części działki nr 492      o 
pow. 0,50 ha, stanowiącej własność Gminy 
Bystrzyca Kłodzka  

zrealizowano 

0050.216.2021 01.07.2021 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości zrealizowano 
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stanowiącej własność Gminy Bystrzyca 
Kłodzka, położonej na terenie miasta 
Bystrzyca Kłodzka obręb Centrum w granicach 
części działki nr 43 w drodze    I-go przetargu 
ustnego nieograniczonego – pow. 943 m2, 
roczna stawka czynszu 500,00 zł 

0050.217.2021 01.07.2021 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Bystrzyca 
Kłodzka, położonej na terenie miasta 
Bystrzyca Kłodzka obręb Centrum w granicach 
części działki nr 998 w drodze I-go przetargu 
ustnego nieograniczonego – pow. 67 m2, 
roczna stawka czynszu 50,00 zł 

zrealizowano 

0050.218.2021 01.07.2021 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Bystrzyca 
Kłodzka, położonej na terenie miasta 
Bystrzyca Kłodzka obręb Centrum w granicach 
części działki nr 43 w drodze     I-go przetargu 
ustnego nieograniczonego – pow. 600 m2, 
roczna stawka czynszu 350,00 zł 

zrealizowano 

0050.219.2021 01.07.2021 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości 
stanowiących własność Gminy Bystrzyca 
Kłodzka, położonych na terenie wsi Gorzanów       
w granicach działek nr 426/1, 426/2 w drodze 
I-go przetargu ustnego nieograniczonego – 
pow. dz. 426/1 0,38 ha, dz. 426/2 0,20 ha            
a roczna stawka czynszu to za dz. 426/1 
150,00 zł a za dz. 426/2 60,00 zł 

zrealizowano 

0050.220.2021 01.07.2021 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Bystrzyca 
Kłodzka, położonej na terenie miasta 
Bystrzyca Kłodzka obręb Niedźwiedna w 
granicach części działki nr 165          w drodze 
I-go przetargu ustnego nieograniczonego – 
pow. 0,74 ha, roczna stawka czynszu 200,00 zł 

zrealizowano 

0050.221.2021 01.07.2021 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Bystrzyca 
Kłodzka, położonej na terenie wsi Poniatów           
w granicach działki nr 105/1 w drodze I-go 
przetargu ustnego nieograniczonego – pow. 
3,2750 ha, roczna stawka czynszu 600,00 zł 

zrealizowano 

0050.222.2021 01.07.2021 w sprawie wydzierżawienia w drodze 
bezprzetargowej nieruchomości 
niezabudowanej, położonej na terenie miasta 
Bystrzyca Kłodzka obręb Stara Bystrzyca w 
granicach działki nr 149 o pow. 0,6848 ha, 
stanowiącej własność Gminy Bystrzyca 
Kłodzka  

zrealizowano 

0050.223.2021 01.07.2021 w sprawie wydzierżawienia w drodze 
bezprzetargowej części działki nr 340 o pow. 
130 m2, stanowiącej własność gminy, 
położonej na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka 
obręb Centrum  

zrealizowano 

0050.224.2021 19.07.2021 w sprawie powołania komisji przetargowej na 
przeprowadzenie postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego w trybie 
podstawowym – „Świadczenie usług w 
zakresie przewozu uczniów do szkół na 

zrealizowano 
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terenie Gminy Bystrzyca Kłodzka w roku 
szkolnym 2021/2022” 

0050.225.2021 22.07.2021 w sprawie powołania komisji w celu 
oszacowania szkód w użytkach rolnych 
powstałych w wyniku gradobicia na terenie 
gminy Bystrzyca Kłodzka 

zrealizowano 

0050.226.20121 22.07.2021 w sprawie sprzedaży w drodze 
bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu 
mieszkalnego nr 6 położonego w Bystrzycy 
Kłodzkiej przy   ul. Henryka Sienkiewicza 1  

w trakcie realizacji  

0050.227.2021 22.07.2021 w sprawie sprzedaży w drodze 
bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu 
mieszkalnego nr 3 położonego w Bystrzycy 
Kłodzkiej przy  ul. Zamenhofa 6  

zrealizowano  

0050.228.2021 22.07.2021 w sprawie sprzedaży w drodze 
bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu 
mieszkalnego nr 3 położonego w Bystrzycy 
Kłodzkiej przy Małym Rynku 4  

w trakcie realizacji  

0050.229.2021 22.07.2021 w sprawie sprzedaży w drodze 
bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu 
mieszkalnego nr 2 położonego w Bystrzycy 
Kłodzkiej przy  ul. Henryka Siemiradzkiego 6  

w trakcie realizacji  

0050.230.2021 22.07.2021 w sprawie uchylenia zarządzenia nr 
0050.200.2021 z dnia 25 czerwca 2021 r. 

zrealizowano 

0050.231.2021 22.07.2021 w sprawie uchylenia zarządzenia nr 
0050.181.2020 z dnia 22 lipca 2020 r. 

zrealizowano 

0050.232.2021 22.07.2021 w sprawie sprzedaży w drodze 
bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu 
użytkowego nr 16 położonego w Długopolu 
Zdroju przy  ul. .Leśnej 3  

w trakcie realizacji  

0050.233.2021 26.07.2021 w sprawie wniesienia przez Gminę Bystrzyca 
Kłodzka wkładu pieniężnego do spółki 
Zakładu Wodociągów i Kanalizacji sp. z o. o. 

zrealizowano 

0050.234.2021 26.07.2021 w sprawie wydzierżawienia części działki nr 
329/2 o pow. 1 m2 położonej na terenie 
miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Centrum przy 
ul. Strażackiej z przeznaczeniem na stoisko 
handlowe – miesięczna stawka czynszu 100,00 
zł netto + 23% podatku VAT,  

zrealizowano 

0050.235.2021 26.07.2021 w sprawie wydzierżawienia w drodze 
bezprzetargowej działki nr 18 o pow. 30 m2, 
stanowiącej własność gminy, położonej na 
terenie Długopola Zdroju  

zrealizowano 

0050.236.2021 26.07.2021 w sprawie wydzierżawienia części działki nr 
34, stanowiącej własność gminy, położonej w 
Bystrzycy Kłodzkiej obręb Zacisze – pow. 3,75 
m2, miesięczna stawka czynszu 75,00 zł netto,  

zrealizowano 

0050.237.2021 26.07.2021 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości 
niezabudowanej, położonej na terenie wsi 
Kamienna w granicach części działki nr 10 o 
pow. 1,20 ha, stanowiącej własność Gminy 
Bystrzyca Kłodzka  

zrealizowano 

0050.238.2021 28.07.2021 w sprawie najmu w drodze bezprzetargowej 
lokalu użytkowego nr 1 stanowiącego 
własność gminy Bystrzyca Kłodzka 
położonego przy ul. Rycerskiej nr 14 w 
Bystrzycy Kłodzkiej – pow. 19,60 m2, 
miesięczna stawka czynszu 100,00 zł netto 

zrealizowano 
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+VAT + opłaty eksploatacyjne 
0050.239.2021 27.07.2021 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej 

dla nauczyciela ubiegającego się o awans 
zawodowy na stopień nauczyciela 
mianowanego 

zrealizowano 

0050.240.2021 30.07.2021 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 
2021 

zrealizowano 

0050.241.2021 30.07.2021 w sprawie wprowadzenia Instrukcji kasowej 
w Urzędzie Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka 

zrealizowano 

0050.242.2021 02.08.2021 w sprawie zmiany składu Zespołu 
Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania 
Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar 
Przemocy w Rodzinie 

zrealizowano 

0050.243.2021 02.08.2021 w sprawie wydzierżawienia w drodze 
bezprzetargowej nieruchomości 
niezabudowanej, położonej na terenie wsi 
Stary Waliszów w granicach działki nr 823 o 
pow. 0,84 ha, stanowiącej własność Gminy 
Bystrzyca Kłodzka  

zrealizowano 

0050.244.2021 02.08.2021 w sprawie zasad funkcjonowania Urzędu 
Miasta i Gminy oraz wykonywania zadań przez 
pracowników w okresie epidemii COVID-19 

zrealizowano 

0050.244a.2021 02.08.2021 w sprawie wykazu osób upoważnionych do 
kontroli i zatwierdzania dowodów księgowych 
w Urzędzie Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka 

zrealizowano 

0050.245.2021 11.08.2021 w sprawie powołania komisji konkursowej w 
celu wyłonienia kandydata na stanowisko 
podinspektora ds. opłat za gospodarowanie 
odpadami w Wydziale Finansowo-
Budżetowym 

zrealizowano 

0050.246.2021 11.08.2021 w sprawie powołania komisji konkursowej w 
celu wyłonienia kandydata na stanowisko ds. 
inwestycji w Wydziale Inwestycji, Rozwoju i 
Przedsiębiorczości  

zrealizowano 

0050.247.2021 11.08.2021 w sprawie powołania komisji konkursowej w 
celu wyłonienia kandydata na stanowisko 
Skarbnika Gminy – głównego księgowego 
budżetu 

zrealizowano 

0050.248.2021 12.08.2021 w sprawie wydzierżawienia części działki nr 
116, stanowiącej własność gminy, położonej w 
Bystrzycy Kłodzkiej obręb Zacisze – pow. 
12,50 m2, miesięczna stawka czynszu 121,95 
zł netto,  

zrealizowano 

0050.249.2021 16.08.2021 w sprawie ustalenia terminu składania 
wniosków o udzielenie pomocy uczniom 
niepełnosprawnym w formie dofinansowania 
zakupu podręczników, materiałów 
edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w 
2021 roku 

zrealizowano 

0050.250.2021 17.08.2021 w sprawie wydzierżawienia części działki nr 
116, stanowiącej własność gminy, położonej w 
Bystrzycy Kłodzkiej obręb Zacisze – pow. 18 
m2, miesięczna stawka czynszu 120,00 zł 
netto,  

zrealizowano 

0050.251.2021 17.08.2021 w sprawie powołania i określenia zadań 
Pełnomocnika ds. bezpieczeństwa 
cyberprzestrzeni w Urzędzie Miasta i Gminy 
Bystrzyca Kłodzka 

zrealizowano 
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0050.252.2021 23.08.2021 w sprawie przedstawienia informacji o 
przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 
2021 roku 

zrealizowano 

0050.253.2021 24.08.2021 w sprawie wydzierżawienia w drodze 
bezprzetargowej nieruchomości 
niezabudowanych, położonych na terenie 
miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Zacisze w 
granicach działek nr 129, 130, 131, część 132, 
133, 172, stanowiących własność Gminy 
Bystrzyca Kłodzka – działka 129 o pow. 
0,0103 ha, 130 o pow. 0,4012 ha, 131 o pow. 
0,8320 ha, cz. 132 o pow. 1,7939 ha, 133 o 
pow. 1,8821 ha, 172 o pow. 3,5959 ha  

zrealizowano 

0050.254.2021 31.08.2021 w sprawie zmiany zarządzenia nr 
0050.178.2021 z dnia                     31 maja 2021 
r. 

zrealizowano 

0050.255.2021 31.08.2021 w sprawie ustalenia terminu i miejsca 
przeprowadzenia zebrania wyborczego 
Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Długopole-
Zdrój 

zrealizowano 

0050.256.2021 31.08.2021 w sprawie cen drewna i drzew „na pniu” z 
lasów i zadrzewień gminnych oraz zasad i 
trybu sprzedaży drewna w 2021 r. 

zrealizowano 

0050.257.2021 31.08.2021 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 
2021 

zrealizowano 

0050.258.2021 31.08.2021 w sprawie dopuszczalnych form 
organizowania transportu do szkół 

zrealizowano 

0050.259.2021 31.08.2021 w sprawie wydzierżawienia w drodze 
bezprzetargowej nieruchomości 
niezabudowanej, położonej na terenie wsi 
Poręba w granicach części działki nr 492 o 
pow. 0,50 ha, stanowiącej własność Gminy 
Bystrzyca Kłodzka  

zrealizowano 

0050.260.2021 31.08.2021 w sprawie wydzierżawienia w drodze 
bezprzetargowej nieruchomości 
niezabudowanej, położonej na terenie wsi 
Nowy Waliszów w granicach części działki nr 
955/18 o pow. 0,50 ha, stanowiącej własność 
Gminy Bystrzyca Kłodzka  

zrealizowano 

0050.261.2021 31.08.2021 w sprawie wydzierżawienia w drodze 
bezprzetargowej nieruchomości 
niezabudowanych, położonych na terenie 
miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Zacisze w 
granicach działek nr część 27, część 28,29, 
część 31, stanowiących własność Gminy 
Bystrzyca Kłodzka  

zrealizowano 

0050.262.2021 31.08.2021 w sprawie wydzierżawienia w drodze 
bezprzetargowej części działki nr 1027/3 o 
pow. 0,2829 ha, stanowiącej własność gminy, 
położonej na terenie wsi Nowy Waliszów –  

zrealizowano 

0050.263.2021 31.08.2021 w sprawie wydzierżawienia w drodze 
bezprzetargowej części działki nr 42/3 o pow. 
0,7179 ha, stanowiącej własność gminy, 
położonej na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka 
obręb Zabłocie  

zrealizowano 

0050.264.2021 31.08.2021 w sprawie wydzierżawienia w drodze 
bezprzetargowej części działki nr 116, 
stanowiącej własność gminy, położonej w 

zrealizowano 
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Bystrzycy Kłodzkiej obręb Zacisze, miesięczna 
opłata 120 zł netto 

0050.265.2021 31.08.2021 w sprawie wydzierżawienia w drodze 
bezprzetargowej części działki nr 340 o pow. 
130 m2, stanowiącej własność gminy, 
położonej na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka 
obręb Centrum  

zrealizowano 

0050.266.2021 31.08.2021 w sprawie wydzierżawienia w drodze 
bezprzetargowej części działki nr 162/2 o 
pow. 5m2, położonej na terenie Międzygórza 
przy ul. Wojska Polskiego  

zrealizowano 

0050.267.2021 03.09.2021 w sprawie konsultacji projektu uchwały 
rocznego programu współpracy Gminy 
Bystrzyca Kłodzka z organizacjami 
pozarządowymi oraz podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku 
publicznego na rok 2022 

zrealizowano 

0050.268.2021 07.09.2021 w sprawie sprzedaży w drodze 
bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu 
mieszkalnego nr 3 położonego w Bystrzycy 
Kłodzkiej przy ul. Kościelnej 10  

 zrealizowano 

0050.269.2021 07.09.2021 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 
0050.44.2020 dot. wprowadzenia obowiązku 
elektronicznej rejestracji korespondencji 
przychodzącej 

zrealizowano 

0050.270.2021 07.09.2021 w sprawie wniesienia przez Gminę Bystrzyca 
Kłodzka wkładu pieniężnego i objęcia z tego 
tytułu udziałów w spółce SIM Sudety spółka z 
ograniczoną odpowiedzialnością 

zrealizowano 

0050.271.2021 07.09.2021 w sprawie opracowania materiałów 
planistycznych do projektu budżetu na 2022 r. 

zrealizowano 

0050.272.2021 13.09.2021 w ustalenia normy zużycia paliwa w 
samochodzie służbowym Urzędu Miasta i 
Gminy Bystrzyca Kłodzka 

zrealizowano 

0050.273.2021 16.09.2021 w sprawie wydzierżawienia działki nr 699, 
stanowiącej własność gminy, położonej w 
Idzikowie – pow. 0,01 ha, miesięczna stawka 
czynszu 10,00 zł,  

zrealizowano 

0050.274.2021 16.09.2021 w sprawie wydzierżawienia w drodze 
bezprzetargowej części działki nr 1027/3 o 
pow. 0,2829 ha, stanowiącej własność gminy, 
położonej na terenie wsi Nowy Waliszów –  

zrealizowano 

0050.275.2021 16.09.2021 w sprawie wydzierżawienia części działki nr 
34, stanowiącej własność gminy, położonej w 
Bystrzycy Kłodzkiej obręb Zacisze – pow. 3,75 
m2, miesięczna opłata 75,00 zł netto,  

zrealizowano 

0050.276.2021 16.09.2021 w sprawie wydzierżawienia w drodze 
bezprzetargowej, części działki nr 162/2 o 
pow. 5 m2, położonej na terenie Międzygórza 
przy ul. Wojska Polskiego  

zrealizowano 

0050.277.2021 16.09.2021 w sprawie wydzierżawienia części działki nr 
116, stanowiącej własność gminy, położonej w 
Bystrzycy Kłodzkiej obręb Zacisze – pow. 
12,50 m2, miesięczna opłata 121,95 zł netto,  

zrealizowano 

0050.278.2021 16.09.2021 w sprawie wydzierżawienia w drodze 
bezprzetargowej nieruchomości 
niezabudowanej, położonej w obrębie 
Starkówka w granicach działki nr 60/3 

zrealizowano 
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stanowiącej własność Gminy Bystrzyca 
Kłodzka – pow. o,26 ha,  

0050.279.2021 16.09.2021 w sprawie wydzierżawienia w drodze 
bezprzetargowej nieruchomości 
niezabudowanych, położonych na terenie 
miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Zacisze w 
granicach działek nr 14 i 16 stanowiących 
własność Gminy Bystrzyca Kłodzka – dz. nr 14 
pow. 0,3445 ha i dz. nr 16 pow. 0,2366 ha,  

zrealizowano 

0050.280.2021 16.09.2021 w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na 
nieruchomości stanowiące własność Gminy 
Bystrzyca Kłodzka, położone na terenie wsi 
Idzików i Pławnica – dz. nr 469/1 o pow. 0,58 
ha, dz. nr 469/2 o pow. 0,29 ha, dz. nr 475 o 
pow. 2,44 ha, dz. nr 194/2 o pow. 0,40 ha, cz. 
dz. nr 180/3 o pow. 4,09 ha,  

zrealizowano 

0050.281.2021 16.09.2021 w sprawie wydzierżawienia w drodze 
bezprzetargowej nieruchomości 
niezabudowanej, położonej na terenie miasta 
Bystrzyca Kłodzka obręb Stara Bystrzyca w 
granicach działki nr 58 stanowiącej własność 
Gminy Bystrzyca Kłodzka – pow. 0,4912 ha,  

zrealizowano 

0050.282.2021 16.09.2021 w sprawie wydzierżawienia w drodze 
bezprzetargowej nieruchomości 
niezabudowanej, położonej na terenie miasta 
Bystrzyca Kłodzka obręb Stara Bystrzyca w 
granicach części nr 197 o pow. 1,00 ha, 
stanowiącej własność Gminy Bystrzyca 
Kłodzka – 

zrealizowano 

0050.283.2021 16.09.2021 w sprawie wydzierżawienia w drodze 
bezprzetargowej nieruchomości 
niezabudowanej, położonej na terenie wsi 
Pławnica w granicach działki nr 11/4 o pow. 
1,7614 ha, stanowiącej własność Gminy 
Bystrzyca Kłodzka  

zrealizowano 

0050.284.2021 20.09.2021 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 
2021 

zrealizowano 

0050.285.2021 21.09.2021 w sprawie zmiany zarządzenia nr 
0050.178.2021 z dnia                     31 maja 2021 
r. 

zrealizowano 

0050.286.2021 22.09.2021 w sprawie powołania komisji likwidacyjnej 
mającej na celu zniszczenie weksli in blanco, 
wystawionych przez organizacje pozarządowe 
Gminie Bystrzyca Kłodzka, stanowiących 
zabezpieczenie wykonania umów, 
powierzonych organizacjom pozarządowym w 
drodze ustawy o pożytku publicznym i o 
wolontariacie w 2013 roku 

zrealizowano 

0050.287.2021 22.09.2021 w sprawie sprzedaży samochodów zrealizowano 
0050.288.2021 22.09.2021 w sprawie wydzierżawienia w drodze 

bezprzetargowej, części działki nr 56/4 o pow. 
12 m2, stanowiącej własność Gminy Bystrzyca 
Kłodzka, położonej w Bystrzycy Kłodzkiej 
obręb Zacisze – miesięczna opłata 140,00 zł 
netto,  

zrealizowano 
 

0050.289.2021 22.09.2021 w sprawie wydzierżawienia w drodze 
bezprzetargowej nieruchomości, położonej na 
terenie wsi Nowy Waliszów w granicach części 

zrealizowano 
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działki nr 733/1, stanowiącej własność Gminy 
Bystrzyca Kłodzka – pow. 0,02 ha,  

0050.290.2021 22.09.2021 w sprawie wydzierżawienia w drodze 
bezprzetargowej części działki nr 786, 
położonej na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka 
obręb Centrum, stanowiącej własność Gminy 
Bystrzyca Kłodzka – pow. 360 m2,  

zrealizowano 
 

0050.291.2021 22.09.2021 w sprawie wydzierżawienia w drodze 
bezprzetargowej nieruchomości 
niezabudowanej, położonej na terenie wsi 
Nowa Bystrzyca w granicach części działki nr 
302 o pow. 1,00 ha, stanowiącej własność 
Gminy Bystrzyca Kłodzka  

zrealizowano 
 

0050.292.2021 22.09.2021 w sprawie wydzierżawienia w drodze 
bezprzetargowej części działki nr 57/1, 
położonej w Międzygórzu, stanowiącej 
własność Gminy Bystrzyca Kłodzka z 
przeznaczeniem na ustawienie obiektu 
drobnego handlu (kiosk) – pow. 9,80 m2,  

zrealizowano 
 

0050.293.2021 22.09.2021 w sprawie wydzierżawienia w drodze 
bezprzetargowej części działki nr 57/2, 
położonej w Międzygórzu przy ul. Wojska 
Polskiego 2, stanowiącej własność Gminy 
Bystrzyca Kłodzka – pow. 45 m2,  

zrealizowano 
 

0050.294.2021 22.09.2021 w sprawie wydzierżawienia w drodze 
bezprzetargowej części działki nr 641 o pow. 
10 m2 stanowiącej własność gminy, położonej 
na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb 
Centrum przy pl. Wolności 5 – miesięczna 
stawka czynszu 2,00 zł/1 m2 + 23% podatku 
VAT,  

zrealizowano 
 

0050.295.2021 22.09.2021 w sprawie wydzierżawienia w drodze 
bezprzetargowej nieruchomości 
niezabudowanej, położonej na terenie wsi 
Spalona w granicach działki nr 7 stanowiącej 
własność Gminy Bystrzyca Kłodzka – pow. 
2,19 ha, 

 zrealizowano 

0050.296.2021 22.09.2021 w sprawie wydzierżawienia części działki nr 
329/2 o pow. 1 m2 położonej na terenie 
miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Centrum przy 
ul. Strażackiej z przeznaczeniem na stoisko 
Handlowe -  pow. 2,40 m2, miesięczna stawka 
czynszu 100,00 zł netto,  

zrealizowano 
 

0050.297.2021 27.09.2021 w sprawie uchylenia zarządzenia nr 
0050.229.2018 z dnia 18 lipca 2018 r. 

zrealizowano 

0050.298.2021 27.09.2021 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zrealizowano 
0050.299.2021 29.09.2021 w sprawie zmiany zarządzenia nr 

0050.178.2021 z dnia                     31 maja 2021 
r. 

zrealizowano 

0050.300.2021 29.09.2021 w sprawie najmu w drodze bezprzetargowej 
lokalu użytkowego nr 1 stanowiącego 
własność Gminy Bystrzyca Kłodzka 
położonego na Placu Wolności nr 18 w 
Bystrzycy Kłodzkiej – pow. 49,80 m2, 
miesięczna stawka czynszu 438,24 zł netto + 
VAT i opłaty eksploatacyjne,  

zrealizowano 

0050.301.2021 29.09.2021 w sprawie powołania komisji przetargowej do 
przeprowadzenia przetargu nieograniczonego 

zrealizowano 
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GKM.271.1.2021 – „Przebudowa drogi 
wewnętrznej dz. nr 322 wraz z odwodnieniem 
w miejscowości Wilkanów” 

0050.302.2021 29.09.2021 w sprawie wydzierżawienia w drodze 
bezprzetargowej działki nr 387/72 o pow. 
18,00 m2 stanowiącej własność Gminy 
Bystrzyca Kłodzka położonej przy ul. M. 
Konopnickiej w Bystrzycy Kłodzkiej obręb 
Centrum – miesięczna stawka czynszu 63,00 zł 
netto + VAT i opłaty eksploatacyjne,  

zrealizowano 

0050.303.2021 29.09.2021 w sprawie wydzierżawienia w drodze 
bezprzetargowej działki nr 387/71 o pow. 
18,00 m2 stanowiącej własność Gminy 
Bystrzyca Kłodzka położonej przy ul. M. 
Konopnickiej w Bystrzycy Kłodzkiej obręb 
Centrum – miesięczna stawka czynszu 63,00 zł 
netto + VAT i opłaty eksploatacyjne,  

zrealizowano 

0050.304.2021 29.09.2021 w sprawie najmu w drodze bezprzetargowej 
lokalu użytkowego nr 9 stanowiącego 
własność Gminy Bystrzyca Kłodzka 
położonego przy Placu Wolności 10 w 
Bystrzycy Kłodzkiej – pow. 26,05 m2, 
miesięczna stawka czynszu 250,00 zł netto + 
VAT i opłaty eksploatacyjne,  

zrealizowano 

0050.305.2021 30.09.2021 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 
2021 

zrealizowano 

0050.306.2021 30.09.2021 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej 
projektu uchwały Rady Powiatu Kłodzkiego z 
dnia 26 sierpnia 2021 r. w sprawie określenia 
rozkładu godzin pracy oraz harmonogramu 
pracy w porze nocnej aptek ogólnodostępnych 
funkcjonujących na terenie powiatu 
kłodzkiego na rok 2022 

zrealizowano 

0050.307.2021 04.10.2021 w sprawie wydzierżawienia w drodze 
bezprzetargowej działki nr 387/95 o pow. 
18,00 m2 stanowiącej własność Gminy 
Bystrzyca Kłodzka położonej przy ul. M. 
Konopnickiej w Bystrzycy Kłodzkiej obręb 
Centrum – miesięczna stawka czynszu 3,50 zł 
netto/m2 + VAT + opłaty eksploatacyjne 

zrealizowano 

0050.308.2021 04.10.2021 w sprawie najmu w drodze bezprzetargowej 
lokali użytkowych nr 302 i nr 303 
stanowiących własność Gminy Bystrzyca 
Kłodzka położonych przy ul. Kościuszki nr 5 w 
Długopolu- Zdroju  

zrealizowano 

0050.309.2021 04.10.2021 w sprawie najmu w drodze bezprzetargowej 
lokalu użytkowego nr 301 stanowiącego 
własność Gminy Bystrzyca Kłodzka 
położonych przy ul. Kościuszki nr 5 w 
Długopolu- Zdroju – pow. 15,60 m2, 
miesięczna stawka czynszu 26,21 zł netto 
+VAT + opłaty eksploatacyjne 

zrealizowano 

0050.310.2021 05.10.2021 w sprawie zmiany Regulaminu 
Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy 
Bystrzyca Kłodzka 

zrealizowano 

0050.311.2021 05.10.2021 w sprawie powołania komisji przetargowej na 
przeprowadzenie postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego w trybie 

zrealizowano 
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podstawowym – „Zakup autobusu do 
przewozu osób niepełnosprawnych ……” 

0050.312.2021 07.10.2021 w sprawie powołania komisji przetargowej na 
przeprowadzenie postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego w trybie 
podstawowym  - zakup samochodu 
ratowniczo-gaśniczego 

zrealizowano 

0050.313.2021 08.10.2021 w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w 
zamian za pracę w sobotę w Urzędzie Miasta i 
Gminy Bystrzyca Kłodzka 

zrealizowano 

0050.314.2021 08.10.2021 w sprawie najmu w drodze bezprzetargowej 
lokalu użytkowego nr 1 stanowiącego 
własność Gminy Bystrzyca Kłodzka 
położonego w budynku nr 38 w Wilkanowie – 
pow. 75,52 m2, miesięczna stawka czynszu 
450,00 zł netto +VAT + opłaty eksploatacyjne 

zrealizowano 

0050.315.2021 11.10.2021 w sprawie przeprowadzenia konsultacji 
społecznych projektu „Strategii Rozwoju dla 
Gminy Bystrzyca Kłodzka na lata             2021-
2030” 

zrealizowano 

0050.316.2021 12.10.2021 w sprawie powołania komisji przetargowej na 
przeprowadzenie postępowania o udzielenie  
zamówienia publicznego na: „Zarządzanie i 
administrowanie gminnymi nieruchomościami 
Gminy Bystrzyca Kłodzka w 2022 roku” 

zrealizowano 

0050.317.2021 12.10.2021 w sprawie powołania komisji przetargowej na 
przeprowadzenie postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego na: „Wykonanie 
usług komunalnych związanych z 
utrzymaniem porządku i czystości na terenie 
miasta i gminy Bystrzyca Kłodzka w 2022 
roku” 

zrealizowano 

0050.318.2021 13.10.2021 w sprawie sprzedaży w drodze 
bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu 
mieszkalnego nr 5 położonego w Bystrzycy 
Kłodzkiej przy    ul. Stefana Okrzei 45   

w trakcie realizacji  

0050.319.2021 13.10.2021 w sprawie uchylenia zarządzenia nr 

0050.31.2021 z dnia 04 lutego 2021 r. 

zrealizowano 

0050.320.2021 14.10.2021 w sprawie wydzierżawienia w drodze 
bezprzetargowej, nieruchomości położonej na 
terenie wsi Wilkanów – dz. nr 1217/1, pow. 22 
m2 

zrealizowano 

0050.321.2021 14.10.2021 w sprawie wydzierżawienia w drodze 
bezprzetargowej nieruchomości, położonej na 
terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb 
Centrum z przeznaczeniem na miejsce 
postojowe – pow. 20 m2, dz. nr 1106 

zrealizowano 

0050.322.2021 14.10.2021 w sprawie wydzierżawienia w drodze 
bezprzetargowej nieruchomości 
niezabudowanej, położonej na terenie 
Międzygórza w granicach działki nr 32/3 o 
pow. 0,24 ha, stanowiącej własność Gminy 
Bystrzyca Kłodzka  

zrealizowano 

0050.323.2021 14.10.2021 w sprawie wydzierżawienia w drodze 
bezprzetargowej nieruchomości 
niezabudowanej, położonej na terenie wsi 
Wilkanów w granicach części działki 621/3, 

zrealizowano 
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stanowiącej własność Gminy Bystrzyca 
Kłodzka – pow. 0,50 ha 

0050.324.2021 14.10.2021 w sprawie wydzierżawienia w drodze 
bezprzetargowej nieruchomości 
niezabudowanych, położonych na terenie 
miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Niedźwiedna 
w granicach działek nr 148 i część 133, 
stanowiących własność Gminy Bystrzyca 
Kłodzka – dz. nr 148 o pow. 0,6449 ha, dz. nr 
133 o pow.0,45 ha  

zrealizowano 

0050.325.2021. 14.10.2021 w sprawie wydzierżawienia w drodze 
bezprzetargowej nieruchomości 
niezabudowanej, położonej na terenie wsi 
Gorzanów w granicach części działki 162, 
stanowiącej własność Gminy Bystrzyca 
Kłodzka – pow. 0,40 ha  

zrealizowano 

0050.326.2021 14.10.2021 w sprawie wydzierżawienia w drodze 
bezprzetargowej nieruchomości 
niezabudowanych, położonych na terenie wsi 
Nowa Łomnica w granicach działek nr 92 i 
część 122, stanowiących własność Gminy 
Bystrzyca Kłodzka – dz. nr 92 o pow. 0,75 ha, 
dz. nr 122 o pow. 1,90 ha  

zrealizowano 

0050.327.2021 14.10.2021 w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na 
nieruchomość, stanowiącą własność Gminy 
Bystrzyca Kłodzka, położoną na terenie wsi 
Wilkanów – pow. 1,23 ha  

zrealizowano 

0050.328.2021 14.10.2021 w sprawie wydzierżawienia w drodze 
bezprzetargowej nieruchomości, położonej na 
terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb 
Centrum – dz. nr 992 o pow. 8 m2,  

zrealizowano 

0050.329.2021 15.10.2021 w sprawie wprowadzenia karty audytu 
wewnętrznego 

zrealizowano 

0050.330.2021 15.10.2021 w sprawie wprowadzenia procedur audytu 
wewnętrznego 

zrealizowano 

0050.331.2021 15.10.2021 w sprawie wprowadzenia programu 
zapewnienia i poprawy jakości audytu 
wewnętrznego  

zrealizowano 

0050.332.2021 18.10.2021 w sprawie najmu w drodze bezprzetargowej 
lokalu użytkowego nr 1 stanowiącego 
własność Gminy Bystrzyca Kłodzka 
położonego w budynku nr 13 przy ul. 
Zdrojowej w Długopolu -Zdroju – pow. 73,84 
m2, miesięczna stawka czynszu 451,16 zł 
netto + VAT + opłaty eksploatacyjne 

zrealizowano 

0050.333.2021 18.10.2021 w sprawie najmu w drodze bezprzetargowej 
lokalu użytkowego (garaż) stanowiącego 
własność Gminy Bystrzyca Kłodzka 
położonego przy ul. Międzyleśnej nr 27 w 
Bystrzycy Kłodzkiej  - pow. 29,20 m2, 
miesięczna stawka czynszu 100,00 zł brutto + 
opłaty eksploatacyjne 

zrealizowano 

0050.334.2021 20.10.2021 w sprawie sprzedaży w drodze 
bezprzetargowej działki nr 1133 (AM2) 
położonej w Starej Łomnicy – pow. 800 m2, 
cena sprzedaży 40 000,00 zł 

zrealizowano 

0050.335.2021 20.10.2021 w sprawie sprzedaży w drodze zrealizowano 
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bezprzetargowej działki nr 1125/2 (AM3) 
położonej w Starym Waliszowie – pow. 237 
m2, cena sprzedaży 5 500,00 zł 

0050.336.2021 20.10.2021 w sprawie sprzedaży działki nr 280 (AM2) 
położonej w Nowej Bystrzycy w drodze 
przetargu ustnego ograniczonego oraz 
ustalenia ceny wywoławczej pierwszego 
przetargu – pow. 0,53 ha, cena wywoławcza 
25 000,00 zł 

w trakcie realizacji  

0050.337.2021 20.10.2021 w sprawie sprzedaży działki nr 1051 (AM2) 
położonej w Nowym Waliszowie w drodze 
przetargu ustnego ograniczonego oraz 
ustalenia ceny wywoławczej pierwszego 
przetargu – pow. 0,81 ha, cena wywoławcza 
32 000,00 zł 

zrealizowano 

0050.338.2021 22.10.2021 w sprawie zmiany zarządzenia nr 
0050.298.2021 dot. przeprowadzenia 
inwentaryzacji 

zrealizowano 

0050.339.2021 23.10.2021 w sprawie zmiany zarządzenia nr 
0050.333.2021 z dnia 18 października 2021 r. 

zrealizowano 

0050.340.2021 27.10.2021 w sprawie wydzierżawienia części działki nr 
100, położonej na terenie miasta Bystrzyca 
Kłodzka obręb Zabłocie – czynsz 150,00 zł 
netto/1 dzień 

zrealizowano 

0050.341.2021 29.10.2021 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 
2021 

zrealizowano 

0050.342.2021 02.11.2021 w sprawie zmiany wykazu osób 
upoważnionych do kontroli i zatwierdzania 
dowodów księgowych w Urzędzie Miasta i 
Gminy Bystrzyca Kłodzka  

zrealizowano 

0050.343.2021 03.11.2021 w sprawie zmiany zarządzenia nr 
0050.298.2021 dot. przeprowadzenia 
inwentaryzacji 

zrealizowano 

0050.344.2021 04.11.2021 w sprawie powołania komisji konkursowej w 
celu wyłonienia kandydata na stanowisko ds. 
dochodów i ewidencji środków trwałych w 
Wydziale Finansowo-Budżetowym 

zrealizowano 

0050.345.2021 08.11.2021 w sprawie Regulaminu wynagradzania 
pracowników Urzędu Miasta i Gminy 
Bystrzyca Kłodzka 

zrealizowano 

0050.346.2021 08.11.2021 w sprawie sprzedaży w drodze 
bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu 
mieszkalnego nr 2 położonego w Bystrzycy 
Kłodzkiej przy   ul. Starobystrzyckiej 36  

w trakcie realizacji  

0050.347.2021 08.11.2021 w sprawie sprzedaży w drodze 
bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu 
mieszkalnego nr 1 położonego w Bystrzycy 
Kłodzkiej przy    ul. Kościelnej 33  

w trakcie realizacji  

0050.348.2021 08.11.2021 w sprawie sprzedaży w drodze 
bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu 
mieszkalnego nr 6 położonego w Długopolu- 
Zdroju przy       ul. Leśnej 1  

w trakcie realizacji  

0050.349.2021 08.11.2021 w sprawie uchylenia zarządzenia nr 
0050.251.2020 z dnia 14 października 2020 r. 
– dot. sprzedaży mieszkania w Długopolu 
Dolnym 34 

zrealizowano 

0050.350.2021 08.11.2021 w sprawie sprzedaży w drodze 
bezprzetargowej działki nr 671 (AM2) 

w trakcie realizacji  
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położonej w Idzikowie – pow. 0,29 ha 
0050.351.2021 08.11.2021 w sprawie sprzedaży nieruchomości 

zabudowanej położonej w Bystrzycy Kłodzkiej 
przy ul. Wojska Polskiego 24 w drodze 
przetargu ustnego nieograniczonego oraz 
ustalenia ceny wywoławczej pierwszego 
przetargu – pow. 679 m2, cena wywoławcza 
359 000,00 zł 

zarządzenie do 
uchylenia -sprzedaż 

wstrzymana 

0050.352.2021 09.11.2021 w sprawie najmu w drodze bezprzetargowej 
lokalu użytkowego nr 11 stanowiącego 
własność Gminy Bystrzyca Kłodzka 
położonego przy ul. Kolejowej 179B w 
Bystrzycy Kłodzkiej – pow. 293,19 m2, czynsz 
miesięczny 1,50 zł netto/m2 + VAT + opłaty 
eksploatacyjne 

zrealizowano 

0050.353.2021 09.11.2021 w sprawie określenia stawek za lokale 
mieszkalne i socjalne 

zrealizowano 

0050.354.2021 09.11.2021 w sprawie wydzierżawienia w drodze 
bezprzetargowej działki nr 387/69 o pow. 
18,00 m2 stanowiącej własność Gminy 
Bystrzyca Kłodzka położonej przy ul. M. 
Konopnickiej w Bystrzycy Kłodzkiej obręb 
Centrum – czynsz miesięczny 3,50 zł netto/m2 
+ VAT + opłaty eksploatacyjne 

zrealizowano 

0050.355.2021 09.11.2021 w sprawie wyrażenia zgody na zniesienie 
współwłasności nieruchomości wspólnej 
położonej w Gorzanowie przy ul. Kłodzkiej 20 
poprzez wyodrębnienie własności lokali oraz 
ustalenie nowej wysokości udziałów we 
współwłasności nieruchomości wspólnej 

zrealizowano 

0050.356.2021 09.11.2021 w sprawie przedłożenia projektu uchwały 
budżetu na 2022 rok oraz projektu 
Wieloletniej Prognozy Finansowej 

zrealizowano 

0050.357.2021 15.11.2021 w sprawie najmu w drodze bezprzetargowej 
lokalu użytkowego nr 6 stanowiącego 
własność Gminy Bystrzyca Kłodzka 
położonego przy ul. Młynarskiej nr 2 w 
Gorzanowie – pow. 54,80 m2, miesięczna 
stawka czynszu 61,38 zł netto +VAT + opłaty 
eksploatacyjne 

zrealizowano 

0050.358.2021 15.11.2021 w sprawie wydzierżawienia w drodze 
bezprzetargowej działki nr 387/96 o pow. 
18,00 m2 stanowiącej własność Gminy 
Bystrzyca Kłodzka położonej przy ul. M. 
Konopnickiej w Bystrzycy Kłodzkiej obręb 
Centrum – miesięczna stawka czynszu 3,50 zł 
netto/m2 + VAT + opłaty eksploatacyjne 

zrealizowano 

0050.359.2021 15.11.2021 w sprawie wydzierżawienia w drodze 
bezprzetargowej działki nr 387/79 o pow. 
18,00 m2 stanowiącej własność Gminy 
Bystrzyca Kłodzka położonej przy ul. M. 
Konopnickiej w Bystrzycy Kłodzkiej obręb 
Centrum - miesięczna stawka czynszu 3,50 zł 
netto/m2 + VAT + opłaty eksploatacyjne 

zrealizowano 

0050.360.2021 15.11.2021 w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na 
nieruchomość stanowiącą własność Gminy 
Bystrzyca Kłodzka, położoną na terenie wsi 
Kamienna – działka nr 7/8 o pow. 2,3826 ha  

zrealizowano 
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0050.361.2021 15.11.2021 w sprawie wydzierżawienia w drodze 
bezprzetargowej nieruchomości 
niezabudowanych, położonych na terenie wsi 
Spalona w granicach działek nr 228/5, 228/6 i 
228/7, stanowiących własność Gminy 
Bystrzyca Kłodzka – działka nr 228/5 o pow. 
0,15 ha,            nr 228/6 o pow. 0,1807 ha, nr 
228/7 o pow. 0,1838 ha  

zrealizowano 

0050.362.2021 15.11.2021 w sprawie wydzierżawienia w drodze 
bezprzetargowej części działki nr 641 o pow. 
33 m2 stanowiącej własność gminy, położonej 
na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb 
Centrum, przy Placu Wolności 13 – miesięczna 
stawka czynszu w okresie od 01.10 do 30.04 
każdego roku wynosi 2,00 zł/1m2 + 23% 
podatku VAT 

zrealizowano 

0050.363.2021 15.11.2021 w sprawie ustalenia stawek czynszu z tytułu 
najmu lub dzierżawy gruntów rolnych, 
budynków i pomieszczeń w tych budynkach, 
stanowiących własność Gminy Bystrzyca 
Kłodzka 

zrealizowano 

0050.364.2021 15.11.2021 w sprawie ustalenia stawki czynszu za 
dzierżawę gruntów                   z 
przeznaczeniem na miejsca postojowe, 
położone na terenie miasta     i gminy 
Bystrzyca Kłodzka  

zrealizowano 

0050.365.2021 15.11.2021 w sprawie ustalenia stawki czynszu za 
dzierżawione grunty oraz najem garaży 
położonych na terenie miasta i gminy 
Bystrzyca Kłodzka 

zrealizowano 

0050.366.2021 16.11.2021 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 
2021 

zrealizowano 

0050.367.2021 17.11.2021 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 
0050.468.2019 z dnia 09 grudnia 2019 r. w 
spr. zasad i organizacji kontroli zarządczej w 
Urzędzie Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka 
oraz jednostkach organizacyjnych gminy 

zrealizowano 

0050.368.2021 18.11.2021 w sprawie powołania komisji przetargowej do 
przeprowadzenia postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego na: ”Odbieranie i 
zagospodarowanie odpadów komunalnych, 
wytwarzanych przez właścicieli 
nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy 
Bystrzyca Kłodzka” 

zrealizowano 

0050.369.2021 18.11.2021 w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie 
nieruchomości zabudowanej w formie 
darowizny na cel publiczny na rzecz 
samorządowej instytucji kultury Miejsko 
Gminnego Ośrodka Kultury im. Leona 
Kruczkowskiego w Bystrzycy Kłodzkiej 

zrealizowano 

0050.370.2021 18.11.2021 w sprawie wydzierżawienia w drodze 
bezprzetargowej nieruchomości 
niezabudowanych, położonych na terenie 
miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Niedźwiedna 
w granicach działek nr 148 i część 133, 
stanowiących własność Gminy Bystrzyca 
Kłodzka  - działka nr 148 o pow. 0,6449 ha, 
część działki nr 133 o pow. 0,45 ha 

zrealizowano 
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0050.371.2021 18.11.2021 w sprawie wydzierżawienia w drodze 
bezprzetargowej nieruchomości 
niezabudowanej, położonej na terenie miasta 
Bystrzyca Kłodzka obręb Stara Bystrzyca w 
granicach części działki nr 197, stanowiącej 
własność Gminy Bystrzyca Kłodzka – część 
działki nr 197 o pow. 1,00 ha 

zrealizowano 

0050.372.2021 18.11.2021 w sprawie wydzierżawienia w drodze 
bezprzetargowej części działki nr 786, 
położonej na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka 
obręb Centrum, stanowiącej własność Gminy 
Bystrzyca Kłodzka – część działki nr 786 o 
pow. 360 m2 

zrealizowano 

0050.373.2021 18.11.2021 w sprawie wydzierżawienia w drodze 
bezprzetargowej nieruchomości 
niezabudowanych, położonych na terenie wsi 
Nowa Łomnica w granicach działek nr 92 i 
część 122, stanowiących własność Gminy 
Bystrzyca Kłodzka – działka nr 92 o pow. 0,75 
ha i część 122 o pow. 1,90 ha  

zrealizowano 

0050.374.2021 18.11.2021 w sprawie wydzierżawienia w drodze 
bezprzetargowej nieruchomości, położonej na 
terenie wsi Nowy Waliszów w granicach części 
działki nr 733/1, stanowiącej własność Gminy 
Bystrzyca Kłodzka – pow. 0,02 ha 

zrealizowano 

0050.375.2021 18.11.2021 w sprawie wydzierżawienia w drodze 
bezprzetargowej nieruchomości 
niezabudowanej, położonej na terenie wsi 
Nowa Bystrzyca w granicach części działki nr 
302 o pow.1,00 ha, stanowiącej własność 
Gminy Bystrzyca Kłodzka  

zrealizowano 

0050.376.2021 18.11.2021 w sprawie wydzierżawienia w drodze 
bezprzetargowej nieruchomości 
niezabudowanej, położonej na terenie wsi 
Gorzanów w granicach części działki 162, 
stanowiącej własność Gminy Bystrzyca 
Kłodzka – pow. 0,40 ha 

zrealizowano 

0050.377.2021 18.11.2021 w sprawie wydzierżawienia w drodze 
bezprzetargowej części działki nr 57/2, 
położonej w Międzygórzu przy ul. Wojska 
Polskiego 2, stanowiącej własność Gminy 
Bystrzyca Kłodzka – pow. 45 m2, miesięczna 
stawka czynszu poza  sezonem letnim 1,00 
zł/1m2 netto 

zrealizowano 

0050.378.2021 18.11.2021 w sprawie wydzierżawienia w drodze 
bezprzetargowej działki nr 699, stanowiącej 
własność gminy, położonej w Idzikowie – pow. 
0,01 ha, miesięczna stawka czynszu 10,00 zł 

zrealizowano 

0050.379.2021 18.11.2021 w sprawie wydzierżawienia w drodze 
bezprzetargowej części działki nr 57/1, 
położonej w Międzygórzu, stanowiącej 
własność Gminy Bystrzyca Kłodzka z 
przeznaczeniem na ustawienie obiektu 
drobnego handlu (kiosk) – pow. 9,80 m2 

zrealizowano 

0050.380.2021 18.11.2021 w sprawie wydzierżawienia w drodze 
bezprzetargowej, części działki nr 56/4 o pow. 
12 m2, stanowiącej własność Gminy Bystrzyca 
Kłodzka, położonej w Bystrzycy Kłodzkiej 

zrealizowano 
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obręb Zacisze – miesięczna stawka czynszu 
140,00 zł netto,  

0050.381.2021 18.11.2021 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Bystrzyca 
Kłodzka, położonej na terenie wsi Ponikwa w 
granicach części działki nr 8/4 w drodze I-go 
przetargu ustnego ograniczonego do stałych 
mieszkańców miasta i gminy Bystrzyca 
Kłodzka – pow. 3,6560 ha, roczna stawka 
czynszu 750,00 zł 

zrealizowano 

0050.382.2021 18.11.2021 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Bystrzyca 
Kłodzka, położonej na terenie miasta 
Bystrzyca Kłodzka obręb Centrum w granicach 
części działki nr 43 w drodze     I-go przetargu 
ustnego ograniczonego do stałych 
mieszkańców miasta Bystrzyca Kłodzka – pow. 
647 m2, roczna stawka czynszu 350,00 zł 

zrealizowano 

0050.383.2021 18.11.2021 w sprawie wydzierżawienia w drodze 
bezprzetargowej nieruchomości 
niezabudowanej, położonej na terenie 
Międzygórza w granicach działki nr 32/3 o 
pow. 0,24 ha, stanowiącej własność Gminy 
Bystrzyca Kłodzka  

zrealizowano 

0050.384.2021 18.11.2021 w sprawie wydzierżawienia w drodze 
bezprzetargowej części działki nr 641 o pow. 
10 m2 stanowiącej własność gminy, położonej 
na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb 
Centrum, przy Placu Wolności 5 – miesięczna 
stawka czynszu poza sezonem letnim 2,00 
zł/1m2 netto 

zrealizowano 

0050.385.2021 18.11.2021 w sprawie wydzierżawienia w drodze 
bezprzetargowej nieruchomości 
niezabudowanej, położonej na terenie wsi 
Spalona      w granicach działki nr 7 
stanowiącej własność Gminy Bystrzyca 
Kłodzka – pow. 2,19 ha 

zrealizowano 

0050.386.2021 18.11.2021 w sprawie wydzierżawienia w drodze 
bezprzetargowej część działki nr 42/3 o pow. 
0,7179 ha, stanowiącej własność gminy, 
położonej na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka 
obręb Zabłocie  

 zrealizowano 

0050.387.2021 18.11.2021 w sprawie zmiany zarządzenia Burmistrza 
Bystrzycy Kłodzkiej       nr 0051.70.2011 z dnia 
04 marca 2011 r. w sprawie sposobu i trybu 
gospodarowania składnikami rzeczowymi 
majątku ruchomego,        w który wyposażone 
są jednostki budżetowe 

zrealizowano 

0050.388.2021 22.11.2021 w sprawie zmiany wykazu osób 
upoważnionych do kontroli i zatwierdzania 
dowodów księgowych w Urzędzie Miasta i 
Gminy Bystrzyca Kłodzka  

zrealizowano 

0050.389.2021 25.11.2021 w sprawie powołania komisji przetargowej na 
przeprowadzenie postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego w trybie 
podstawowym – Usługi w zakresie 
konserwacji oświetlenia drogowego, 
parkowego i iluminacyjnego na terenie miasta 

zrealizowano 
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i gminy Bystrzyca Kłodzka w 2022 roku 
0050.390.2021 25.11.2021 w sprawie określenia stawek czynszu za lokale 

w OSP Stara Łomnica i OSP Gorzanów 
zrealizowano 

0050.391.2021 26.11.2021 w sprawie powołania komisji przetargowej na 
przeprowadzenie postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego w trybie 
podstawowym – wykonanie pełnobranżowej 
dokumentacji projektowo-kosztorysowej dot. 
budowy kanalizacji grawitacyjno-tłocznej w 
Międzygórzu i Wilkanowie 

zrealizowano 

0050.392.2021 29.11.2021 w sprawie powołania komisji przetargowej do 
przeprowadzenia postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego na: „Usługi        w 
zakresie zimowego utrzymania dróg 
gminnych, wewnętrznych na terenie Gminy 
Bystrzyca Kłodzka od 1 stycznia 2022 roku do          
30 kwietnia 2022 roku 

zrealizowano 

0050.393.2021 29.11.2021 w sprawie zmiany zarządzenia nr 
0050.316.2021 Burmistrza Bystrzycy 
Kłodzkiej z dnia 12.10.2021 r. 

zrealizowano 

0050.394.2021 29.11.2021 w sprawie zmiany zarządzenia nr 
0050.317.2021 z dnia 12.10.2021 

zrealizowano 

0050.395.2021 30.11.2021 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 
2021 

zrealizowano 

0050.395a.2021 30.11.2021 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 
2021 

zrealizowano 

0050.396.2021 30.11.2021 w sprawie sprzedaży w drodze 
bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu 
mieszkalnego nr 2 położonego w Bystrzycy 
Kłodzkiej przy    ul. Kościelnej 17  

zrealizowano 

0050.397.2021 30.11.2021 w sprawie sprzedaży w drodze 
bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu 
mieszkalnego nr 4 położonego w Bystrzycy 
Kłodzkiej przy    ul. Ludwika Zamenhofa 4  

w trakcie realizacji  

0050.398.2021 30.11.2021 w sprawie sprzedaży w drodze 
bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu 
mieszkalnego nr 2 położonego w Bystrzycy 
Kłodzkiej przy placu Tadeusza Kościuszki 5  

uchylone 

0050.399.2021 30.11.2021 w sprawie sprzedaży w drodze 
bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu 
mieszkalnego nr 4 położonego w Wilkanowie 
134  

w trakcie realizacji  

0050.401.2021 30.11.2021 w sprawie sprzedaży w drodze 
bezprzetargowej działki nr 44 (AM1) 
położonej w Bystrzycy Kłodzkiej obręb 
Niedźwiedna  

w trakcie realizacji  

0050.402.2021 02.12.2021 w sprawie sprzedaży składników majątku 
ruchomego stanowiących własność Gminy 
Bystrzyca Kłodzka 

zrealizowano 

0050.403.2021 06.12.2021 w sprawie ustalenia ceny jednostkowej 
sprzedaży i rozdysponowania magnesu 
„Bystrzyca Kłodzka – miasto z duchem” 

zrealizowano 

0050.404.2021 07.12.2021 w sprawie wprowadzenia wzoru rejestru 
kategorii czynności przetwarzania 
dokonywanych w imieniu administratora 

zrealizowano 

0050.405.2021 07.12.2021 w sprawie powołania komisji konkursowej do 
opiniowania ofert na realizację zadań 
publicznych w zakresie upowszechniania 

zrealizowano 
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kultury fizycznej i sportu w Gminie Bystrzyca 
Kłodzka w 2022 r. 

0050.406.2021 07.12.2021 w sprawie najmu w drodze bezprzetargowej 
lokalu użytkowego nr 12 stanowiącego 
własność Gminy Bystrzyca Kłodzka 
położonego przy ul. Strażackiej nr 13A w 
Bystrzycy Kłodzkiej – pow. 12,00 m2, 
miesięczna stawka czynszu 43,68 zł netto 
+VAT + opłaty eksploatacyjne 

zrealizowano 

0050.407.2021 07.12.2021 w sprawie najmu w drodze bezprzetargowej 
lokalu użytkowego nr 7 stanowiącego 
własność Gminy Bystrzyca Kłodzka 
położonego przy ul. Strażackiej 13A w 
Bystrzycy Kłodzkiej – pow. 12,00 m2, 
miesięczna stawka czynszu 120,60 zł netto + 
VAT + opłaty eksploatacyjne 

zrealizowano 

0050.408.2021 13.12.2021 w sprawie zatwierdzenia planów pracy 
Środowiskowego Domu Samopomocy w 
Bystrzycy Kłodzkiej na 2022 roku 

realizacja na bieżąco 
w roku 2022 

0050.409.2021 14.12.2021 w sprawie sprzedaży w drodze 
bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu 
mieszkalnego nr 2 położonego w Bystrzycy 
Kłodzkiej przy   ul. Podmiejskiej 8  

w trakcie realizacji  

0050.410.2021 14.12.2021 w sprawie dodatkowego dnia wolnego od 
pracy w roku 2022 

zrealizowano 

0050.411.2021 16.12.2022 w sprawie wprowadzenia procedury 
zgłaszania nieprawidłowości, prowadzenia 
postępowania wyjaśniającego oraz ochrony 
sygnalistów 

zrealizowano 

0050.412.2021 20.12.2021 w sprawie sprzedaży w drodze 
bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu 
mieszkalnego nr 4 położonego w Bystrzycy 
Kłodzkiej przy  ul. Przyjaciół 17  

zrealizowano 

0050.413.2021 20.12.2021 w sprawie uchylenia zarządzenia nr 
0050.398.2021 z dnia 30 listopada 2021 r. 

zrealizowano 

0050.414.2021 20.12.2021 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej 
projektu uchwały Rady Powiatu Kłodzku w 
sprawie zmiany uchwały Nr XII/102/2021 
Rady Powiatu Kłodzkiego z dnia 30 listopada 
2021 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin 
pracy oraz harmonogramu pracy w porze nocy 
aptek ogólnodostępnych funkcjonujących na 
terenie powiatu kłodzkiego na rok 2022  

zrealizowano 

0050.415.2021 20.12.2021 w sprawie powołania komisji konkursowej do 
opiniowania ofert złożonych w ramach 
otwartego konkursu ofert na finansowe 
wspieranie zadań publicznych zlecanych przez 
Gminę Bystrzyca Kłodzka organizacjom 
pozarządowym oraz podmiotom, o których 
mowa w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie, na rok 2022 

zrealizowano 

0050.416.2021 27.12.2021 w sprawie powołania komisji konkursowej do 
opiniowania ofert złożonych w ramach 
otwartego konkursu ofert na finansowe 
wspieranie zadań publicznych zlecanych przez 
Gminę Bystrzyca Kłodzka organizacjom 
pozarządowym oraz podmiotom, o których 

zrealizowano 
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mowa w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie, na rok 2022 

0050.417.2021 29.12.2021 w sprawie sporządzenia planu postępowań o 
udzielenie zamówień przewidzianych do 
przeprowadzenia w Urzędzie Miasta i Gminy 
Bystrzyca Kłodzka w 2022 roku 

realizacja na bieżąco 
w roku 2022 

0050.418.2021 29.12.2021 w sprawie wyboru wariantu średniej 
niezbędnej do wyliczenia relacji z art. 243 
ust.1 ustawy o finansach publicznych 

zrealizowano 

0050.419.2021 30.12.2021 w sprawie zmiany zarządzenia nr 
0050.323.2017 z dnia       27.11.2017 r. 

zrealizowano 

0050.420.2021 31.12.2021 w sprawie przyjęcia planu audytu 
wewnętrznego na 2022 rok 

realizacja na bieżąco 
w roku 2022 

0050.421.2021 31.12.2021 w sprawie wydzierżawienia w drodze 
bezprzetargowej nieruchomości 
niezabudowanej, położonej na terenie wsi 
Marcinków w granicach części działki nr 
179/4, stanowiącej własność Gminy Bystrzyca 
Kłodzka – pow. 4,00 ha  

zrealizowano 

0050.422.2021 31.12.2021 w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na 
nieruchomości stanowiące własność Gminy 
Bystrzyca Kłodzka, położone na terenie wsi 
Marcinków – części działek nr 21/2, 41/1, 
43/1, 45, 46/2, 49, 51, 55, 67/1, 178, 179/4, 
łączna pow. 66,07 ha 

zrealizowano 

0050.423.2021 31.12.2021 w sprawie wydzierżawienia w drodze 
bezprzetargowej nieruchomości 
niezabudowanej, położonej na terenie wsi 
Stary Waliszów w granicach części działki nr 
134/1, stanowiącej własność Gminy Bystrzyca 
Kłodzka – pow. 0,30 ha 

zrealizowano 

0050.424.2021 31.12.2021 w sprawie unieważnienia I-go przetargu 
ustnego nieograniczonego dot. 
wydzierżawienia nieruchomości 
niezabudowanej położonej na terenie miasta 
Bystrzyca Kłodzka obręb Centrum w granicach 
części działki nr 43 – pow. 600 m2 

zrealizowano 

0050.425.2021 31.12.2021 w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na 
nieruchomość, położoną na terenie miasta 
Bystrzyca Kłodzka obręb Zabłocie, stanowiącą 
własność Gminy Bystrzyca Kłodzka  - część 
działki nr 35 o pow. 1,6594 ha  

zrealizowano 

0050.426.2021 31.12.2021 w sprawie wydzierżawienia w drodze 
bezprzetargowej nieruchomości 
niezabudowanej, położonej na terenie wsi 
Nowa Bystrzyca w granicach działki nr 285/5, 
stanowiącej własność Gminy Bystrzyca 
Kłodzka – pow. 0,25 ha 

zrealizowano 

0050.427.2021 31.12.2021 w sprawie wydzierżawienia w drodze 
bezprzetargowej nieruchomości 
niezabudowanej, położonej na terenie wsi 
Nowy Waliszów w granicach części działki nr 
955/18, stanowiącej własność Gminy 
Bystrzyca Kłodzka – pow. 0,60 ha 

zrealizowano 

0050.428.2021 31.12.2021 w sprawie wydzierżawienia w drodze 
bezprzetargowej części działki nr 556/17, 
położonej na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka 

zrealizowano 
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obręb Centrum, stanowiącej własność Gminy 
Bystrzyca Kłodzka – pow. 60 m2 

0050.429.2021 31.12.2021 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości, 
położonych na terenie Gminy Bystrzyca 
Kłodzka z przeznaczeniem na szafki 
telekomunikacyjne wraz z przyłączem – na 
rzecz TAURON 

zrealizowano 

0050.430.2021 31.12.2021 w sprawie wydzierżawienia w drodze 
bezprzetargowej nieruchomości 
niezabudowanej, położonej na terenie wsi 
Wilkanów w granicach działki nr 154/6, 
stanowiącej własność Gminy Bystrzyca 
Kłodzka – pow. 0,3428 ha  

zrealizowano 

0050.431.2021 31.12.2021 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 
2021 

zrealizowano 

0050.432.2021 31.12.2021 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 
2021 

zrealizowano 

 

 

6.Zestawienie dokumentów programowych Gminy 

 
  W roku 2021 obowiązywały następujące programy i strategie: 

WYKAZ OBOWIĄZUJĄCYCH STRATEGII I PROGRAMÓW 

L.p. Nazwa programu, strategii uchwała w sprawie 

przyjęcia 

programu/strategii 

uwagi 

1. Strategia Rozwoju Bystrzyca Kłodzka na lata 

2016-2021 

XX/180/16 z dnia 

29.01.2016r. 

zastąpiona nową 

Strategią Rozwoju 

wymienioną w pkt. 2 

2. Strategia Rozwoju Gminy Bystrzyca Kłodzka 

na lata 2021-2030 

LI/423/2021 z dnia 

29.12.2021r. 

 

3. Program usuwania azbestu i wyrobów 

zawierających azbest z terenu gminy na lata 

2009-2032 

XXXIX/354/09 z dnia 

27.03.2009r. 

 

4. Wieloletni Program Gospodarowania 

Mieszkaniowym Zasobem Gminy  Bystrzyca 

Kłodzka na lata 2021-2026 

XXXVIII/318/2021 z dnia 

26.03.2021 r. 

 

5. Wieloletni program osłonowy w zakresie 

dożywiania w związku z rządowym 

programem „Posiłek w szkole i w domu” na 

lata 2019-2023 

III/27/18 z dnia 

21.12.2018r. 

 

6. Program współpracy Gminy Bystrzyca 

Kłodzka z organizacjami pozarządowymi 

oraz  podmiotami prowadzącymi działalność 

pożytku publicznego  na rok 2021 

XXXII/261/2020 z dnia 

27.10.2020r. 

roczny 

7. Gminny Program Profilaktyki i 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 

XXXII/263/2020 z dnia 

27.10.2020 r. 

roczny 
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2021 

8. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi 

oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 

terenie gminy Bystrzyca Kłodzka w roku 2021 

XXXVII/326/2021 z dnia 

26.03.2021r. 

roczny 

9. Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy 

w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w 

Rodzinie na lata 2021-2026 

XXXVIII/26.03.2021 z 

dnia 26.03.2021 t. 

 

10. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy 

Bystrzyca Kłodzka na lata 2016-2020 

XXII/195/16 z dnia 

18.03.2016r. ze zm. 

Uchwałą Nr 

XXXV/299/2021 z 

dnia 22.01.2021r. 

obowiązywanie 

wydłużono do 2023 

roku 

11. Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy 

Bystrzyca Kłodzka na lata 2016-2021. 

tekst jednolity uchwała 

Nr LXIII/563/18 z dnia 

6.11.2018r. 

 

12. Wieloletni program rozwoju i modernizacji 

urządzeń wodociągowych i urządzeń 

kanalizacyjnych Zakładu Wodociągów i 

Kanalizacji Spółka z o.o. na lata 2021-2024 

XXXV/296/2021 z dnia 

22.01.2021r. 

 

13. Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 

2021-2023; 

XXXVIII/334/2021 z dnia 

26.03.2021r. 

 

14. Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego 

południowej i zachodniej części Dolnego 

Śląska, zwanej „Strategią Rozwoju Sudety 

2030” 

LXII/540/18 z dnia 

18.10.2018r.  

 

15. Strategia Rozwiązywania Problemów 

Społecznych Gminy Bystrzyca Kłodzka na lata 

2019-2025 

V/42/2019 z dnia 

28.02.2019r. 

 

16. "Czysta energia - budowa infrastruktury do 

wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych 

na potrzeby Uczestników Klastra Energii 

ARES" w ramach działania 3.1 RPO WD 2014-

2020 "Produkcja energii ze źródeł 

odnawialnych" 

XXXII/257/2020 z dnia 

27.10.2020r. ze 

zmianami 

uchwała o 

przystąpieniu do 

programu, realizacja 

w latach 2021-2023 

 

 

 

Rozdział 2. DEMOGRAFIA 

 

1. Liczba ludności w Gminie  

 
          Według danych z Wydziału Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka w dniu 

31 grudnia 2021r. liczba mieszkańców gminy wynosiła 17752 ( w tym zameldowanych na pobyt stały -

17510,  oraz zameldowanych na pobyt czasowy – 242). Można zauważyć trwałą już tendencję 

zmniejszania się liczby mieszkańców Gminy. Tezę tę ilustruje następują tabela: 
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 rok 2018 2019 2020 2021 Spadek  w 

stosunku do 

31.12.2018r. 

Liczba mieszkańców 
ogółem 

18515 18345 18015 17752 - 763 

Liczba stałych 
mieszkańców 

18220 18040 17774 17510 -710 

Liczba osób 
zameldowanych 
czasowo 

295 305 241 242 -53 

 

 Liczba mieszkańców w poszczególnych miejscowościach gminy wg stanu na 31.12.2021r.  podana została 

w poniższej tabeli: 

 

LICZBA MIESZKAŃCÓW  

Miejscowość  na stałe czasowo razem 

Biała Woda 2 1 3 

Bystrzyca Kłodzka  9064 165 9229 

Długopole Dolne 319 8 327 

Długopole-Zdrój 504 10 514 

Gorzanów 824 10 834 

Igliczna 1 1 2 

Idzików 554 1 555 

Kamienna 41  41 

Lasówka 93 3 96 

Marcinków 7  7 

Marianówka 47 2 49 

Mielnik 98  98 

Międzygórze 394 9 403 

Młoty 56  56 

Mostowice 16  16 

Nowa Bystrzyca 271  271 

Nowa Łomnica 109  109 

Nowy Waliszów 419 1 420 

Paszków 53  53 

Piaskowice 1  1 

Piotrowice  44  44 

Pławnica 449 1 450 

Pokrzywno 59  59 

Poniatów 4  4 

Ponikwa 248 1 249 

Poręba  214 1 215 

Rudawa 7 3 10 

Spalona 48 1 49 

Stara  Bystrzyca 482 1 483 

Stara Łomnica 766 4 770 

Starkówek 125 2 127 

Stary Waliszów 617 1 618 

Szczawina 26  26 
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Szklarka 96  96 

Szklary 5  5 

Topolice  25  25 

Wilkanów 997 15 1012 

Wójtowice 127  127 

Wyszki  88  88 

Zabłocie  174 1 175 

Zalesie 36  36 

Razem 17510 242 17752 

 

              Odnotowano również  już kolejny raz ujemny przyrost naturalny. Dane porównawcze za lata 2018-

2021 ilustruje poniższa tabela: 

 Liczba uroczeń Liczba zgonów Różnica 

rok 2018 152 224 -72 

rok 2019 138 235 -97 

rok 2020 122 301 -179 

rok 2021 125 300 -175 

 

 

2. Liczba osób ujętych w stałym rejestrze wyborców 

 

          Wg stanu na dzień 31 grudnia 2021r. liczba osób ujętych w stałym rejestrze wyborców wynosi   
14635,    w tym: 

a) wpisanych z urzędu - 14401 
b) wpisanych na wniosek – 234. 

         
          W stosunku do 31 grudnia 2018r. obserwujemy spadek liczby osób ujętych w stałym rejestrze 
wyborców, co ilustruje poniższa tabela: 
 

 Rok 2018 Rok 2019 Rok 2020 Rok 2021 Różnica 
Liczba wyborców  
wpisanych z urzędu 

15121 14953 14660 14401 -720 

Liczba wyborców 
wpisanych na wniosek 

284 262 242 234 -50 

Liczba wyborców 
ogółem 

15405 15215 14902 14635 - 770 

 
 

3. Statystyki Urzędu Stanu Cywilnego 
     

Urząd  Stanu Cywilnego  realizuje zadania określone w ustawie o aktach stanu cywilnego.  Poniżej 

informacja o odnotowanych w roku 2021 w Urzędzie Stanu Cywilnego  zdarzeniach w porównaniu 

do poprzednich okresów: 

Wyszczególnienie Liczba 

rok 2018 rok 2019 rok 2020 rok 2021 

 
 

Sporządzanie aktów 
stanu cywilnego 

377 
w tym  - 106 akty 

małżeństwa 
-   47 akty 

urodzenia z 
transkrypcji 

-  224 akty zgonu 

397 
w tym  - 122 akty 

małżeństwa 
-   52 akty 

urodzenia z 
transkrypcji 

-  223 akty zgonu 

365 
w tym  - 76 akty 

małżeństwa 
-   47 akty 

urodzenia z 
transkrypcji 

-  242 akty zgonu 

406 
w tym  - 96  

aktów 
małżeństwa 
-   31 aktów 
urodzenia z 
transkrypcji 
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-  279 aktów 
zgonu 

Wydawanie decyzji 
administracyjnych z 
zakresu rejestracji 
stanu cywilnego - 
decyzje odmowne 

 
0 

 
0 

     
     0 

     
1 

Czynności 
materialno-

techniczne nie 
skutkujące 

sporządzeniem aktu 
stanu cywilnego 

146 
/sprostowania, 

uzupełnienia 
treści aktu stanu 

cywilnego/ 

128 
/sprostowania, 

uzupełnienia 
treści aktu stanu 

cywilnego, 
unieważnienie/ 

109 
/sprostowania, 

uzupełnienia 
treści aktu stanu 

cywilnego, 
unieważnienie/ 

86 
/sprostowania, 

uzupełnienia 
treści aktu stanu 

cywilnego, 
unieważnienie/ 

Wydawanie odpisów 
aktów stanu 
cywilnego 

 
2775 

 
3024 

 
     2446 

 
2560 

Wydawanie 
zaświadczeń, 

zezwoleń oraz 
przyjmowanie 

oświadczeń 

 
156 

 
212 

 
47 

 
56 

Wydawanie decyzji w 
sprawie zmiany 
imion i nazwisk 

 
10 

 
 

21 

 
 

5 

 
 

14 
Ilość par małżeńskich 

odznaczonych 
medalami za 

długoletnie pożycie 
małżeńskie 

25 6 15 20 

Ilość wyroków 
rozwodowych 

wpisanych do ksiąg 
małżeństw 

 
56 

 
34 

 
39 

 

47 

sporządzone 
przypiski 

1195 1341 1284 1349 

migracje aktów 3725 2360 1919 2099 
 

usunięcie 
niezgodności 

284 815 1085 1767 

sporządzone 
wzmianki dodatkowe 

334 184 191 223 

 

 

 

Rozdział 3. USŁUGI SPOŁECZNE  

1. Oświata i wychowanie 

 

1.1. Sieć szkół w Gminie Bystrzyca Kłodzka w roku 2021 

 
Sieć gminnych szkół podstawowych o stopniu organizacyjnym obejmującym klasy I-VIII, w roku 2021 

stanowiły : 

1) Szkoła Podstawowa nr 1 im. gen. Józefa Bema w Bystrzycy Kłodzkiej, 

2) Szkoła Podstawowa nr 2 im. Obrońców Warszawy w Bystrzycy Kłodzkiej,  

3) Szkoła Podstawowa w Wilkanowie. 
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Sieć gminną uzupełniały dotowane przez Gminę szkoły niesamorządowe: 

1)  Szkoła Podstawowa Waliszowskiego Stowarzyszenia Edukacyjnego w Starym Waliszowie; 

2) Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Gorzanowie prowadzona przez Towarzystwo Miłośników 

Gorzanowa, 

3) Szkoła Podstawowa w Długopolu Dolnym, 

4) Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Konopnickiej w Pławnicy, 

4)  Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia „Stara Łomnica Dzieciom” w Starej Łomnicy. 

 

Sieć przedszkolną w Gminie Bystrzyca Kłodzka stanowiły: 

1) zlokalizowane w mieście 12 –oddziałowe  gminne Przedszkole nr 2 w Bystrzycy Kłodzkiej 

2) 2 oddziały przedszkolne przy Szkole Podstawowej w Wilkanowie prowadzonej przez Gminę,  

3) 5 oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez organizacje 

pozarządowe w Pławnicy, Długopolu Dolnym, Starej Łomnicy, Gorzanowie, w Starym Waliszowie; 

 

Sieć przedszkolna uzupełniana była przez niepubliczne zespoły wychowania przedszkolnego w Starej 

Łomnicy i Gorzanowie. 

        

      W roku 2021 Gmina Bystrzyca Kłodzka prowadziła przejęte od Powiatu Kłodzkiego I Liceum 

Ogólnokształcące w Bystrzycy Kłodzkiej wchodzące wraz ze Szkołą Podstawową nr 1 w skład Zespołu 

Szkół Ogólnokształcących w Bystrzycy Kłodzkiej. 

 

1.2. Gminne placówki oświatowe i kadra pedagogiczna 
 

W roku 2021 Gmina Bystrzyca Kłodzka prowadziła następujące placówki oświatowe: 

Nazwa 

placówki 

Nauczyciele pracownicy administracji i obsługi 

na dzień 

01.01.2021 

na dzień 

31.12.2021 

na dzień 

01.01.2021 

na dzień 

31.12.2021 

osoby etaty Osoby etaty osoby etaty osoby etaty 

Przedszkole 

Nr 2 17 15,70 16 14,70 19 17,63 19 17,38 
SP w 
Wilkanowie 19 16,39 23 19,81 6 5 7 5,13 
Szkoła 
Podstawowa 
nr 2 30 28,16 32 30,08 7 7 7 7 
ZSO 65 61,40 63 58,33 18 17,25 16 15,25 
Razem 131 121,65 134 122,92 50 46,88 49 44,76 

 

 
Zmiany stanu zatrudnienia w gminnych szkołach i placówkach oświatowych w latach 2018-2021  ilustruje 

poniższa tabela: 

 

Zatrudnienie w szkołach i placówkach oświatowych 
 01.01.2018 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 

osoby etaty osoby etaty osoby etaty osoby etaty osoby etaty 
Nauczyciele 165 139,36 161 141,41 160 137,97 131 121,65 134 122,92 
Pracownicy 
administracji 
i obsługi 52 45,42 58 50,05 53 49,63 50 46,88 49 44,76 
Razem 217 184,78 219 191,46 213 187,60 181 168,53 183 167,68 
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Z powyższego zestawienia wynika, że na przestrzeni 4 lat zatrudnienie w szkołach i placówkach 

oświatowych zmniejszyło się o 34 osoby (17,10 etaty), w tym 31 nauczycieli (16,44 etatu) i 3 

pracowników administracji i obsługi ( o,66 etatu).  

 

W roku 2021r.  w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez gminę zatrudnieni byli nauczyciele 

posiadający następujące stopnie awansu zawodowego: 

 

Stopień awansu 

zawodowego 

 

Liczba nauczycieli w etatach 

rok szkolny 

2019/2020 

rok szkolny 

2020/2021 

rok szkolny 

2021/2022 

stażysta 1,69 1,06 3,06 

nauczyciel kontraktowy 16,19 12,76 12,34 

nauczyciel mianowany 17,61 19,07 18,68 

nauczyciel dyplomowany 93,95 88,76 88,84 

Razem 129,44 121,65 122,92 

 
                W roku szkolnym 2020/2021 przez znaczną część roku szkolnego nauka prowadzona była w 

szkołach w trybie zdalnym ze względu na epidemię koronawirusa. Po rozpoczęciu zajęć we wrześniu 

przez wszystkich uczniów w trybie stacjonarnym, uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych oraz 

uczniowie szkół ponadpodstawowych już od 24.10 2020 przeszli na kształcenie zdalne. Od 9 listopada 

2020 do 17 stycznia 2021 również klasy I-III szkoły podstawowej realizowały naukę w tym systemie. 

Młodsze klasy powróciły do nauki  stacjonarnej od dnia 18 stycznia i kontynuowały ją do dnia 21 marca 

2021. Od 22 marca do 2 maja 2021 r. uczniowie wszystkich szkół podstawowych kształcili się w trybie 

zdalnym.  Do szkół uczniowie młodszych klas wrócili dnia 3 maja a pozostałe klasy od 17 maja podjęli 

naukę w trybie hybrydowym (część zajęć odbywała się w trybie zdalnym a część w szkole). Nauka zdalna 

zakończyła się w dniu 30 maja 2021 r. i już do zakończenia zajęć szkolnych w tym roku szkolnym 

wszystkie jednostki oświatowe pracowały stacjonarnie. W kolejnym roku szkolnym powrócono do nauki 

zdalnej dopiero w dniu 20 grudnia. 

 W roku 2021 szkoły działały w zaostrzonym reżimie sanitarnym, stosując się do zaleceń Ministra 

Edukacji i Nauki, Ministra Zdrowia oraz Głównego Inspektora Sanitarnego. Wszystkie jednostki zostały 

wyposażone w płyny do dezynfekcji oraz maseczki ochronne. Egzaminy w roku 2021 tj. zarówno egzamin 

maturalny jak egzamin ósmoklasisty odbyły się w oparciu o wymagania egzaminacyjne, stanowiące 

zawężony katalog wymagań podstawy programowej. Ze względów bezpieczeństwa podczas egzaminów 

obowiązywały szczegółowe wytyczne sanitarne a matura została przeprowadzona wyłącznie w formie 

pisemnej.  

 Jednocześnie szkoły zorganizowały zajęcia wspomagające dla uczniów klas IV-VIII szkół 

podstawowych oraz uczniów liceum, które miały niwelować negatywne skutki nauki zdalnej i pomóc 

uczniom w uzupełnieniu wiedzy. Na ten cel Gmina otrzymała środki z rezerwy części oświatowej 

subwencji ogólnej w kwocie 51.100 zł 

 

1.3. Liczba dzieci w szkołach i przedszkolach w roku 2021 

 

Nazwa placówki Rok szkolny 2020/2021 Rok szkolny 2021/2022 

Liczba 
uczniów 

Liczba 
oddziałów 

Średnia 
liczebność 
oddziału 

Liczba 
uczniów 

Liczba 
oddziałów 

Średnia 
liczebność 
oddziału 

Szkoła Podstawowa nr 1 427 19 22,47 407 18 22,61 
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Szkoła Podstawowa nr 2 353 18 19,61 356 18 19,78 

SP w Długopolu Dolnym 80 8 10 92 8 11,50 

Oddział przedszkolny 15 1 15 20 1 20 

SP w Starej Łomnicy 60 8 7,5 52 8 6,5 

Oddział przedszkolny 19 1 19 14 1 14 

Zespół wp 19 1 19 18 1 18 

SP w Pławnicy 139 9 15,44 140 9 15,56 

Oddział przedszkolny 48 2 24 50 2 25 

SP w Wilkanowie 86 8 10,75 91 8 11,38 

Oddział przedszkolny 40 2 20 38 2 19 

Punkt przedszkolny 0 0 0 0 0 0 

SP WSE 51 8 6,38 52 8 6,5 

Oddział przedszkolny 16 1 16 12 1 12 

SP Gorzanów 33 8 4,13 37 8 4,63 

Oddział przedszkolny 10 1 10 6 1 6 

Zespół wp 15 1 15 15 1 15 

Przedszkole nr 2 295 12 24,58 299 12 24,92 

Liceum Ogólnokształcące 227 8 28,37 220 8 27,50 

Razem, w tym: 1933 116 16,66 1919 115 16,69 

Szkoły na wsi 449 49 9,16 464 49 9,47 

Szkoły w mieście 1007 45 22,38 983 44 22,34 

Przedszkola na wsi 182 10 18,20 173 10 17,30 

Przedszkola w mieście 295 12 24,58 299 12 24,92 

 

Na przestrzeni ostatnich lat systematycznie spada liczba dzieci w szkołach i przedszkolach, co wynika 

z ogólnej sytuacji demograficznej w gminie. Jest to zjawisko o skali ogólnopolskiej. Zmiany te ilustruje 

poniższa tabela. 

 

rok szkolny 
2018/2019 

rok szkolny 
2019/2020 

rok szkolny 
2020/2021 

rok szkolny 
2021/2021 

różnica w 
stosunku do roku 

2018/2019 

Ogółem liczba 
uczniów  

2060 1978 1933 1919 -141 

Szkoły na wsi 486 435 449 464 -22 

Szkoły w mieście 1071 1020 1007 983 -88 

Przedszkola na wsi 172 164 182 173 +1 

Przedszkola w 
mieście 

331 324 295 299 -32 

 

1.4. Realizacja obowiązku dowozu dzieci do szkół 

 
                    Gmina realizowała obowiązek dowozu uczniów, których droga z domu do szkoły 

przekracza 3 km (oddziały zerowe, klasy I-IV szkół podstawowych) oraz 4 km (klasy V-VIII szkół 

podstawowych) w ramach obwodów szkół. Bezpłatnym dowozem do szkół na terenie Gminy w roku 

szkolnym 2020/2021 objętych było 199 uczniów, zaś w roku 2021/2022 - 207 uczniów .  

Gmina użytkowała własne środki transportu: 

-1 autobus Mercedes Sprinter, przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych (19 miejsc),  

  rok produkcji 2014,; 

- 1 autobus Renault Master, rok produkcji 2016  (16 miejsc), 

- 1 autobus Renault Master, rok produkcji 2017  (16 miejsc), 
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- 1 autobus Ford Transit, rok produkcji 2007 (13 miejsc) . 

 

Od września 2021 r.  z powodu awarii,  z użytku został wyłączony samochód Ford Transit . Z 

uwagi na brak własnego  autobusu zastępczego, do transportu uczniów, do końca grudnia 2021 r. 

wykorzystywany był autobus użyczony przez Miejsko Gminny Ośrodek Kultury .      

 

W czasie dowozu do szkoły uczniowie mieli zapewnioną opiekę na każdej trasie. W tym celu 

Gmina zatrudniała 6 osób.  

Oprócz transportu gminnego, gmina korzysta z usług przewoźnika zewnętrznego- Przedsiębiorstwo 

Handlowo – Usługowe TRANSPORT Ryszard Matyasik. Przewoźnika wybrano w  drodze przetargu 

nieograniczonego. Zostały z nim zawarte 4 umowy (na każdą z tras oddzielnie)o łącznej wartości 

 251  066,20 zł.  

Ponadto, jak w latach ubiegłych, także w roku 2021 z Gminą Kłodzko  zwarta była umowa na dowóz dzieci 

z Piotrowic do Szkoły Podstawowej w Ołdrzychowicach.  

 

W ubiegłym roku szkolnym (2020/2021) Gmina organizowała dowóz do szkół specjalnych, 

integracyjnych oraz ośrodków szkolno-wychowawczych dla 41  uczniów  niepełnosprawnych, 

posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego (3 do Zespołu Szkół Specjalnych w Kłodzku,  

3 do Zespołu Szkół Integracyjnych w Kłodzku, 3 uczniów do Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Kłodzku, 

2 do Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego w Piszkowicach, 18 do Specjalnego Ośrodka Szkolno-

Wychowawczego w Długopolu- Zdroju, 11 do Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w 

Pławnicy. W przypadku jednego ucznia, rodzicom zwracane są koszty transportu do szkoły. 

 

Od września 2021 r. Gmina organizuje  transport (bądź zwraca na podstawie umów, ponoszone 

przez rodziców koszty dowozu) do szkół specjalnych, integracyjnych oraz ośrodków szkolno-

wychowawczych dla 40 uczniów  niepełnosprawnych, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia 

specjalnego (3 do Zespołu Szkół Specjalnych w Kłodzku,  1 do Zespołu Szkół Integracyjnych w Kłodzku, 

2 uczniów do Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Kłodzku, 2 do Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego 

w Piszkowicach, 21 do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Długopolu- Zdroju, 11 do Szkoły 

Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Pławnicy.  Zostały też zawarte dwie umowy dotyczące 

zwrotu kosztów dowozu uczniów niepełnosprawnych przez rodziców. 

  

Transport uczniów niepełnosprawnych zorganizowany jest w sposób następujący: 

✓ uczniowie niepełnosprawni, których dowożenia nie zapewniają rodzice, kształcący się  w szkołach na 

terenie Kłodzka, Piszkowic, mają  zapewniony dojazd i powrót ze szkoły gminnym autobusem, w 

którym opiekę nad uczniami sprawuje zatrudniony w tym celu opiekun; 

✓  do SOSW w Długopolu-Zdroju uczniowie mają zapewniony dowóz na zajęcia oraz powrót ze szkoły 

autobusem gminnym.  

✓ do Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Pławnicy uczniowie dowożeni są autobusem 

gminnym. W przypadku jednego ucznia obowiązki Gminy w zakresie refundacji wydatków 

związanych z dojazdem do szkoły reguluje indywidualna umowa z rodzicami. 

 

Koszt dowozu dzieci do szkół w roku 2021 wyniósł 991 545,74 zł w tym: 

1) koszty osobowe (zatrudnienie kierowców i opiekunów)- 320 969,53 zł 

2) koszty wynajmu transportu zewnętrznego – 208 341,84 zł 

3) pozostałe koszty – 161.007,37 zł (m.in. części, naprawy, serwis, zwrot kosztów dowozu uczniów z 

Piotrowic , ubezpieczenia, paliwo ) 

4) wydatki niewygasające na zakup autobusu do przewozu uczniów niepełnosprawnych w kwocie 

301.227zł (dotacja z PFRON 70% i wkład własny 30%) 
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Koszt dowozu dzieci do szkół  w roku 2021 był wyższy niż w roku 2020, w związku z ograniczeniem 

nauki zdalnej w z powodu pandemii  Covid-19  w stosunku do roku ubiegłego.  Zmiany wysokości kosztów 

dowozu przedstawia poniższa tabela: 

   

Rok Wydatki na dowóz uczniów w zł 

2018 634 367,89  

2019 780 369,49 

2020 539 367,40 

 2021 991 545,74 

 

 

1.5. Stypendia i pomoc materialna 
1.5.1. Pomoc materialna o charakterze socjalnym 

W ramach dotacji celowej z budżetu państwa Gmina Bystrzyca Kłodzka w roku szkolnym 2020/2021 

realizowała pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów najuboższych zamieszkałych na 

terenie gminy Bystrzyca Kłodzka. Pomoc przyznawana była w formie stypendium szkolnego i zasiłku 

szkolnego. Przyznanie świadczenia następowało w drodze decyzji administracyjnej. 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, na rok szkolny 2020/2021 Gmina otrzymała dotację na pomoc 

materialną w wysokości 80 % wartości zadania, pozostałe 20 % stanowiły środki własne Gminy. 

Wysokość środków wydatkowanych w tym okresie na stypendia szkolne wyniosła 67 633,92 zł.  

Adresatami świadczeń byli: 

- uczniowie publicznych i niepublicznych szkół podstawowych, ponadpodstawowych oraz słuchacze 

publicznych kolegiów nauczycielskich, a także nauczycielskich kolegiów języków obcych,   

- wychowankowie publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom 

niepełnosprawnym realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki. 

 

Na rok szkolny 2020/2021 wpłynęły ogółem 73 wnioski o udzielenie pomocy w formie stypendium 

szkolnego, z tego: 

- 69 wniosków wpłynęło w terminie, tj. do 15 września 2020 roku,  

- 4 wnioski wpłynęły po terminie, tj. po 15 września 2020 roku, w tym: 

 *   4 wnioski wpłynęły w miesiącu wrześniu 2020 r. 

 
 Stypendia szkolne były przyznawane za okres od miesiąca, w którym wpłynął wniosek do końca 

czerwca 2021 r. Obowiązujące dotychczas kryterium dochodowe na osobę w rodzinie nie uległo 

zmianie i wynosiło 528 zł netto na osobę w rodzinie. 

Oprócz kwoty bazowej przyznawano kwotę uzupełniającą stypendium szkolnego, zgodnie z 

regulaminem gminnym. Stypendia szkolne były realizowane w formie świadczenia pieniężnego za 

okres od września do grudnia 2020 r. oraz w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym 

(refundacja wydatków) w okresie od stycznia do czerwca 2021 r. 

Stypendium szkolne otrzymało 58 uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej 

wynikającej z niskich dochodów w rodzinie, w szczególności, gdy w rodzinie tej występowało: 

bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności 

wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, rodzina niepełna. 

Wszyscy świadczeniobiorcy stypendium szkolnego zostali podzieleni na grupy wg osiąganych 

dochodów. Miesięczna wysokość stypendium została zróżnicowana w zależności od stopnia ubóstwa i 

sytuacji życiowej rodziny ucznia, zgodnie z poniższym zestawieniem: 

wrzesień 2020 - czerwiec 2021 r. 
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W roku szkolnym 2020/2021 nie wpłynął żaden wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego. 

 Stypendia i pomoc materialna w okresie 01.09 – 31.12.2021 r.:  

Kryterium dochodowe w roku 2021 wynosiło 528 zł netto na osobę w rodzinie ucznia. 

Liczba złożonych wniosków w okresie IX-XII 2021: 
- wrzesień 2021 – 44 wnioski (w tym 2 wnioski złożone po 15 września) 

- październik 2021 – 1 wniosek. 

 

Liczba wniosków wg grup dochodowych: 

- I grupa dochodowa –  2 wnioski, 

- II grupa dochodowa – 10 wniosków, 

- III grupa dochodowa – 28 wniosków, 

- IV grupa dochodowa – 1 wniosek. 

 

W jednym przypadku odmówiono wszczęcia postępowania ze względu na złożenie wniosku przez osobę 

nieposiadającą legitymacji procesowej strony. Trzy wnioski zostały złożone po terminie i odmówiono 

przyznania świadczenia. Stypendia w okresie wrzesień – listopad 2021 r. wypłacano w formie pomocy 

rzeczowej o charakterze edukacyjnym (refundacja wydatków) oraz w formie pieniężnej za miesiąc 

grudzień 2021. Wydatkowano łącznie kwotę 17 379,36 zł (to jest o 25 552,63 zł mniej, niż w 2020 roku). 

 

1.5.2. Pomoc materialna o charakterze motywacyjnym 

Pomoc materialna o charakterze motywacyjnym za wyniki w nauce oraz za osiągnięcia sportowe ze 

względu na trwającą pandemię COVID-19 w roku 2021 nie została zrealizowana. 

 

1.5.3. Rządowy program pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu 

podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w 2021 r. 

Rządowy program pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu 

podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w 2021 r. (niegdysiejsza 

„Wyprawka szkolna”) -  dotyczy zakupu podręczników dopuszczonych do użytku szkolnego przez 

ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych na 

zasadach określonych rozporządzeniem  Rady Ministrów z dnia 10 lipca 2020 r. w sprawie szczegółowych 

warunków udzielania pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu 

podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020 – 2022 i dotyczy 

uczniów szkół ponadpodstawowych, wskazanych w przepisach, posiadających orzeczenie o potrzebie 

kształcenia specjalnego.  

Grupa dochodowa Kwota bazowa 

stypendium 

Kwota uzupełniająca 

stypendium 

I 

dochód na członka rodziny do 158,40 zł 
124,00 100,00 

II 

dochód na członka rodziny 

od 158,41 zł do 316,80 zł 

111,60 100,00 

III 

dochód na członka rodziny 

od 316,81 zł do 528,00 zł 

99,20 100,00 
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 Gmina Bystrzyca Kłodzka otrzymała na powyższy cel dotację na podstawie zapotrzebowania 

złożonego do Kuratorium Oświaty w oparciu o dane przekazane ze szkół. Zweryfikowana kwota dotacji 

(wg złożonych w szkołach wniosków) na rok 2021 wyniosła 4.955,00 zł. Ostateczna kwota 

wykorzystanej dotacji wyniosła 4.195,00 zł, zgodnie z fakturami/rachunkami/oświadczeniami 

przedstawionymi przez osoby uprawnione do skorzystania z pomocy. 

Maksymalna kwota dofinansowania na jednego ucznia wahała się między 225 a 445 zł, w 

zależności od klasy oraz typu szkoły, do której uczęszczał uczeń posiadający orzeczenie o potrzebie 

kształcenia specjalnego. 

Wnioski składane były  w szkołach do dnia 8 września 2021 r. 

1.6. Wyniki nauczania 

 

W roku szkolnym 2020/2021 uczniowie  zdawali egzamin po klasie VIII. Wg informacji 
Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej do egzaminu przystąpiło 158 uczniów szkół podstawowych 
zlokalizowanych na terenie gminy. Wyższy średni wynik niż średni wynik w powiecie kłodzkim 
odnotowali nasi uczniowie z języka polskiego i języka niemieckiego. Z matematyki i języka angielskiego 
nasi uczniowie odnotowali średni wynik niższy o 1 punkt procentowy niż średnia w Powiecie Kłodzkim. 

 
Oficjalne dane Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej – średnie wyniki szkół podstawowych  na 

egzaminie ósmoklasisty  

  

 Liczba 

zdających 

Język 

polski 

Matematyka Język 

angielski 

Język 

niemiecki 

Język 

rosyjski 

Szkoła Podstawowa 
nr 1 

71 
55,00 37,00 56,00 

 96,0 

Szkoła Podstawowa 
nr 2 

42 
57,00 41,00 59,00 

98,0  

Szkoła Podstawowa 
w Długopolu  Dln. 

4 
51,00 48,00 50,00 

  

Szkoła Podstawowa 
w Starej Łomnicy 

9 
68,00 42,00 56,00 

  

Szkoła Podstawowa 
w Pławnicy 

13 
51,00 41,00 63,00 

  

Szkoła Podstawowa 
w Wilkanowie 

11 
63,00 41,00 63,00 

  

Szkoła Podstawowa 
w Gorzanowie 

3 
55,00 20,00 57,00 

  

Szkoła Podstawowa 
w St. Waliszowie  

5 
47,00 30,00  

36,00  

Średnia w Gminie   56,0 38,0 58,0 47,00  

Średnia w 
Powiecie Kłodzkim 

 
55,0 39,0 59,0 

38,00  

Średnia w 
Województwie 

 
58,0 45,0 66,0 

48,00  
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Bardzo dobrze wypadli uczniowie z naszej gminy z języka polskiego. Trzy szkoły  osiągnęły średni 
wynik przekraczający średni wynik w Powiecie Kłodzkim a najwyższy wynik, przekraczający średni 
wynik w województwie aż o 10 punktów procentowych, odnotowała Szkoła Podstawowa w Starej 
Łomnicy. Bardzo dobry wynik  wyższy od wojewódzkiego osiągnęli również uczniowie ze Szkoły 
Podstawowej w Wilkanowie.  Bardzo dobry średni wynik na egzaminie z matematyki osiągnęli z kolei 
uczniowie Szkoły Podstawowej w Długopolu Dolnym (48) a także uczniowie ze Szkoły Podstawowej w 
Starej Łomnicy, ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Bystrzycy Kłodzkiej, ze Szkoły Podstawowej w 
Wilkanowie oraz ze Szkoły Podstawowej z oddziałami integracyjnymi w Pławnicy. Wszystkie wyniki 
plasują się powyżej średniej w naszym powiecie, lecz niższe są od średniego wyniku w województwie. 
Uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Pławnicy oraz uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Wilanowie 
najlepiej w gminie wypadli na egzaminie z języka angielskiego. Średni wynik obydwu szkół przekroczył 
średni wynik wszystkich uczniów zdających na terenie Powiatu Kłodzkiego, lecz był niższy niż średni 
wynik uczniów w naszym województwie. 

W Liceum Ogólnokształcącym im. Powstańców Śląskich w Bystrzycy Kłodzkiej do egzaminu 

maturalnego przystąpiło 57 uczniów. 55 uczniów zdało egzamin. Średnie wyniki procentowe 

obowiązkowych i dodatkowych egzaminów maturalnych w 2021 r. przedstawiają się następująco: 

 

 
 

 

 

 

JP – język polski, M – matematyka, JA – język angielski, JN – język niemiecki, JF – język francuski 

 
JP – język polski, M – matematyka, JA – język angielski, JN – język niemiecki, Bio-biologia, Ch-chemia, Fiz-

fizyka, Geo-geografia, His – historia, Inf-informatyka, WOS-wiedza o społeczeństwie  

Liceum Ogólnokształcące w Bystrzycy Kłodzkiej osiągnęło zdawalność matur na poziomie 96,5%. 

Średnia zdawalność matur w Powiecie Kłodzkim – szkoły ponadpodstawowe wyniosła 74% .  Maturzyści 

osiągnęli bardzo dobry średni wynik egzaminów obowiązkowych: matematyki i język angielski, 

przekraczający średni wynik w powiecie wśród szkół ponadgimnazjalnych a także średni wynik wśród 

liceów ogólnokształcących w województwie.  

 

 

Egzaminy obowiązkowe z przedmiotów 

JP Mat JA JN JF 

LO w Bystrzyca Kłodzkiej 54,0 67,0 85,0 58,0 - 

Średnia w powiecie -szkoły 

ponadpodstawowe 52,0 47,0 73,0 51,0 - 

Średnia w województwie LO 60,0 60,0 83,0 63,0 - 

 

 

Pisemne egzaminy dodatkowe z przedmiotów (poziom rozszerzony) 

JP Mat JA JN Bio Ch Fiz Geo His Inf Wos 

LO w 

Bystrzycy 

Kłodzkiej 51 24 66 29 35 45 34 22 5 25 8 

Średnia w 
powiecie 
kłodzkim 
LO 

53 35 71 58 33 32 37 36 37 52 28 

Średnia w 

woj. Doln. 

LO 52 40 70 64 36 37 45 39 39 48 31 
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Wyższy wynik od średniego w województwie i średniego w kraju odnotowała również szkoła z 

pisemnego egzaminu dodatkowego na poziomie rozszerzonym z chemii. Wyższy niż średnia w 

województwie lecz  niższy niż w  kraju osiągnęli uczniowie z biologii. Pozostałe przedmioty niestety 

wypadły znacznie gorzej.  

W poprzednim roku szkolnym wizytatorzy z Dolnośląskiego Kuratorium Oświaty nie prowadzili 

czynności kontrolnych na miejscu w szkołach, lecz nadzorowali działalność szkół w trybie zdalnym.  

1.7. Finansowanie zadań oświatowych w roku 2021 

Placówka 
Wypracowane 

dochody  
Wydatki 

Szkoła Podstawowa Nr 2 

 
10 087,02 

 
3 547 420,82 

Zespół Szkół Ogólnokształcących  

 
180 662,60 

 
7 433 131,79 

Szkoła Podstawowa w Wilkanowie  

 
365,13 

 
1 671 954,47 

Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej w Wilkanowie 

 
42 258,94 

 
196 895,22 

Przedszkole Nr 2 

 
208 728,63 

 
2 888 947,52 

Razem placówki prowadzone przez gminę 

442 102,32 15 738 349,82 

Dotacja dla SP w Pławnicy 

0 4 519 745,13  

Dotacja dla SP w Długopolu Dolnym  

0 1 451 327,21 

Dotacja dla SP w Starej Łomnicy 

0 1 216 752,17 

Dotacja dla SP WSE w St. Waliszowie 

0 868 894,63 

Dotacja dla oddziału "0" SP WSE  

0 111 658,11 

Dotacja dla SP TMG w Gorzanowie 

0 418 097,00 

Dotacja dla oddziału "0" SP TMG  

0 39 314,88 

Dotacja dla oddziału "0" SP Pławnica 

0 663 239,64 

Dotacja dla oddziału "0" SP Długopole 

0 109 208,00 

Dotacja dla oddziału "0" SP Stara Łomnica 

0 105 385,72 

Małe Przedszkole Stara Łomnica 

0 54 399,60 

Małe Przedszkole Gorzanów 

0 45 333 

Dotacja dla innych gmin, na terenie których do przedszkoli 
uczęszczają nasi mieszkańcy 

0 250 712,55 

Razem placówki prowadzone przez inne organy  
 

9 854 067,64 

 

Subwencja oświatowa 

16 892 138 
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Dotacja na wychowanie  przedszkolne 

463 365 
 

Rachunek dochodów własnych SP w Wilkanowie 

 
590 157,78 

331 199,93 

Razem dochody 

17 945 660,78 
 

Dowóz dzieci 

991 545,74 

Razem wydatki na prowadzenie placówek i dowóz uczniów   

26 915 163,13 

Różnica (wydatki ogółem – subwencja, dotacja przedszkolna i dochody)    

8 969 502,35 

 
Poniższe zestawienie ilustruje dochody i wydatki na prowadzenie placówek oświatowych  oraz 

różnicę pokrywaną z budżetu gminy za lata 2018-2021: 

 

 Rok 2018 Rok 2019 Rok 2020 Rok 2021 

dochody (w tym subwencja 
oświatowa + dotacja na 
wychowanie przedszkolne) 

14 366 205,00 15 561 532,01 16 028 216,53 17 945 660,78 

wydatki na prowadzenie 
placówek i dowóz uczniów   

 
21 628 736,70 

 
24 204 833,70 

24 602 771,49  

26 915 163,13 

różnica dopłacana z budżetu 
gminy 

 
7 262 531,70 

 

 
8 643 301,66 

 

 
8 574 554,96 

 

 

8 969 502,35 

 

 
Koszt kształcenia 1 ucznia w placówkach prowadzonych przez gminę w roku 2021 wynosił: 

 
 

Nazwa jednostki 

Liczba uczniów przyjęta 
do naliczenia subwencji 

na 2021 

Roczne wydatki bieżące w 2021 
w  przeliczeniu na ucznia 

Zespół Szkół Ogólnokształcących 654 11 365,64 
 

SP nr 2  353 10 049,35 

SP w Wilkanowie  86 19 441,33 

 

 
  Na przestrzeni lat 2018 – 2021 koszt kształcenia w przeliczeniu na jednego ucznia wzrósł następująco: 

 

Nazwa jednostki Rok 2018 Rok 2019 Rok 2020 Rok 2021 Wzrost w 

stosunku do 

roku 2018 

Zespół Szkół 

Ogólnokształcących 

9 516,23 
 

10 592,26 
 

11 120,26 
 

11 365,64 
 

+1.849,41 

SP nr 2  8 475,24 8 753,45 8 408,86 10 049,35 +1.574,11 

SP w Wilkanowie  11 441,41 16 092,90 16 425,89 19 441,33 +7.000,92  
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1.8. Informacje o funkcjonowaniu  gminnych szkół i przedszkoli  w roku 2021 

 

1.8.1. Szkoła Podstawowa Nr 2 w Bystrzycy Kłodzkiej 

 

W roku szkolnym 2020/2021 w szkole uczyło się 355 uczniów w 18 oddziałach. Pracowało z nimi  32 

nauczycieli (26 zatrudnionych w pełnym wymiarze, 4 niepełnozatrudnionych i 2 na urlopach 

macierzyńskich). Od września 2021 roku naukę w szkole pobierało 356 uczniów w 18 oddziałach, z 

którymi pracowało 32 nauczycieli (w tym 3 na urlopie dla poratowania zdrowia i 1 na urlopie 

rodzicielskim). Przez cały 2021 rok w szkole zatrudnionych było 7 pracowników administracji i obsługi 

Praca szkoły zorganizowana jest zgodnie z przepisami prawa oświatowego oraz w oparciu o 

dokumenty wewnątrzszkolne.  

W szkole znajduje się 19 sal lekcyjnych, biblioteka i czytelnia, sala gimnastyczna, świetlica, sala do 

zajęć korekcyjno – kompensacyjnych, pomieszczenia nauczycieli wspierających – gabinet pedagoga i 

gabinet logopedyczny oraz gabinet pierwszej pomocy przedmedycznej. Pomieszczenie stołówki jest 

dzierżawione przez ajenta. 

Wszystkie sale dydaktyczne wyposażone są w wystarczającą ilość pomocy dydaktycznych. Szkoła 

dysponuje szybkim łączem internetowym o przepustowości 100Mbit/s. , który jest rozprowadzony 

poprzez wewnętrzną sieć do wszystkich pomieszczeń w szkole. Od kilku lat szkoła stawia na rozwój 

cyfrowy. W chwili obecnej wszystkie sale dydaktyczne wyposażone są w monitory interaktywne (16 sal) 

lub tablice interaktywne (3 sale). W każdej znajduje się laptop, który wykorzystywany jest do bieżącej 

pracy (np. dziennik elektroniczny) lub do prowadzenia nauki zdalnej. Posiadając takie wyposażenie oraz 

szybki internet, szkoła posiada praktycznie nieograniczony dostęp do pomocy interaktywnych. W ramach 

programu „Laboratoria przyszłości” szkoła zakupiła wyposażenie za kwotę 106.800 zł do tworzonej 

pracowni „Lego education”, która będzie służyła m.in.  do nauki programowania. 

Szkoła dysponuje dużym zielonym terenem, na którym znajduje się nowy zespół boisk (2 boiska do 

koszykówki, jedno do piłki ręcznej, jedno do piłki siatkowej), bieżnia do biegów sprinterskich oraz 

skocznia w dal.  

W szkole zorganizowana jest świetlica. Uczęszczają do niej uczniowie dojeżdżający oraz ci, którym 

rodzice nie mogą zapewnić opieki ze względu na czas ich pracy. Ze świetlicy można skorzystać rano od 

6.45 do czasu rozpoczęcia zajęć lekcyjnych i po zajęciach do godziny 16.10.  

Rok 2021 był dla szkoły bardzo trudny z powodu wyzwania, jakim stała się epidemia koronawirusa. 

Staraliśmy się jak najlepiej odnaleźć w nowych realiach i obostrzeniach. Przez cały ten wyjątkowy czas 

mieliśmy przede wszystkim na względzie dobro i bezpieczeństwo uczniów oraz pracowników szkoły. 

Dostosowaliśmy pracę szkoły do nowych wymagań określających jej funkcjonowanie i obostrzeń 

zawartych w ukazujących się w okresie pandemii nowych rozporządzeniach MEN-u, wytycznych GIS-u i 

MZ.  Przez dużą część roku 2021 szkoła prowadziła kształcenie na odległość. Zajęcia online prowadzone 

były przede wszystkim z wykorzystaniem komunikatora Microsoft Teams. Od września uczniowie klas I – 

III uczestniczyli w programie „WF z AWF - aktywny powrót uczniów do szkoły po pandemii”, a uczniowie 

klas IV – VIII mieli zorganizowane dodatkowe zajęcia wspomagające z języka polskiego, matematyki oraz 

języka angielskiego. 

Wszyscy potrzebujący dodatkowego wsparcia uczniowie naszej szkoły objęci zostali pomocą 

psychologiczno-pedagogiczną. Mieli oni wsparcie pedagoga szkolnego, uczestniczyli w zajęciach 

logopedycznych, korekcyjno – kompensacyjnych, zajęciach dydaktyczno – wyrównawczych, nauczaniu 

indywidulnym oraz w zajęciach dla uczniów powracających z zagranicy. Wszystkie zajęcia odbywały się 

systematycznie w czasie nauczania stacjonarnego, a niektóre z nich były kontynuowane również w trakcie 

nauki online. 

Szkoła kładzie duży nacisk na wszechstronny rozwój uczniów, dlatego zorganizowała im różnorodne 

zajęcia pozalekcyjne.  Zaplanowaliśmy dla uczniów bogatą ofertę w/w zajęć. Miały one charakter 

artystyczny, sportowy, turystyczny i typowo dydaktyczny, rozwijający zainteresowania matematyczne, 

językowe, przyrodnicze czy chemiczno – fizyczne. Skierowane były one zarówno do uczniów klas I – III, 

jak i IV – VIII.  
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Szkoła realizowała w 2021 roku różne programy i projekty, których treści były zintegrowane z 

Programem wychowawczo - profilaktycznym, np.:  

1. Trzymaj formę,  

2. Nie pal przy mnie proszę, 

3. Zachowaj Trzeźwy Umysł,  

4. Elementy Programu Zapobiegania Narkomanii „Odlot" oraz Programu profilaktyczno -wychowawczego 

SAPER, czyli jak rozminować agresję, 

5. Program „Szkoła dbająca o bezpieczeństwo”,  

6. Program Koła Misyjnego,  

7. Kampanie:  

Smart to znaczy mądrze. 

 Uzależnienie czy nawyk,  

Przemoc boli - profilaktyka przemocy rówieśniczej i cyberprzemocy, 

Narkotyki? To mnie nie kręci! 

 

1.8.2. Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bystrzycy Kłodzkiej 

 

Zespół Szkół Ogólnokształcących funkcjonuje w 2 budynkach w Bystrzycy Kłodzkiej: przy 

ul. Sempołowskiej 13 oraz przy ul. Wojska Polskiego 8. Zespół  obejmował: 

1) Szkołę Podstawową Nr 1 im, Generała Józefa Bema, 

2) I Liceum Ogólnokształcące im. Powstańców Śląskich. 

  Baza dydaktyczna: 

SP1 : 2 świetlice, 2 pracownie komputerowe,  sala zabaw,  sala sensoryczna, biblioteka, 16 sal lekcyjnych, 

aula (sala kinowo-teatralna) 

LO – 1 świetlica, 2 pracownie komputerowe, pracownia fotograficzna, sala do ping-ponga, 23 sale lekcyjne, 

sala gimnastyczna, aula.               

W roku 2021 w Zespole funkcjonowały następujące oddziały: 

LICZBA ODDZIAŁÓW 

Szkoła rok szkolny 2020/2021 rok szkolny 2021/2022 

Szkoła Podstawowa Nr 1 19 

 w tym 4 integracyjne i 2 

sportowe 

18 

 w tym 4 integracyjne i 2 

sportowe 

Liceum Ogólnokształcące 3- letnie 4 2 

Liceum Ogólnokształcące 4-letnie 4 6 

Razem Zespół 27 oddziałów  

w tym 4 integracyjne   

2 sportowe 

26 oddziałów  

w tym 4 integracyjne   

2 sportowe 

 

Liczba uczniów Zespołu wynosiła: 

LICZBA UCZNIÓW 

Szkoła rok szkolny 2020/2021 rok szkolny 2021/2022 

Szkoła Podstawowa Nr 1 424 408 

Liceum Ogólnokształcące 3-letnie 112 51 

Liceum Ogólnokształcące 4-letnie 116 169 

Razem Zespół 652 628 
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W roku 2021 szkoła realizowała następujące projekty: 

1) rządowy Program integracji społeczności romskiej „Wyprawka szkolna”, 

2) Program Erasmus + 2019 - nauka języka angielskiego i doskonalenie kadry pedagogicznej – 

wartość ponad 60 tys. Euro – projekt w realizacji – w związku z pandemią realizacja projektu 

została przedłużona o 20 miesięcy do 30.09.2022. 

3) Program Erasmus + 2020 – drugi projekt z nauką języka angielskiego dla nauczycieli jako 

przygotowanie do wprowadzenia klas dwujęzycznych w Liceum Ogólnokształcącym - realizacja w 

latach 2021-2023. 

4) Udział w projekcie "Otwarta Firma" realizowanym w ramach Światowego Tygodnia 

Przedsiębiorczości 

Realizowane programy:  

- program profilaktyczny „Wybierz życie-pierwszy krok”, 

- program profilaktyki uzależnień „Dwie drogi –wybór należy do Ciebie”, 

- program „Z Rebą zbieramy baterie-modernizujemy naszą szkołę”, 

- współpraca z Fundacją pod Psią Gwiazdą, 

- akcja Czytaj PL (dzięki akcji przez cały listopad uczniowie mogli czytać i słuchać 12 bestsellerów za 

darmo), 

- udział w narodowym czytaniu, 

-udział w akcji na rzecz hospicjum  „Nie bądź sknera, kup pampera” , 

- udział w świątecznej  zbiórce dla oddziału Covidowego w Bystrzycy Kłodzkiej, 

- udział w akcji „Szkoła do hymnu” 

- „BohaterOn” 

Szkoła organizuje zajęcia pozalekcyjne, funkcjonuje łącznie 28 kół. Rodzaje zajęć pozalekcyjnych ilustruje 

następująca tabela: 

ZAJĘCIA POZALEKCYJNE W ZSO 

Rodzaj zajęć Rok szkolny 2020/2021 Rok szkolny 2021/2022 

 Liczba kół Liczba uczniów Liczba kół Liczba uczniów 

SP1 LO SP1 LO SP1 LO SP1 LO 

Informatyczne  2  5  1  6 

Przedmiotowe 6 12 128 149 10 10 138 123 

Artystyczne      2  24 

Sportowe 1 2 25 20 1 2 19 24 

Turystyczno-

krajoznawcze 

1  12   1  5 

Inne 1 5 7 32  1  11 

Razem 9 21 172 206 11 17 157 193 

 

W roku 2021 w Zespole Szkół wykonano następujące inwestycje i remonty: 

1. W zakresie bezpieczeństwa: 

Procedury związane z funkcjonowaniem szkoły w okresie pandemii, pozyskanie kolejnych 3 
automatycznych dozowników płynu odkażającego z automatycznym pomiarem temperatury 

(Ministerstwo Zdrowia) – w sumie w obu budynkach jest 6 automatycznych dozowników płynu – 
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przy każdym wejściu. Szkoła otrzymała również maseczki i płyn do dezynfekcji. Maseczki są 

rozdzielane nauczycielom, a także uczniom. 
Zakupiony został nowy rejestrator do monitoringu wizyjnego w liceum (poprzednie urządzenie 

uległo awarii) za kwotę 1668,99 zł. 
W związku z niemożliwością zapewnienia wymaganej temperatury w pomieszczeniach 
lekcyjnych przez funkcjonujący w budynku liceum system ogrzewania, zamówione zostało 11 

sztuk promienników podczerwieni za łączną kwotę 11 539 zł.  
2. Prace remontowe i modernizacyjne 

W budynku LO – remont pomieszczenia w podpiwniczeniu szkoły z przeznaczeniem na 
pracownię fotograficzną. Wszystkie prace wykonywane są siłami pracowników szkoły. 
Remont komina i jego opierzenia na budynku LO -12 434,50  zł. 

Częściowa naprawa elewacji budynku LO – wypadający piaskowiec - 5658,00 zł 
3. Wyposażenie informatyczne 

W ciągu 3 ostatnich lat wymieniliśmy zdecydowaną większość posiadanych przez szkołę 
komputerów na sprzęt spełniający współczesne wymogi, kompatybilny z systemem Windows 10. 
Są to wszystkie komputery w 3 pracowniach komputerowych (w 1 pracowni był nowoczesny 

sprzęt z projektu) oraz w każdej sali lekcyjnej, a także w pokojach nauczycielskich, gdzie też 
dostępne są drukarki i ksero. W sumie jest to ponad 110 komputerów. Na wymianę czeka sprzęt 

w administracji – ma to być zrealizowane z projektu „Cyfrowa Gmina”. Obecnie szkoła posiada 5 
monitorów interaktywnych (2 w świetlicach i 3 w salach lekcyjnych), ponadto w każdej sali jest 
tablica interaktywna lub przyjemniej projektor multimedialny. Ponadto wyposażenie obejmuje 

drukarki, tablety multimedialne, tablety graficzne, słuchawki itp. Informację o pozyskaniu tego 
sprzętu przekazałem w ubiegłym roku. Staramy się stopniowo uzupełniać stan tablic 

interaktywnych. 
Zakupione w roku kalendarzowym 2021:  
- laptop do pracowni dziennikarskiej,  

- 2 dyski SSD do modernizacji starszych komputerów,  
- 8 pendrive,  
- 3 Routery Tenda 

4. Pozyskane z różnych źródeł:  
- monitor interaktywny do gabinetu języka niemieckiego - zakupiony ze środków otrzymanych od 

Niemieckiego Towarzystwa Kulturalnego, 
- tablica interaktywna, 
- 2 monitory komputerowe 24”, 

- projektor multimedialny, 
- 2 laptopy  

5. Z LG Chem pozyskaliśmy 30 biurek komputerowych, które trafiły do dwóch pracowni 
informatycznych. 

6. Program rządowy „Laboratoria Przyszłości” 

W ramach rządowego programu Laboratoria Przyszłości Szkoła Podstawowa nr 1 otrzymała, za 
pośrednictwem Gminy, środki w wysokości 122.400 zł na zakup nowoczesnego sprzętu i pomocy 

dydaktycznych. 
Utworzyliśmy pracownię fotograficzną w odświeżonym pomieszczeniu pracowni technicznej w 
budynku Liceum. Wyposażenie pracowni to m.in. aparat fotograficzny z kompletem obiektywów, 

lampy studyjne (błyskowe i LED) ze statywami oświetleniowymi i odpowiednimi modyfikatorami 
światła (Softboxy, parasolki, strumienica, Beauty Dish), statyw do aparatu, zestaw do 

podwieszania teł fotograficznych z tłami oraz inne niezbędne akcesoria, a także metalowa szafa 
na sprzęt.   
W auli szkoły podstawowej zostało zainstalowane profesjonalne nagłośnienie (kolejny etap 

tworzenia sali audiowizualno-teatralnej).  
Do pracowni informatycznych zakupiliśmy dwie drukarki 3D oraz skaner 3D, a także zestawy 

programowalnych mikrokontrolerów oraz zestawy do budowania i programowania robotów. 
Doposażono pracownię dziennikarską w sprzęt do filmowania oraz montażu filmów i edycji zdjęć 
(aparat fotograficzny z możliwością filmowania, greenbox, mikrofony-mikroporty, statyw do 

filmowania, oprogramowanie do tworzenia filmów i obróbki zdjęć, oświetlenie LED, 
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profesjonalny stabilizator DJI Ronin-S.C.). Dodatkowo ze środków gminy dokupiliśmy wysokiej 

klasy laptop niezbędny do montażu filmów. 
Doposażyliśmy pracownię zajęć technicznych o niezbędne narzędzia i materiały do zajęć (m.in. 

wiertarka, młotki itp.) oraz pistolety do klejenia na gorąco i długopisy do druku 3D. 
Dla klas I-III zostały zakupione klocki do wykonywania różnego rodzaju konstrukcji. 
Do świetlicy trafiły m.in. pistolety do klejenia na gorąco i długopisy do druku 3D. 

Do pracowni fizycznych zakupione zostały zestawy do zajęć z elektryczności i mechaniki. 
Zakupiliśmy dobrej klasy zestaw nagłośnienia przenośnego oraz mikrofony nagłowne i 

słuchawki. 
Dodatkowo zakupiliśmy 16 szt. tablic sucho ścieralnych do klas oraz zamykane szafy metalowe i 
meblowe do przechowywania zakupionego sprzętu. 

Poszerzenie zadań dydaktycznych 
a) Kontynuacja nauki gry w szachy w klasach II-III, 

b) zajęcia z języka niemieckiego w klasach V-VI, 
c) Dodatkowe zajęcia sks w klasach II, 
d) Nagłośnienie sali audiowizualnej (kinowej) w auli SP. 

e) Uruchomienie pracowni fotograficznej. 

f)  Wprowadzenie programu edukacji patriotycznej. 

6.     Pozyskane środki zewnętrzne: 

a. Erasmus + -  ok. 50 tys. Euro. 

b. Niemieckie Towarzystwo Kulturalne – 5800 zł. 

c. Wyprawka szkolna dla dzieci romskich. 

d. „Aktywna tablica” – 17 500 zł (ministerstwo i wkład własny Gminy). 

e. „Laboratoria Przyszłości” – 122 400 zł. 

Udział uczniów w pozostałych konkursach pozaszkolnych  
 II Dolnośląski Konkurs "Żołnierze Niezłomni - Żołnierze Wyklęci" – I miejsce LO 

Konkurs  Literacki ,,Tajemnice Borówkowej Góry" laureaci - Natalia Płoch, Magdalena Jagielaszek, 

Karolina Ptasińska i Filip Balcer. 

Rejonowy Konkurs Poezji Niemieckojęzycznej – I miejsce uczeń klasy Ia LO Miłosz Stróż, II miejsce 

uczennica kl. Ia LO Hanna Pawlik. 

etap diecezjalny Ogólnopolskiej Olimpiady Teologii Katolickiej - udział - Wiktoria Gąsior, Brunon 

Złotowski   

Konkurs Biblijny - etap  diecezjalny - udział - Alicja Krowiak, Julia Jas  

Konkurs na recenzję filmu „Legiony” dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych - nagroda 

specjalna dla ZSO w Bystrzycy Kłodzkiej (ze względu na dużą ilość nadesłanych prac)  Uroczystość 

wręczenia nagród odbyła się 15.06.2021 w Belwederze, a gospodarzem w imieniu Prezydenta RP, był 

Paweł Szrot - Szef Gabinetu Prezydenta RP. 

Zawody sportowe: 
– Mistrzostwa Powiatu w SZTAFETOWYCH BIEGACH PRZEŁAJOWYCH - V miejsce chłopcy,  
   II miejsce dziewczęta LO 
- Mistrzostwa Powiatu Kłodzkiego w piłce koszykowej dziewcząt – II miejsce 
-  Mistrzostwa Powiatu Kłodzkiego w piłce koszykowej chłopców –V miejsce 
- Mistrzostwa Powiatu Kłodzkiego w  piłce siatkowej  dziewcząt - VI miejsce 
- Mistrzostwa Powiatu Kłodzkiego w piłce siatkowej  chłopców - II miejsce  
–Mistrzostwa Rejonu w halowej piłce nożnej chłopców- II miejsce 
- Mistrzostwa Rejonu w halowej piłce nożnej dziewcząt - I miejsc 
- Mistrzostwa Powiatu w halowej piłce nożnej chłopców-III miejsce 
 

 Konkursy, przeglądy, zawody wewnątrzszkolne  
Szkolny etap Olimpiady Przedsiębiorczości,  

Szkolny etap Olimpiady Teologicznej 



RAPORT O STANIE GMINY BYSTRZYCA KŁODZKA ZA ROK 2021 
 

83 

 

Szkolny etap Olimpiady Ekologicznej,  

Szkolny Konkurs Historyczny w rocznicę Odzyskania Niepodległości przez Polskę,  

Szkolny Konkurs Chemiczny,  

Szkolny Konkurs (zdalny) Wiedzy o Powstańcach Śląskich, 

Trivia test- quizy językowe  (j.angielski) 

Mistrzostwa Szkoły w piłce koszykowej 

Szkolny Konkurs Recytatorski  klas I-III „Nasza niepodległa – wiersze o Polsce” 

Szkolny Konkurs Plastyczny „Bystrzyca Kłodzka z zabytków słynie” 

Międzygminny Konkurs Matematyczny „Wiosenne, bystrzyckie liczenie” 

Szkolny Konkurs Plastyczny „Wiosna tuż, tuż…” 

XV Międzygminny Konkurs Ortograficzny 

Międzygminny Konkurs Ortograficzny 

Mistrz Ortografii klas VI 

Konkurs Gmin Masywu Śnieżnika „Okolica w literę ujęta” 

Mistrzostwa Powiatu Kłodzkiego SZS w sztafetowych biegach przełajowych. 

Mistrzostwa Powiatu Kłodzkiego SZS w lekkoatletyce. 

Mistrzostwa Powiatu Kłodzkiego SZS w lekkoatletyce 

Mistrzostwa Powiatu Kłodzkiego w sztafetowych biegach przełajowych 

Powiatowy Turniej Bezpieczeństwa o Ruchu Drogowym  

Mistrzostwa Powiatu Kłodzkiego SZS w mini koszykówce 

Mistrzostwa Powiatu Kłodzkiego w mini piłce ręcznej 

Finał Dolnośląski w sztafetowych biegach przełajowych 

Szkolny Konkurs Plastyczny- ,,Jesienny pejzaż’’ 

Szkolny Konkurs Ortograficzny 

Szkolny Konkurs Matematyczny 

„Świąteczna kartka”  

Plastyczny ,,Maska karnawałowa”  

Plastyczny ,,Polska moja ojczyzna”  

Szkolny Konkurs języka niemieckiego 

 „Koronawirus w moich oczach “ 

zDolny Ślązak – etap szkolny 

Konkurs powiatowy z cyklu ,,Projekt Lem’’ w 100- lecie urodzin pisarza Stanisława Lema  ,,Lemorobot’’  

 

Programy, projekty, akcje  

Program Erasmus + - nauka języka angielskiego i doskonalenie kadry pedagogicznej – wartość ponad 60 

tys. Euro –zakończenie projektu - listopad 2022, 

Programy zdrowotne  dotyczące profilaktyki uzależnień i zdrowego trybu życia - "Wybierz życie - 

pierwszy krok" oraz „Dwie drogi - wybór należy do Ciebie”    

Projekt Nowoczesny Belfer w ramach programu „Lekcja – Enter” – kurs dla nauczycieli – tworzenie lekcji 

multimedialnych – bierze udział 15 nauczycieli 

Program '' Fizyka w medycynie " (m.in. współpraca ze szpitalem klinicznym w Poznaniu, dodatkowe 

zajęcia dotyczące tej tematyki)  

Projekt ,,Złote Szkoły NBP’’ (zdobycie tytułu Złotej Szkoły NBP 2020/2021). W ramach projektu 

uczniowie spotkali się online m.in. z p. Ireneuszem Hoffmanem - ekspertem w dziedzinie bankowości. 

Poruszone zostały zagadnienia: pierwsze konto bankowe i karta płatnicza - sprzymierzeńcy roztropnych 

użytkowników oraz umiejętność zarządzania ryzykiem, rodzaje ubezpieczeń, w tym ubezpieczenia 

emerytalne. W ramach realizacji projektu uczniowie poznali różnorodne formy pobierania/zapożyczania 

funduszy, zaznajomili się szczególnie z określeniem “chwilówki”, czyli szybkim i łatwym sposobem 
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pożyczania pieniędzy, który przy niedopatrzeniach może być bardzo kosztowny i ryzykowny, poznali  

różnice między kredytem, a zwykłą pożyczką, nauczyli się obliczania odsetek, które należy spłacić do 

banku. 

Udział w projekcie "Otwarta Firma" w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości (otrzymaliśmy 

wyróżnienie za  rok 2021). 

Projekt NanoDay (udział młodzieży w warsztatach prowadzonych przez pracowników Uniwersytetu 

Wrocławskiego Wydziału Fizyki i Astronomii a także  wyjazd uczniów na zajęcia prowadzone w 

instytucie). 

Realizowanie współpracy z wyższymi uczelniami: 
- spotkanie z przedstawicielami PWSZ w Nysie, 
- udział uczniów klas biologiczno – chemicznych w spotkaniach online  z „Wydziałem Biotechnologii”, 
- udział uczniów w cyklu wykładów powtórkowych systematyzujących wiedzę o literaturze 
Akcje wolontariatu szkolnego  
- „Nie bądź sknera – kup pampera” (zbieranie artykułów higienicznych dla  wrocławskiego hospicjum 
dziecięcego),   
- „Zbiórka karmy dla zwierząt z „Fundacji pod Psią Gwiazdą”,   
- akcja „Pomóżmy Ptakom Przetrwać Zimę” , 
- akcja „Góra grosza”, 
- akcja  " Idą święta, nie o sms-ie lecz o kartce pamiętaj", 
- Mikołajki dla dzieci z Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Domaszkowie, dzieci z SP nr 1 oraz SP nr 2  
(akcja „Pogotowie Świętego Mikołaja”) 
Organizacja pozostałych przedsięwzięć ,mających na celu rozwój ucznia, promocję szkoły i miasta:  
- Regionalna edycja Dolnośląskiego Festiwal Nauki,  
- Konkursy o zasięgu co najmniej powiatowym:  
•  Konkurs Recytatorski Poezji Niemieckojęzycznej dla uczniów Ziemi Kłodzkiej,  
•  II Dolnośląski  Konkurs Historyczny Żołnierze Wyklęci - Żołnierze Niezłomni pod hasłem „Zachowali 

się jak trzeba”   
Współpraca ze Związkiem Sybiraków - dbanie o Pomnik Sybiraków (porządkowanie terenu wokół 
Obelisku i pomnika na cmentarzu, palenie zniczy pod obeliskiem, na skwerze Sybiraków w Bystrzycy 
Kłodzkiej, , udział w akcji Tulipany dla Sybiraków a także w akcji „szkoła pamięta”). 
Współpraca z Fundacją Solidarność Polsko- Czesko- Słowacka - uczniowie klas I LO. 

Uroczyste obchody   rocznicy beatyfikacji błogosławionego Gerharda Hirschfeldera . 

Program profilaktyczno- zdrowotny – owoce i warzywa 

Przygotowanie spektaklu słownomuzycznego podsumowującego II Dolnośląski Konkurs Historyczny. 

Tytuł „Szkoła w Chmurze Microsoft” – szkoła z największą aktywnością w pracy zdalnej w chmurze 
Microsoft 
Program Urzędu Marszałka Województwa Dolnośląskiego „Umiem pływać” – dla dzieci klas I-III szkoły 
podstawowej. 
„Jak nie czytam, jak czytam”- akcja masowego czytania, ma na celu promocję czytelnictwa wśród dzieci i 
młodzieży. Organizatorem całej akcji jest redakcja miesięcznika „Biblioteka w szkole”. Organizatorem 
poszczególnych akcji są biblioteki szkolne. 
 

 

1.8.3. Szkoła Podstawowa w Wilkanowie 

 

Szkoła Podstawowa w Wilkanowie funkcjonuje w budynku oddanym do użytku w roku 2000 i 

wyposażona jest w zautomatyzowany system ogrzewania olejowego (brak emisji zanieczyszczeń do 

atmosfery) oraz solarny system ogrzewania wody użytkowej. Jest również wyposażona we własne ujęcie i 

stację uzdatniania wody, z którego zasilana jest także hala sportowa oraz oczyszczalnię ścieków. Szkoła 

jest w pełni ogrodzona oraz posiada system ochrony monitorowany przez firmę K2.  

Dużym komfortem dla uczniów szkoły  jest możliwość korzystania z nowoczesnej hali sportowej, w której 

odbywają się zajęcia wychowania fizycznego oraz projektowe zajęcia pozalekcyjne, a także organizowane 

są turnieje i zawody sportowe. 
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Warunkiem podstawowym jakości pracy szkoły jest wykwalifikowana kadra pedagogiczna. 
Wszyscy nauczyciele legitymują się dyplomem wyższej uczelni, większość posiada dodatkowe kwalifikacje 
do nauczania przedmiotów. Nauczyciele systematycznie doskonalą swój warsztat pracy, uczestnicząc w 
różnorodnych formach doskonalenia zawodowego organizowanych przez ośrodki doskonalenia 
nauczycieli oraz realizując Wewnątrzszkolne Doskonalenie Nauczycieli. W ramach podnoszenia 
kwalifikacji zawodowych jeden z nauczycieli ukończył 3 semestry studiów podyplomowych na kierunku 
nauczanie biologii i przyrody w szkole podstawowej i zdobył kwalifikacje do nauczania tych przedmiotów. 

 

 
Stopień rozwoju zawodowego Stan na 31.12.2021 r. 

Nauczyciel stażysta 3 

Nauczyciel kontraktowy 4 

Nauczyciel mianowany 4 

Nauczyciel dyplomowany 12 

Razem: 23 

Ilość etatów przeliczeniowych: 20,65   

 

   W dniu 1. września 2021 r. w Szkole Podstawowej w Wilkanowie rozpoczęło naukę 131 uczniów (91  w 

szkole podstawowej i 18 dzieci w I oddziale przedszkolnym i 22 w II oddziale przedszkolnym). W szkole 

funkcjonuje 8-klas szkoły podstawowej oraz dwa oddziały przedszkolne. Drugi oddział  przedszkolny jest 

kontynuacją projektu „Nasze przedszkole planetą dobrej energii” – RPO Województwa Dolnośląskiego 

2014-2020, współfinansowanego ze środków UE - EFS (beneficjent - Fundacja Szansa). 

 W przedszkolu realizowano różnorodne zajęcia dla dzieci przedszkolnych: Zajęcia naukowo – techniczne, 

konstrukcyjno – kreatywne „Młody Odkrywca”, Szachy, język angielski w kuchni,  Gimnastyka rozwojowa 

z elementami gimnastyki korekcyjnej, Zajęcia sensoryczne, Zajęcia rytmiczno– taneczne, Szycie – 

„Tańcowała igła z nitką”, Zajęcia rozwijające kompetencje społeczno – emocjonalne „Ja, ty, my – wrażenia i 

uczucia”, Zajęcia z kompetencji obywatelskich „Kochamy się uczyć”, Zajęcia specjalistyczne – Logoterapia 

indywidualna, Zajęcia specjalistyczne z psychologiem. Odbyły się także: „Szkolenie z zakresu podnoszenia 

kwalifikacji z pedagogiki specjalnej” oraz „Szkolenie z podnoszenia kwalifikacji nauczycieli z 

wykorzystania w nauczaniu e- podręczników i wyszukiwania e-zasobów i e-materiałów dydaktycznych”, 

stworzonych dzięki środkom EFS w latach 2007-2013 i 2014-2020 – dla nauczycieli z oddziałów 

przedszkolnych. Łączna wartość projektu: 406 007,50 zł. Projekt trwał od dnia 1.09.2020 r. i zakończył 

się   30.06.2021 r. 

 W szkole przeprowadzana jest innowacja pedagogiczna, która jest realizowana w klasie I i II „Czytam z 

klasą – lekturki spod chmurki”.  

            W związku z sytuacją epidemiczną Covid -19, zajęcia częściowo odbywały się w trybie zdalnym dla 

szkoły podstawowej. Nauczyciele pracują z uczniami na platformie Microsoft Teams, gdzie również 

odbywają się spotkania rodzicielskie i spotkania rady pedagogicznej oraz przeprowadzane są uroczystości 

szkolne. W związku z nauką zdalną zawieszano częściowo działalność biblioteki i świetlicy szkolnej oraz 

działalność nauczyciela wspomagającego w szkole podstawowej. Szkoła przekazała do użytkowania na 

czas nauki zdalnej komputery dla uczniów potrzebujących oraz wyposażyła nauczycieli w niezbędny 

sprzęt do nauczania zdalnego. Łącznie wypożyczono 28 laptopów, które wyczerpały potrzeby uczniów i 

nauczycieli.  

Szkoła zapewnia uczniom zajęcia w ramach pomocy psychologiczno – pedagogicznej. W ramach 

tych zajęć, zgodnie z orzeczeniami z poradni psychologiczno – pedagogicznej, odbywają się zajęcia 

rewalidacji dla dzieci z oddziału przedszkolnego w wymiarze 2 godz. tygodniowo, uczniów szkoły 
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podstawowej w wymiarze 6 godzin tygodniowo,  zajęcia wspomagania nauczyciela przedszkola 20 godzin 

tygodniowo oraz zajęcia wspomagania w szkole podstawowej w wymiarze 7 godzin tygodniowo. Zgodnie 

z orzeczeniem o potrzebie organizacji zajęć indywidualnych do września 2021 roku, zorganizowano 10 

godzin nauczania tygodniowo. Dodatkowo prowadzone są koła zainteresowań. zajęcia wyrównawcze, 

zajęcia logopedyczne oraz zajęcia dodatkowe z języka polskiego dla uczniów powracających z zagranicy. 

I Oddział przedszkolny  

Do I oddziału przedszkolnego uczęszcza obecnie 18 dzieci, w tym 10  6- latków, 1  7- latek, 7 

5 -latków. Praca w oddziale przedszkolnym „O” oparta była o treści podstawy programowej zawarte w 

programie dydaktyczno – wychowawczym „Ciekawa zabawa” wydawnictwa Nowa Era. Treści programowe 

realizowane są  wokół bloków tematycznych, uwzględniając poziomy nauki dzieci 5-7 letnich. Dzieci 

poznają litery, cyfry, figury geometryczne, znaki matematyczne, dodają i odejmują, dokonują analizy i 

syntezy wyrazów, dzielą na sylaby, próbują czytać proste wyrazy. Uczą się współpracować w grupie, 

uczestniczą w zabawach ruchowych i muzycznych. Poznają różne techniki plastyczne, wzbogacają swoje 

wiadomości o przyrodzie i świecie. Do oddziału przedszkolnego uczęszcza 1 dziecko z orzeczeniem o 

potrzebie kształcenia specjalnego  w związku z tym zatrudniony  jest nauczyciel wspomagający w 

wymiarze 20 godzin tygodniowo.  

II Oddział przedszkolny  

Oddział uruchomiono od dnia 1.09.2020r. Obecna grupa 3-4-latków liczy 22 dzieci (10 

dziewczynek i 12 chłopców), a ze względu na wiek: 7 3-latków i 15 4-latków). 12 dzieci jest z obwodu 

szkoły a 10 dowożonych do przedszkola z Bystrzycy Kłodzkiej, Międzygórza i  Starego Waliszowa. 

Praca dydaktyczno-wychowawcza obejmuje realizację treści zawartych w podstawie programowej 

wychowania przedszkolnego, o program edukacji przedszkolnej  „Ciekawa zabawa” wydawnictwa Nowa 

Era, z którego materiały dobierane są zgodnie z potrzebami nauczyciela   i możliwościami rozwojowymi 

dzieci. 

Biblioteka w Szkole Podstawowej w Wilkanowie  

 W szkole działa biblioteka szkolna w wymiarze 8 godzin tygodniowo, która prowadzi działalność 

informacyjną oraz dydaktyczno- wychowawczą. Biblioteka szkolna pracuje w  oparciu o  plan 

zatwierdzony przez Dyrektora Szkoły tj. udostępnia zbiory biblioteczne, udziela informacji bibliotecznych, 

prowadzi ewidencję i statystykę wypożyczeni, aktualizuje księgozbiór, prowadzi dziennik biblioteki oraz 

archiwizuje bazę danych. W ramach realizacji zadań  programu przysposobienia czytelniczego i 

informacyjnego uczniów zorganizowała: 

• Pasowanie pierwszoklasistów na czytelników 

• Dzień głośnego czytania 

• Lekcję biblioteczną „Od napisania książki do wypożyczenia (2 części) 

• Udział w akcji” Mała książka- wielki człowiek” 

• Wizytę przedszkolaków w Bibliotece Szkolnej w celu poznania biblioteki i czytania 

książek 

Do innych wydarzeń w życiu biblioteki należą: 

• Konkurs organizowany przez Dolnośląską Bibliotekę Publiczną – „Książka z mojej walizki” 

• Udział w Narodowym Czytaniu  lektury „Moralność Pani Dulskiej” 

• Udział w kiermaszu taniej książki 

• Konkurs organizowany przez Bibliotekę Szkolną „By czytać się chciało, zakładkę zrób wspaniałą” 

• Konkurs organizowany przez Bibliotekę Szkolną „Czytaj i polecaj” 

We  wrześniu pracowano nad przygotowaniem podręczników do wypożyczenia dla uczniów klas 

I-VIII. Wprowadzono nowe podręczniki do księgi inwentarzowej i elektronicznego systemu MOL, 

wypisywano również karty książek. Dokonano także prac związanych z uporządkowaniem nieaktualnych 

podręczników. Podczas nauki stacjonarnej przeprowadzono  lekcje biblioteczne oraz udostępniano 
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księgozbiór dla uczniów i nauczycieli. Przeprowadzono lekcję biblioteczną, podczas której 

pierwszoklasiści i przedszkolaki dowiedzieli się, jak należy zachowywać się w bibliotece i jak dbać o 

książki.  

 Świetlica szkolna  

Świetlica podczas pracy stacjonarnej objęła działalnością opiekuńczo-wychowawczą 46 uczniów, 

w tym 25 uczniów klas I-III oraz  21 uczniów z klas IV-VIII. W świetlicy przebywały również dzieci 

oczekujące na zajęcia lekcyjne lub dodatkowe, a także w ramach doraźnych zastępstw skierowane do 

świetlicy przez dyrektora szkoły.   

Nadrzędnym celem działalności świetlicy szkolnej  było zapewnienie bezpieczeństwa oraz 

wszechstronnej opieki wychowawczej uczniom przed zajęciami lekcyjnymi i po ich zakończeniu do czasu 

odbioru dzieci przez opiekunów lub odjazdu do domu. Czas pracy świetlicy i wychowawców dostosowany 

został do godzin przyjazdu uczniów, oczekiwania dzieci do odjazdu po zakończonych zajęciach. Dzieci 

przebywające w świetlicy miały w ofercie uczestnictwo w różnorodnych formach zajęć zgodnie z 

tematyką przewidzianą w planie zajęć świetlicy.  Organizowane były: zajęcia dydaktyczne - zabawy 

słowne, krzyżówki, rebusy, labirynty, zabawy matematyczne i polonistyczne; zajęcia plastyczno – 

manualne , malowanie, wycinanie, wyklejanie, wykonywano np. kartki laurki, dekoracje okolicznościowe 

pomieszczenia świetlicy i inne zajęcia z wykorzystaniem środków audiowizualnych. 

           Oprócz planowych zajęć świetlicowych uczniowie mieli również czas na swobodne zabawy, zgodne z 

ich zainteresowaniami, korzystali z licznych gier i zabawek zgromadzonych w świetlicy. W ramach 

działalności dydaktycznej świetlica umożliwia uczniom odrabianie lekcji i pomoc w nauce uczniom 

słabszym.  

Samorząd uczniowski            

 W szkole działa samorząd uczniowski, który bierze aktywny udział tworzeniu i realizowaniu 

prawa szkolnego tj. planowaniu pracy, przydziału obowiązków, opiniowaniu dokumentów szkolnych; 

ściśle współpracuje podczas organizowania uroczystości i imprez szkolnych czy przeprowadzaniu akcji 

charytatywnych. Należą do nich: zbiórka darów dla zwierząt (psów i kotów) z schroniska w Kłodzku „Pod 

Psią Gwiazdą”; odwiedzili pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej w ramach 

Międzynarodowego Dnia Osób Starszych; zorganizowali przedstawienia w ramach Międzynarodowego 

Dnia Rzucenia Palenia czy Międzynarodowego Dnia Praw Człowieka/Dziecka i innych akcjach. 

 W Szkole Podstawowej w Wilkanowie w ramach godzin do dyspozycji dyrektora oraz innych 

działają koła zainteresowań jak również zajęcia wspomagające, wyrównujące braki programowe 

spowodowane nauką zdalną dla uczniów z poszczególnych klas.  

Nazwa zajęć Liczba godzin w tygodniu Liczba uczestników 

Koło języka angielskiego dla klasy I   1 14 

Koło czytelnicze  dla klasy II  1 13 

Koło czytelnicze  dla klasy III  1 
 

Koło matematyczne dla klasy VII i VIII  2 14 

Koło artystyczne dla klasy VI 1 6 

SKS dla klasy IV 1 10 

Zajęcia wspomagające wyrównawcze z 

matematyki, języka polskiego, języka 

angielskiego, historii, geografii, biologii i 

fizyki dla klas IV, V, VI, VII, VIII 

75 Kl. IV – 11 
Kl. V - 12 
Kl. VI – 6 

Kl. VII - 14 
Kl. VIII - 14 
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            Kształtowanie postaw uczniów odbywa się w oparciu o Szkolny Program Wychowawczo -  

Profilaktyczny. Realizując zadania nakreślone w tym dokumencie, prowadzone były działania zmierzające 

do integracji klas, wspólne działania na rzecz klasy, szkoły, środowiska. Ze względu na pandemię 

spowodowaną wirusem COVID – 19, działania przewidziane do realizacji zostały bardzo okrojone. Z 

wielką uwagą przygotowywane były uroczystości szkolne, miedzy innymi: Rozpoczęcie Roku Szkolnego, 

DEN, Pasowanie na Ucznia Klasy Pierwszej,  Rocznica Odzyskania Niepodległości 11 listopada, Mikołajki. 

Realizując założenia programowe szkoła współpracuje ściśle z różnymi instytucjami i organizacjami 

wspomagającymi przeciwdziałanie patologiom społecznym (Policją, Poradnią Psychologiczno-

Pedagogiczną, Sądem Rodzinnym w Kłodzku, kuratorami sądowymi, OPS w Bystrzycy Kłodzkiej, 

Bystrzyckim Ośrodkiem Kultury). Szkoła współpracuje z Nadleśnictwem Międzylesie. W tym roku 

szkolnym efektem współpracy było wydanie kolejnego tomu fotoksiążki stanowiącej swoistą Kronikę 

Szkoły. 

W ramach promocji szkoły publikowano ciekawe artykuły oraz zamieszczano zdjęcia na szkolnej 

stronie www.zswilkanow.szkolnastrona.pl i szkolnym Facebooku. 

Ważnym elementem pracy szkoły jest aktywna współpraca z rodzicami.  Dyrektor, pedagog szkolny 

oraz wychowawcy klas ściśle współpracują z radą rodziców, biorą  udział w spotkaniach rad 

oddziałowych,  inicjowanych przez dyrekcję szkoły. Rodzice informowani są na bieżąco w sprawach 

szkoły, opiniują ważne dokumenty szkolne, np. dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych, Program 

Profilaktyczno - Wychowawczy. Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej w Wilkanowie wspiera szkołę 

w zakresie wyposażenia  i promocji szkoły w środowisku, włącza się w organizację uroczystości 

szkolnych, np. Dzień Edukacji Narodowej, Pasowanie na ucznia klasy I,  wnioskuje do dyrektora w 

ważnych sprawach wychowawczych i dotyczących modernizacji i ulepszenia warunków pracy i nauki w 

placówce, organizuje akcje charytatywne.  

 

1.8.4. Przedszkole Nr 2 w Bystrzycy Kłodzkiej 

 

                  Placówka funkcjonuje w odnowionym budynku przy ul. Mickiewicza 10 oraz w budynkach przy 

ul. Wojska Polskiego 5 w Bystrzycy Kłodzkiej. W placówce na koniec roku  2021  uczyło się  300  dzieci w 

12 oddziałach.  

 

 W obiektach przedszkola dokonano wszelkich niezbędnych przeglądów i remontów. 

W 2021 roku z związku z sytuacją pandemiczną nie dokonywano znaczących zakupów ponieważ 

większość działań i finansów ukierunkowana była  na przeciwdziałanie COVID – 19. Pomimo trudnej 

sytuacji udało się zakupić: 

− smart TV, 

− nożyce spalinowe do żywopłotu, 

− wiertarkę, 

− laptop dla dzieci z niepełnosprawnościami. 

 

Współpraca ze środowiskiem: 

Sytuacja pandemiczna oraz ogólnokrajowy lockdown zmusiły placówkę do odwołania wszystkich imprez i 

działań kulturalnych. Udało się jednak przeprowadzić kilka działań w formie online.  

 -  29 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, 

 -   Dzień Babci i Dziadka, 

 -   Dzień Mamy i Taty, 

 -   Święta Bożego Narodzenia,  

 -   Zakończenie roku szkolnego. 

Wszystkie działania miały charakter indywidualny dla grupy. 
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Dokonano znaczących remontów niezbędnych ze względu na bezpieczeństwo dzieci oraz w celu 

poprawienia funkcjonowania jednostki: 

− wymiana źródła ogrzewania z paliwa stałego na gazowe przy ulicy Wojska Polskiego 5, 

− wymiana części pokrycia dachowego na ulicy Wojska Polskiego 5, 

− wymiana częściowa stolarki okiennej na ulicy Wojska Polskiego 5, 

− montaż dodatkowej żyły energetycznej do pieców konwekcyjnych na ulicy Mickiewicza 10, 

− modernizacja systemu hydraulicznego i montaż dodatkowej baterii zlewozmywakowej w kuchni 

na ulicy Mickiewicza 10,  

− częściowa wymiana oświetlenia na ulicy Wojska Polskiego 5, 

− montaż termostatów grzejnikowych na ulicy Wojska Polskiego 5, 

− wymiana grzejnika na ulicy Wojska Polskiego 5, 

− wymiana ślizgu na placu zabaw przy ulicy Mickiewicza 10, 

− wymiana balustrady wejściowej przy ulicy Wojska Polskiego 5. 

 

2. Pomoc społeczna i polityka prorodzinna 

 

2.1.Ośrodek Pomocy Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej   

 

                  Ośrodek Pomocy Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej  jest jednostką organizacyjną Gminy 

Bystrzyca Kłodzka utworzoną w celu wykonywania zadań własnych i zleconych określonych w ustawie o 

pomocy społecznej, którego działalność ma na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie 

trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, 

zasoby i możliwości. Działalność Ośrodka finansowana jest z budżetu gminy, dotacji rządowych oraz 

środków Unii Europejskiej. 

 Oprócz tego Ośrodek realizuje sprawy z zakresu:  

- dodatków mieszkaniowych wynikające z ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych,  

- dodatków energetycznych  wynikające z ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne,  

- świadczeń rodzinnych wynikające z ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych,  

- funduszu alimentacyjnego wynikające z ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom 

uprawnionym do alimentów,  

- zadania zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, 

- ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci. 

 Ośrodek Pomocy Społecznej Bystrzycy Kłodzkiej, podobnie jak każdy inny OPS w Polsce jest 

pierwszym miejscem, w którym wsparcia szukają ludzie potrzebujący pomocy. Celem jednostki jest 

niesienie różnorodnych form pomocy osobom i rodzinom, które z różnych przyczyn niezdolne są do 

rozwiązywania swych życiowych problemów, a w szczególności ludziom starszym, niepełnosprawnym, 

chorym, samotnym, zagrożonym demoralizacją, rodzinom pozbawionym środków do życia, ubogim i 

bezradnym. 

 Ośrodek rozbudowuje, pogłębia współpracę z licznymi organizacjami pozarządowymi, 

instytucjami rynku pracy (Powiatowym Urzędem Pracy), instytucjami zarządzającymi funduszami 

unijnymi (Wojewódzkim Urzędem Pracy, Urzędem Marszałkowskim, Dolnośląskim Ośrodkiem Polityki 

Społecznej) czy służbami mundurowymi (Policją, Strażą Pożarną).  

                Utworzenie i utrzymywanie ośrodka pomocy społecznej, w tym zapewnienie środków na 

wynagrodzenia pracowników jest zadaniem obowiązkowym gminy wynikającym z art. 17 ust.18 ustawy o 

pomocy społecznej. W Ośrodku Pomocy Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej, w roku sprawozdawczym 

zatrudnionych było ogółem 39 osób (plus osoby zatrudnione w ramach robot publicznych – 5 osób). 

            Do realizacji zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej Ośrodek Pomocy Społecznej 

zatrudnia pracowników socjalnych. Zgodnie z art. 110 ust.11 ustawy j.w. OPS zatrudnia pracowników 

socjalnych proporcjonalnie do liczby ludności gminy w stosunku jeden pracownik socjalny na 2 tys. 

mieszkańców, nie mniej jednak niż trzech pracowników. W roku 2021 było zatrudnionych 9  
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pracowników socjalnych świadczących pomoc   w formie pracy socjalnej i przeprowadzających wywiady 

środowiskowe. 

W ostatnich latach można obserwować stały wzrost liczby realizowanych przez pomoc społeczną 

zadań, co wiąże się z koniecznością stałego doskonalenia zawodowego, poszerzania posiadanej wiedzy 

i umiejętności. Rosnące wymagania w stosunku do pracowników socjalnych, jak i  pracowników obsługi 

administracyjno – finansowej Ośrodka, zaowocowały wzrostem poziomu wykształcenia kadry w ostatnich 

latach.  

Pracownicy Ośrodka w 2021 r. uczestniczyli w różnego rodzaju kursach, szkoleniach, 

konferencjach oraz seminariach organizacyjnych przez firmy zewnętrzne, a także przez Dolnośląski 

Ośrodek Polityki Społecznej. Łącznie w szkoleniach brało udział 100 osób (niektórzy pracownicy brali 

udział w kilku szkoleniach). 

Ośrodek Pomocy Społecznej na bieżąco realizował obowiązki administracyjne, w tym w zakresie 

kontroli zarządczej. 

 

2.1.1. System pomocy społecznej 

Zadania w zakresie pomocy społecznej, rodzaje świadczeń, zasady i tryb ich udzielania oraz 

organizację pomocy społecznej określa ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej oraz akty 

wykonawcze do ww. ustawy. Pomoc społeczna, zgodnie z art. 15 ustawy o pomocy społecznej polega 

w szczególności na: 

✓ przyznawaniu i wypłacaniu przewidzianych ustawą świadczeń, 

✓ pracy socjalnej, 

✓ prowadzeniu i rozwoju niezbędnej infrastruktury socjalnej, 

✓ analizie i ocenie zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej, 

✓ realizacji zadań wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych, 

✓ rozwijaniu nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb. 

 

Zgodnie z obowiązującym prawem Ośrodek Pomocy Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej realizuje 

następujące zadania: 

1) Zadania własne gminy o charakterze obowiązkowym: 

✓ opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze 

szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania 

problemów alkoholowych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup 

szczególnego ryzyka, 

✓ sporządzanie bilansu potrzeb gminy w zakresie pomocy społecznej, 

✓ udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego 

pozbawionym, 

✓ przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych, 

✓ przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, 

✓ przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych w wyniku 

zdarzenia losowego, 

✓ przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków na świadczenia zdrowotne 

osobom bezdomnym oraz innym osobom niemającym dochodu i możliwości uzyskania świadczeń 

na podstawie przepisów o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia, 

✓ przyznawanie zasiłków celowych w formie biletu kredytowanego, 

✓ opłacanie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za osobę, która zrezygnuje 

z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad 

długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie nie zamieszkującymi matką, 

ojcem lub rodzeństwem, 

✓ praca socjalna, 
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✓ organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu 

zamieszkania, z wyłączeniem usług specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób 

z zaburzeniami psychicznymi, 

✓ prowadzenie i zapewnienie miejsc w placówkach opiekuńczo – wychowawczych wsparcia 

dziennego lub mieszkaniach chronionych, 

✓ tworzenie gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną, 

✓ dożywianie dzieci, 

✓ sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym, 

✓ kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy 

w tym domu, 

✓ pomoc osobom mającym trudności w przystosowaniu się do życia po zwolnieniu z zakładu 

karnego, 

✓ sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej właściwemu wojewodzie, również 

w wersji elektronicznej, z zastosowaniem systemu teleinformatycznego, 

✓ przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych, 

✓ opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach  o świadczeniach opieki 

zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, 

✓ utrzymanie ośrodka pomocy społecznej, w tym zapewnienie środków na wynagrodzenia.  

 

2) Zadania własne gminy: 

✓ przyznawanie i wypłacanie zasiłków specjalnych celowych, 

✓ przyznawanie i wypłacanie pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie w formie zasiłków, 

pożyczek oraz pomocy w naturze, 

✓ prowadzenie i zapewnienie miejsc w domach pomocy społecznej i ośrodkach wsparcia o zasięgu 

gminnym oraz kierowanie do nich osób wymagających opieki, 

✓ podejmowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych potrzeb 

gminy, w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych, 

✓ współpraca z powiatowym urzędem pracy w zakresie upowszechniania ofert pracy oraz 

informacji o wolnych miejscach pracy, upowszechniania informacji o usługach poradnictwa 

zawodowego i o szkoleniach. 

 

3) Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej: 

✓ organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla 

osób z zaburzeniami psychicznymi, 

✓ przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych z klęską 

żywiołową lub ekologiczną, 

✓ realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających na celu 

ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia, 

✓ przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia, posiłku oraz 

niezbędnego ubrania cudzoziemcom, którzy uzyskali zgodę na pobyt tolerowany na terytorium 

RP, 

✓ wypłacanie wynagrodzenia dla opiekuna za sprawowanie opieki. 

 

Poza tym do zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej a realizowanych przez OPS 

należy: 

- prowadzenie postępowań w sprawach świadczeń rodzinnych,  

- pomoc osobom uprawnionym do alimentów , 

- wydawanie decyzji kończących postępowanie na podstawie pełnomocnictwa Burmistrza Bystrzycy 

Kłodzkiej wydanego w związku z art. 20 ust. 3 ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz  prowadzi 

postępowania w zakresie przyznania Karty Dużej Rodziny w związku z §13 ust.4 rozporządzenia RM . 
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W 2021 r.  pomocą społeczną w formie świadczeń pieniężnych, usług oraz pracy socjalnej objęto łącznie 

919 rodzin. Liczba osób w tych rodzinach świadczeniobiorców wynosiła 1625 osób, co stanowiło 9,2 %  

ogółu mieszkańców gminy (17.510 stałych+ 242 czasowych). Widoczny jest spadek liczby mieszkańców 

gminy, korzystających z pomocy społecznej. 

W latach ubiegłych z pomocy społecznej skorzystało: 

  9,5 % mieszkańców gminy- 2020r. 

  9,9 % mieszkańców gminy -2019r. 

11,5 % mieszkańców gminy- 2018 r. 

11,8 % mieszkańców  gminy- 2017 r. 

12,5 % mieszkańców gminy – 2016 r.  

W ramach systemu pomocy społecznej wydanych zostało 2494 decyzji administracyjnych, kończących 

postępowania w sprawach dotyczących różnego rodzaju świadczeń, do których stosuje się przewidzianą 

w ustawie o pomocy społecznej procedurę. Świadczenia przyznawane są  w formie pieniężnej lub 

niepieniężnej na wniosek osoby zainteresowanej po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego, 

prowadzonego w przypadku pomocy społecznej  w formie wywiadu środowiskowego. 

 

     Kryterium  dochodowe, uprawniające do korzystania ze świadczeń  pomocy społecznej wynosiło 

odpowiednio: 

➢ dla osoby samotnie gospodarującej- 701 zł 

➢ dla osoby w rodzinie 528 zł 

Pomoc społeczna kierowana jest do osób lub rodzin dotkniętych różnymi dysfunkcjami. Najczęstszymi 

powodami korzystania z pomocy społecznej w 2021 r. było ubóstwo, bezrobocie, niepełnosprawność i 

długotrwała lub ciężka choroba. 

 

Liczba rodzin korzystających z pomocy 

OPS 

2021 

Liczba rodzin Liczba osób w tych rodzinach 

ogółem 919 1625 

W tym : korzystających ze świadczeń 
finansowych i nie finansowych 

403 737 

Wyłącznie w postaci pracy socjalnej 516 888 

 

Na przestrzenie ostatnich 4 lat liczba rodzin i liczba osób objętych pomocą społeczną kształtowała się 

następująco:  

 

ROK Liczba rodzin objętych 

pomocą społeczną 

Liczba osób w rodzinach 

objętych pomocą społeczną 

% ogółu 

mieszkańców 

2018 1083 2184 11,5 

2019 919 1815 9,9 

2020 887 1720 9,5 

2021 919 1625 9,2 

 

2.1.1.1. Świadczenia pieniężne realizowane na podstawie ustawy o pomocy społecznej 

 

Do świadczeń pieniężnych realizowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej               

w 2021 r. należały: 

➢ zasiłek stały, 

➢ zasiłek okresowy, 

➢ zasiłek celowy i specjalny zasiłek celowy, 

➢ wynagrodzenie należne opiekunowi z tytułu sprawowania opieki przyznawane przez sąd. 
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1) Zasiłek stały jest świadczeniem przysługującym osobom niezdolnym do pracy z powodu wieku lub 

całkowicie niezdolnym do pracy, spełniającym kryterium dochodowe. 

Forma pomocy Liczba osób, 
którym 

przyznano 
świadczenie 

Liczba 
świadczeń 

Kwota 
świadczeń 

(w zł) 

Liczba 
rodzin 

Liczba 
osób        w 
rodzinach 

Zasiłki stałe ogółem: 101 935 461 973 98 121 
W 
tym 

dla osoby 
samotnie 
gospodarującej 

87 815 428 701 87 87 

dla osoby 
pozostającej w 
rodzinie 

15 120 33 272 12 35 

 

2) Zasiłek okresowy to świadczenie przysługujące w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, 

niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z 

innych systemów zabezpieczenia społecznego. Przyznawany jest osobom i rodzinom, których dochód 

jest niższy od kryterium dochodowego. 

Forma pomocy Liczba osób, 
którym 

przyznano 
świadczenie 

Liczba 
świadczeń 

Kwota 
świadczeń 

(w zł) 

Liczba 
rodzin 

Liczba 
osób        w 
rodzinach 

Zasiłki okresowe 
ogółem: 

143 814 283 940 142 267 

w tym przyznane  z powodu: 
bezrobocia 128 697 248 995 127 243 

długotrwałej choroby 8 24 7 063 8 8 
niepełnosprawności 9 29 8 673 9 16 
możliwości utrzymania 
lub nabycia uprawnień 
do świadczeń z innych 
systemów 

0 0 0 0 0 

innej przyczyny  24 64 19 209 24 56 
 

3) Zasiłek celowy to świadczenie przyznawane w celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej, w 

szczególności na pokrycie kosztów zakupu żywności, leków, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów  

użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu. Do otrzymania zasiłku celowego 

uprawnione są również osoby lub rodziny, które poniosły straty w wyniku zdarzenia losowego, bądź 

klęski żywiołowej lub ekologicznej. W tego rodzaju przypadkach świadczenie to może być przyznane 

niezależnie od dochodu i może nie podlegać zwrotowi.  

Specjalny zasiłek celowy jest bezzwrotnym świadczeniem przyznawanym w szczególnie 

uzasadnionych przypadkach osobie albo rodzinie o dochodach przekraczających  określone w ustawie 

kryteria. 

Forma pomocy Liczba osób, 
którym 

przyznano 
świadczenie 

Kwota 
świadczeń 

(w zł) 

Liczba osób w 
rodzinach 

Zasiłki celowe ogółem: 339 583 467 613 

Zdarzenie losowe 2 7 000 4 

Zasiłki celowe specjalne  67 45 881 97 

W 2021 roku zwiększyła się   o  7 liczba  osób, którym przyznano świadczenia w formie zasiłków celowych 

w stosunku do 2020r. 
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        Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadanie z zakresu administracji rządowej zlecone gminie                    

w zakresie  wypłaty wynagrodzeń za sprawowanie opieki nad osobami ubezwłasnowolnionymi 

całkowicie lub częściowo: 

Liczba opiekunów 
 

Liczba osób objętych 
opieką 

Liczba świadczeń kwota w zł 

1 1 
 

29 997 

 

W 2021 roku do Działu Pomocy Środowiskowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Bystrzycy 

Kłodzkiej wpłynęło 7 509 spraw (w tym 1 920 spraw o przyznanie pomocy finansowej lub rzeczowej,                

3 495 spraw z różnych instytucji, tj.: Ośrodków Pomocy Społecznej, Sądu Rodzinnego, Zakładu Karnego, 

szkół, schronisk, komornika, TVN, UMiG, placówek ochrony zdrowia). 

Pracownicy socjalni przeprowadzili w minionym roku 1920 wywiadów środowiskowych 

rozeznając środowiska pod względem ich sytuacji rodzinnej, zawodowej, zdrowotnej, mieszkaniowej 

i materialnej. W przeliczeniu na jednego pracownika socjalnego przypadało przeprowadzenie 

213 wywiadów. 

W ramach pracy socjalnej pracownicy socjalni OPS w Bystrzycy Kłodzkiej realizują również 

zadania polegające na występowaniu do sądów z wnioskiem o wgląd w sytuację rodzinno - wychowawczą 

i o zajęcie stanowiska wobec opieki nad małoletnim dzieckiem. W 2021 roku OPS wystąpił 7 razy do Sądu 

Rodzinnego o wgląd w sytuację rodziny oraz małoletnich dzieci. 

Pracownicy socjalni w 2021 roku wystąpili do Komisji ds. Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych z  7   wnioskami o skierowanie na przymusowe leczenie odwykowe.  

W 2021 roku przeprowadzono 255 wywiadów  środowiskowych zlecone przez Ośrodki Pomocy 

Społecznej oraz Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie w sprawie: 

✓ ustalenia odpłatności za pobyt w placówkach opiekuńczo – wychowawczych, 

✓ rozłożenia zadłużenia alimentacyjnego na raty, 

✓ ubezpieczenia zdrowotnego. 

Obsługa środowisk wymaga ogromnego nakładu pracy związanego z przyjmowaniem                         

i załatwianiem wniosków o pomoc. Należy przy tym zaznaczyć, że każda ze spraw wiąże się również                  

z wydaniem decyzji lub innych rozstrzygnięć administracyjnych, zgodnie z kodeksem postępowania 

administracyjnego.  

W 2021 roku pracownicy sekcji świadczeń Działu Pomocy Środowiskowej Ośrodka Pomocy 

Społecznej wydali ponad 2775 różnego rodzaju decyzji i rozstrzygnięć . Wiązało się to również ze 

sporządzeniem ponad 427 list wypłat, not księgowych oraz dokumentów rozliczeniowych, rozliczeniem 

ponad 164 faktur za zakupione przez klientów OPS produkty żywnościowe, środki chemiczne w sklepach , 

leki w aptece oraz pobyty w noclegowniach. 

Wydanych zostało ponad 108 różnego rodzaju zaświadczeń oraz przygotowano ponad 3 501  pism. 

 

2.1.1.2. Świadczenia niepieniężne realizowane na podstawie ustawy o pomocy społecznej 

Do świadczeń niepieniężnych zaliczają się między innymi: 

➢ praca socjalna, 

➢ poradnictwo specjalistyczne, 

➢ usługi opiekuńcze, w tym specjalistyczne, 

➢ kierowanie i opłacanie kosztów pobytu w domu pomocy społecznej, 

➢ kierowanie do ośrodków wsparcia i mieszkań chronionych, 

➢ sprawienie pogrzebu, 

➢ składka na ubezpieczenie zdrowotne. 

 

1) Praca socjalna 

        Ustawa o pomocy społecznej  kładzie szczególny nacisk na pracę socjalną, która jest świadczona na 

rzecz poprawy funkcjonowania osób i rodzin w ich środowisku społecznym. Podstawowym zadaniem 
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pracownika socjalnego jest szczegółowe rozeznanie sytuacji osoby/rodziny oraz stworzenie 

wielopłaszczyznowej diagnozy, na podstawie której konstruowany  jest plan pracy z rodziną. 

        Praca socjalna to zespół metodycznych czynności podejmowanych w określonym celu, świadczona na 

rzecz poprawy funkcjonowania osób i rodzin w ich środowisku społecznym, jak również w celu 

zapobiegania pogarszaniu się ich sytuacji. Celem pracy socjalnej jest umożliwienie, wspieranie lub 

wywoływanie zmiany sposobu funkcjonowania osoby i rodziny oraz jej otoczenia, a także wzmacnianie 

potencjału osób i rodzin do przezwyciężania trudnych sytuacji życiowych. Praca socjalna świadczona jest 

bez względu na posiadany dochód. W 2021 roku pracą socjalną objętych zostało 516  rodzin. 

          Pracownicy socjalni podejmują działania w tych obszarach funkcjonowania, w których 

osoba/rodzina napotyka trudności, których nie jest w stanie samodzielnie pokonać i wymaga wsparcia np.  

w realizowaniu funkcji opiekuńczo-wychowawczej, prowadzeniu gospodarstwa domowego, 

podtrzymaniu zdrowia, zdobyciu pracy, kontaktach z otoczeniem.   

        Najwięcej działań zostało podjętych w obszarze funkcjonowania rodziny tj. relacji w rodzinie, 

realizacji funkcji opiekuńczo-wychowawczej, funkcjonowania rodziny w środowisku oraz funkcjonowania 

osoby tj. relacji osoby z niepozostającymi we wspólnym gospodarstwie domowym członkami rodziny, 

w tym rodziną mieszkającą oddzielnie, funkcjonowania osoby w środowisku.  

         Praca socjalna może być prowadzona w oparciu o zawarty z rodziną/osobą kontrakt socjalny, czyli 

pisemną umowę zawartą z osobą ubiegającą się o pomoc, określającą uprawnienia i zobowiązania stron 

umowy. Kontrakt socjalny zawierany jest w celu określenia sposobu współdziałania w rozwiązywaniu 

problemów osób lub rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, wzmocnienia aktywności 

i samodzielności życiowej, zawodowej lub przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu. Treść i sposób 

zawieranej w formie kontraktu socjalnego umowy są efektem indywidualnego podejścia do 

rodziny/osoby  w oparciu o dobrze przygotowaną diagnozę. W trakcie opracowania diagnozy 

rodzina/osoba definiuje przyczyny trudnej sytuacji, w której się znalazła oraz źródła tych przyczyn. 

Określa zasoby i możliwości własne oraz środowiska. Omawia ograniczenia powodujące trudności w 

rozwiązywaniu problemów życiowych.   

 

           Kontrakt socjalny służy jasnemu i precyzyjnemu formułowaniu celów dotyczących zmian, jakie 

zamierza się osiągnąć oraz wyznaczeniu dla nich ram czasowych. Pozwala rodzinom lub osobom 

zainteresowanym rozwiązaniem swoich problemów na wybór odpowiednich środków i metod działania 

prowadzących do realizacji długofalowego planu pomocy. W kolejnych etapach realizacji umożliwia 

dokonywanie oceny osiąganych celów, zarówno krótko jak i długoterminowych, poprzez porównanie 

stanu wyjściowego osoby/rodziny ze stanem aktualnym.  

           Ocena umożliwia stwierdzenie, czy w sytuacji osoby/rodziny zachodzą zmiany i czy zmierzają one                

w wyznaczonym przez strony kontraktu kierunku. Pisemna forma kontraktu daje możliwość zarówno 

rodzinom/osobom jak i pracownikowi socjalnemu konfrontowania podejmowanych ustaleń z dalszą ich 

realizacją. 

W 2021roku zawarto 122  kontrakty socjalne, w tym: 17 kontraktów część A oraz 115  w 

ramach kierowania do prac społecznie użytecznych oraz do Centrum Integracji Społecznej w Bystrzycy 

Kłodzkiej. 

 

Wyszczególnienie Liczba rodzin Liczba osób w tych rodzinach 
 

Praca socjalna  ogółem 516 888 
W tym wyłącznie w postaci 
pracy socjalnej 

374 732 

Kontrakt socjalny 122 122 
 

2) Poradnictwo specjalistyczne 

Pracownicy Ośrodka podejmowali działania na rzecz osób i rodzin w celu zapobiegania pogłębianiu się 

występujących dysfunkcji w ramach porad, które polegały na udzieleniu bezpośredniego wsparcia osobie 

lub rodzinie przeżywającej sytuację szeroko rozumianego kryzysu np. dotkniętej przemocą, przeżywającej 
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chorobę psychiczną własną lub członka rodziny, kryzys powstały w wyniku nagłej zmiany sytuacji 

życiowej, straty etc.  

-Psycholog - Specjalistyczne poradnictwo psychologiczne prowadzone w ramach Punktu Konsultacyjnego- 

dla    199 osób  

-Specjalista ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie -Usługi z tego zakresu prowadzone są w ramach 

Punktu Konsultacyjnego- 85    osób 

-Specjalista ds. uzależnień -Usługi z tego zakresu prowadzone są w ramach Punktu Konsultacyjnego- 72   

osoby 

3) Usługi opiekuńcze świadczone osobom starszym, chorym i niepełnosprawnym. 

Ośrodek Pomocy Społecznej  organizował i zabezpieczał zgodnie z potrzebami pomoc w formie usług 

opiekuńczych dla mieszkańców gminy Bystrzyca Kłodzka. Pomoc ta przysługiwała osobom samotnym, 

które z powodu wieku, choroby lub uzasadnionych przyczyn wymagały pomocy osób drugich, a były jej 

pozbawione. Pomoc w formie usług opiekuńczych przysługiwała również osobom samotnie 

gospodarującym a posiadającym rodzinę oraz zamieszkującym i gospodarującym wspólnie z rodziną, 

a rodzina i wspólnie zamieszkali nie mogą zapewnić pomocy i opieki z uwagi na zły stan zdrowia, 

patologię, pracę zawodowa, naukę, brak odpowiedniego przygotowania lub z innych uzasadnionych 

powodów. 

Do zadań własnych o charakterze obowiązkowym  należało organizowanie i świadczenie usług 

opiekuńczych w tym specjalistycznych usług opiekuńczych dostosowanych do szczególnych potrzeb 

wynikających z rodzaju schorzeń lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznym 

przygotowaniem zawodowym i obejmujące: 

✓ usprawnienie do funkcjonowania w społeczeństwie, 

✓ pielęgnację zaleconą przez lekarza, 

✓ rehabilitację fizyczną, 

✓ wspieranie psychologiczno – pedagogiczne, 

✓ wspieranie edukacyjno – terapeutyczne, 

✓ pomoc mieszkaniową. 

Usługi opiekuńcze obejmowały pomoc w zaspokojeniu codziennych potrzeb życiowych, podstawową 

opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza, pielęgnację oraz zapewnienie kontaktu z otoczeniem.  

Usługi 

opiekuńcze              

w miejscu 

zamieszkania 

Liczba osób, którym 

przyznano decyzją 

świadczenie 

Liczba 

świadczeń 

Kwota 

świadczeń 

/zł/ 

Liczba 

rodzin 

Liczba osób             

w             

rodzinach 

Rok 2021 23 2656 48 596 23 23 

Odpłatność za usługi opiekuńcze określała tabela odpłatności zawarta w Uchwale Rady Miejskiej Nr 

XV/137/2019 z 29 listopada 2019 r. roku w sprawie określenia szczegółowych warunków  przyznawania  

i odpłatności  za usługi opiekuńcze i specjalistyczne  usługi opiekuńcze z wyłączeniem  specjalistycznych 

usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi  oraz szczegółowych warunków częściowego 

lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania, zmieniona  uchwałą nr XXXIII/279/2020  Rady 

Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 20 listopada 2020 r.  Koszt jednej roboczogodziny ww. usług w 2021 

roku wynosił 18.30  zł a specjalistycznych usług opiekuńczych 30 zł.  Organizacja usług opiekuńczych                 

w miejscu zamieszkania- realizowana była  przez  Spółdzielnię Socjalną „Pomocna Dłoń” 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

           Do najważniejszych problemów ludzi starszych i niepełnosprawnych należy samotność i poczucie 

nieprzydatności. Prowadzą one do stopniowej marginalizacji i wykluczenia ze społeczności lokalnej. 

Przesłaniem niesionej przez ośrodek pomocy było zapobieganie temu zjawisku, zwłaszcza wśród osób 

samotnych. Umożliwienie prawidłowego funkcjonowania podopiecznych ośrodka w środowisku 

domowym to istota usług opiekuńczych. Większość beneficjentów nie dopuszcza możliwości spędzenia 



RAPORT O STANIE GMINY BYSTRZYCA KŁODZKA ZA ROK 2021 
 

97 

 

schyłku swojego życia w obcym miejscu. Opiekunki w większości są osobami z wieloletnim 

doświadczeniem w pracy z osobami niepełnosprawnymi i starszymi. Niejednokrotnie akceptacja ze strony 

podopiecznych jest tak duża, że traktowane są jak najbliżsi członkowie rodziny,   a w przypadku osób 

samotnych często stają się nieformalnymi członkami rodziny. Ośrodek ściśle współpracował z rodzinami, 

dążąc do maksymalnego ich zaangażowania w organizację opieki dla niepełnosprawnych beneficjentów. 

Wyszczególnienie 2020 2021 

Liczba osób objętych pomocą w formie usług opiekuńczych 21 23 

Liczba osób objętych pomocą w formie dowozu obiadów do 
miejsca zamieszkania 

19 10 

 

4)Kierowanie do domów pomocy społecznej i ponoszenie kosztów pobytu mieszkańców gminy w tych 

domach 

          Osoby przebywające w domu pomocy społecznej ponoszą odpłatność w wysokości 70% od 

posiadanego dochodu, jednak nie więcej niż pełen koszt utrzymania. Pozostałą różnicę kwoty do 

wysokości kosztów utrzymania w placówce dopłacają w kolejności: małżonek, zstępni przed wstępnymi 

lub inne osoby, a następnie gmina, która skierowała osobę do domu. Z roku na rok budżet środków 

finansowych Ośrodka na ten cel wzrasta. Wzrost wydatków w tym rozdziale wynika głównie ze wzrostu 

kosztów utrzymania w placówkach za osoby nieposiadające dostatecznych dochodów, z których 

ponosiłyby pełną odpłatność.  

      Najniższy miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w 2021 roku kształtował się w wys.                         

3990 zł. w Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie a najwyższy 4 990  zł. w  miejscowości Czarne. Koszt 

mieszkańca w DPS  w Bystrzycy Kłodzkiej wynosił 4 907,42 zł . Starosta danego powiatu, co roku ustala 

miesięczny koszt utrzymania w DPS, a Gmina zobowiązana jest do  ponoszenia odpłatności zgodnie 

z ustawą o pomocy społecznej.  

       W 2021 roku w  9 domach pomocy społecznej przebywało 31 mieszkańców Gminy Bystrzyca 

Kłodzka.  Łączny koszt poniesiony przez Gminę wynosił 1 106 550 zł. W gminie zaobserwowano  spadek 

liczby osób starszych, samotnych, o niskich dochodach, które nie mogą liczyć na pomoc najbliższej rodziny 

lub w ogóle jej nie mają. Ma to związek ze zmianą ustawy o pomocy społecznej, która zobligowała 

członków rodziny do dopłat. 

 ogółem 2021 

Liczba osób umieszczonych 

w DPS 

31(stan na dzień 

31.12.2021) 

2 osoby umieszczono 

4 osoby zmarły 

2 osoby opuściły DPS 

1 osoba zrezygnowała 

 

Wykaz DPS, w których przebywają mieszkańcy gminy: 

Nazwa placówki Adres placówki Ilość mieszkańców 

gminy 

przebywających 

w placówkach  

Dom Opieki Caritas Archidiecezji 

Wrocławskiej w Henrykowie 

57-210 Henryków Cystersów 

4D 

1 

Dom Pomocy Społecznej - 57-500 Bystrzyca Kłodzka 

Górna 23 

13 

Dom Pomocy Społecznej - Czarne 77-330 Czarne Zamkowa 19 1 

Dom Pomocy Społecznej - Legnickie Pole 59-241 Legnickie Pole 

Benedyktynów 4 

2 

Dom Pomocy Społecznej - Nowa Ruda 57-402 Nowa Ruda Parkowa 20 1 

Dom Pomocy Społecznej - Ścinawka Dolna 57-410 Ścinawka Średnia 5 
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Ścinawka Dolna 17 

Dom Pomocy Społecznej - Ząbkowice 

Śląskie 

57-200 Ząbkowice Śląskie 

Szpitalna 3 

2 

Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych - 

Jugów 

57-430 Jugów Główna 118 4 

Powiatowy Dom Pomocy Społecznej - 

Ostrowina 

56-400 Ostrowina 21 2 

 

          W 2021 roku wydano skierowania do umieszczenia w DPS dla 2  osób, były to osoby skierowane 

Postanowieniem Sądu Rejonowego w Kłodzku. W ubiegłym roku nastąpił spadek  dopłaty gminy  do  

pobytów w DPS      o   10 077,71  zł.  W 2021  r. średnia miesięczna dopłata gminy dla jednego mieszkańca 

za pobyt w domu pomocy społecznej wynosiła  2 974,60 zł. 

 

5)Kierowanie do schroniska i ośrodka wsparcia 

 

          Osoba bezdomna to według ustawy o pomocy społecznej z dn. 12 marca 2004 r, osoba 

niezamieszkująca w lokalu mieszkalnym w rozumieniu przepisów o ochronie praw lokatorów                          

i mieszkaniowym zasobie gminy i niezameldowana na pobyt stały, w rozumieniu przepisów  o ewidencji 

ludności, a także osoba niezamieszkująca w lokalu mieszkalnym i zameldowana na pobyt stały w lokalu, w 

którym nie ma możliwości zamieszkania. 

         W świetle obowiązujących przepisów do udzielenia pomocy osobie bezdomnej zobowiązana jest 

gmina ostatniego miejsca zameldowania tej osoby na pobyt stały (art. 101 ust. 2 ustawy z dn. 12 marca 

2004r o pomocy społecznej). W przypadkach szczególnie uzasadnionych sytuacją osobistą osoby 

ubiegającej się o świadczenie oraz w sprawach niecierpiących zwłoki, właściwą miejscowo jest gmina 

miejsca pobytu osoby ubiegającej się o świadczenie. Gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania 

albo na ostatnie miejsce zameldowania tej osoby na pobyt stały jest zobowiązana do zwrotu wydatków 

gminie, która przyznała świadczenie w miejscu pobytu. (art. 101 ust. 3,7 w/w ustawy). 

         W roku 2021 z powodu bezdomności z pomocy korzystało 8 osób, w tym 3 osoby umieszczono w 

schronisku w Wałbrzychu i 1 w Świdnicy. 

          Pracownicy socjalni są w stałym kontakcie z osobami bezdomnymi jak również z instytucjami 

ochrony zdrowia i policją. Udzielają specjalistycznego poradnictwa, motywują do podejmowania działań 

w kierunku przezwyciężenia trudnej sytuacji życiowej poprzez mobilizowanie do aktywności zawodowej, 

odbudowania więzi rodzinnych, motywują do leczenia odwykowego. W okresie zimowym osoby 

bezdomne mają możliwość pobytu w schronisku bądź noclegowni. Na terenie gminy  Bystrzycy Kł. nie 

funkcjonuje noclegownia. Ośrodek Pomocy Społecznej podpisał umowę współpracy pomiędzy 

Stowarzyszeniem MONAR Schronisko dla Osób Bezdomnych Markot  w Wałbrzychu . Przedmiotem 

umowy jest współpraca odnosząca się do kierowania osób bezdomnych z terenu Gminy Bystrzyca 

Kłodzka do placówki Stowarzyszenia MONAR Schronisko dla Osób Bezdomnych Markot  w Wałbrzychu. 

Koszt refundacji wynosił 35 zł za dzień. Ponadto ponosimy odpłatność 25 zł za dzień za gotowość 

przyjęcia jednej osoby do schroniska.  

 

6)Mieszkania chronione 

              Zgodnie z art. 17 ust.1 pkt 12 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej do zadań 

własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy prowadzenie i zapewnienie miejsc  w mieszkaniach 

chronionych. Mieszkanie chronione jest formą pomocy społecznej, przygotowująąa osoby tam 

przebywające, pod opieką specjalistów, do prowadzenia samodzielnego życia lub zastępującą pobyt w 

placówce zapewniającej całodobową opiekę. Mieszkanie chronione zapewnia warunki  samodzielnego 

funkcjonowania w środowisku, w integracji ze społecznością lokalną.  

             Burmistrz Bystrzycy Kłodzkiej  zarządzeniem nr 0050.434.2019 z dnia 12 listopada 2019 r. 

przekazał Ośrodkowi Pomocy Społecznej  w Bystrzycy Kłodzkiej pomieszczenie mieszkalne znajdujące się 

na parterze budynku , mieszczącego się przy ul. Starobystrzyckiej 36/1 z przeznaczeniem na prowadzenie 
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mieszkania chronionego na cele związane z Programem kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za Życiem” 

z przeznaczeniem dla osób niepełnosprawnych ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub stopniem 

umiarkowanym, w odniesieniu do których orzeczono chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe, 

całościowe zaburzenia rozwojowe lub epilepsję oraz osób niewidomych, stanowiących grupę docelową w 

ramach działania 1.4 Programu. Jest to pomieszczenia o łącznej powierzchni 27,09 m2  na które  składają 

się pokój, kuchnia, łazienka  i przedpokój . Mieszkanie chronione przeznaczone jest  dla 1 osoby. 

               Zgodnie z art. 97 ust.5 ustawy o pomocy społecznej Rada Miejska w drodze uchwały ustaliła,                       

w zakresie zadań własnych, szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia                  

i mieszkaniach chronionych. Osoby, którym przyznano świadczenie w formie pobytu w mieszkaniu 

chronionym nie ponoszą opłat za pobyt w mieszkaniu chronionym, jeżeli dochód osoby samotnie 

gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty kryterium dochodowego, o którym 

mowa w art. 8 ustawy o pomocy społecznej. Osoby, których dochód przekraczał będzie wyżej wskazane 

kryterium dochodowe  ponosić będą odpłatność za pobyt w tym mieszkaniu według zasad określonych               

w tabeli odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym. Szczegółowe zasady organizacji                                            

i funkcjonowania mieszkania chronionego oraz zasady pobytu   w mieszkaniu chronionym określa 

regulamin organizacji i zasad funkcjonowania mieszkania chronionego, który został wprowadzony 

zarządzeniem Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej   w Bystrzycy Kłodzkiej.  

 

7) Inne świadczenia niepieniężne 

 

a) Sprawienie pogrzebu 

                Zgodnie z przepisami Ustawy o pomocy społecznej gmina ma obowiązek sprawienia pogrzebu 

osobie zmarłej. Sprawienie pogrzebu jest jednym ze świadczeń niepieniężnych przyznawanych przez 

Ośrodek Pomocy Społecznej. Organ zorganizuje pogrzeb, gdy osoba zmarła nie posiadała rodziny lub 

członkowie rodziny z jakichś przyczyn odmawiają podjęcia działań zmierzających do pochówku. 

Organizacja pogrzebu odbywa się na zasadach określonych przez gminę  zgodnie  z wyznaniem zmarłego. 

           Ośrodek Pomocy Społecznej zamawia wykonanie usługi u określonej firmy pogrzebowej 

(przygotowanie zwłok do pochówku, przechowywanie zwłok w chłodni, zapewnienie trumny, przewóz 

zwłok karawanem). W gminie Bystrzyca Kłodzka usługa pogrzebowa jest wykonywana jest przez „EDEN 

S.C. M.J. Łukawscy. Zakład pogrzebowy”. Koszt pochówku tradycyjnego wynosił 3 620,16zł , natomiast 

pochówku z kremacją 3 510,00 zł.  W  2021 r.  r. sprawiono pogrzeb 2 osobom na łączną kwotę  7 020,00 

zł. 

 

b) Opłacanie składek zdrowotnych za osoby uprawnione do zasiłku stałego . 

 Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej osobom uprawnionym do pobierania zasiłku stałego jest opłacana 

składka na ubezpieczenie zdrowotne. W 2021 r. składki opłacono  90 osobom. Roczny koszt świadczeń 

wyniósł 40 210 zł. 

 

c) Opłacanie składek za osoby objęte indywidualnym programem zatrudnienia socjalnego w Centrum 

Integracji Społecznej 

             W myśl art. 66 ust. 1 pkt 30 ustawy z 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej 

finansowanych ze środków publicznych – dalej u.ś.o.z. osoby objęte indywidualnym programem 

zatrudnienia socjalnego lub realizujące kontrakt socjalny w wyniku zastosowania procedury, o której 

mowa w art. 50 ust. 2 ustawy z 20.04.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 

niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu podlegają obowiązkowi 

ubezpieczenia zdrowotnego.  

          Obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego osób skierowanych do Centrum Integracji Społecznej 

powstaje po upływie 30 dni od dnia rozpoczęcia realizacji indywidualnego programu zatrudnienia 

socjalnego, a wygasa z dniem zakończenia realizacji programu lub zaprzestania realizacji programu w 

rozumieniu przepisów o zatrudnieniu socjalnym (art. 73 ust. 1 pkt 13 lit. a u.ś.o.z.).  W 2020 r.  składki 

opłacono 8 osobom na łączną kwotę 609 zł 

https://cis.rumia.eu/pytania-i-odpowiedzi/#/dokument/17127716?unitId=art%2866%29ust%281%29pkt%2830%29&cm=DOCUMENT
https://cis.rumia.eu/pytania-i-odpowiedzi/#/dokument/17091885?unitId=art%2850%29ust%282%29&cm=DOCUMENT
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d) Opłacanie składek w celu potwierdzenia prawa do świadczeń zdrowotnych 

Do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych na 

zasadach określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. mają prawo, oprócz ubezpieczonych, inne 

osoby posiadające obywatelstwo polskie i posiadające miejsce zamieszkania na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej o ile spełniają kryterium dochodowe wynikające z ustawy o pomocy społecznej. 

W tym przypadku potwierdzenie prawa do świadczeń opieki zdrowotnej stanowi decyzja wójta 

(burmistrza, prezydenta) gminy właściwej ze względu na miejsce zamieszkania świadczeniobiorcy.  

          Wydanie przedmiotowej decyzji poprzedza postępowanie analogiczne jak w przypadku 

przyznawania świadczeń z pomocy społecznej, a więc niezbędne jest przeprowadzenie rodzinnego 

wywiadu środowiskowego przez pracownika socjalnego. W wyniku tego wywiadu ustala się, czy dana 

osoba spełnia wymogi ustawowe i czy możliwe jest potwierdzenie prawa do świadczeń opieki zdrowotnej 

finansowanych ze środków publicznych. Burmistrz Bystrzycy Kłodzkiej- Pełnomocnictwem  

Or.077.27.2011 z dnia 01 czerwca 2011 r. upoważnił Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Bystrzycy 

Kłodzkiej do wydawania decyzji dotyczących potwierdzania prawa do świadczeń opieki zdrowotnej. 

W 2021r. wydanych zostało 7  decyzji, tj. o 2 decyzje mniej niż w roku 2020 r. 

 
2.1.2. Realizacja programów i projektów 

2.1.2.1. Pomoc udzielana w ramach programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 

          Prawo do posiłku na podstawie ustawy o pomocy społecznej ma osoba lub rodzina, jeżeli jest tego 

pozbawiona. Pomoc doraźna albo okresowa w postaci jednego gorącego posiłku dziennie przysługuje 

osobie, która własnym staraniem nie może go sobie zapewnić. Pomoc przyznana dzieciom i młodzieży w 

okresie nauki w szkole może być realizowana w formie zakupu posiłków. 

         Wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 jest realizowany przez 

Gminę Bystrzyca Kłodzka na podstawie Uchwały  nr III/27/2018 Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej z 

dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie  ustanowienia wieloletniego  programu osłonowego w zakresie 

dożywiania w związku z rządowym programem  „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. Celem 

programu jest ograniczenie zjawiska niedożywienia dzieci i młodzieży z rodzin o niskich dochodach lub 

znajdujących się w trudnej sytuacji oraz osób dorosłych, w szczególności samotnych, w podeszłym wieku, 

chorych lub osób niepełnosprawnych. 

       Pomoc w zakresie dożywiania może być przyznana, jeżeli dochód nie przekracza 150 % kryterium 

dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej, tzn. 1051,50 zł w przypadku osoby samotnie 

gospodarującej oraz w przypadku rodziny kwoty 792,00 zł pomnożonej przez liczbę członków rodziny 

(np. dla 4-osobowej rodziny 4 x 792 zł = 3168,00zł). 

W ramach Programu opracowane zostały 3 moduły: 

1. Moduł dla dzieci i młodzieży. 

2. Moduł dla osób dorosłych. 

3. Moduł organizacji stołówek oraz miejsc spożywania posiłków w szkołach. 

W ramach modułów 1 i 2 Program przewiduje udzielenie pomocy w jednej z trzech form: 

1) posiłek 

2) świadczenie pieniężne na zakup posiłku lub żywności 

3) świadczenie rzeczowe w postaci artykułów żywnościowych 

W 2021 roku w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 objęto pomocą  

ogółem 419 osób na kwotę  408 838 zł  

Dożywianie prowadzone było łącznie w 12  placówkach , w tym: 

✓ 2  przedszkola , 

✓ 8 szkół, 

✓ 1 żłobek 

✓ bar „Kaktus” w Bystrzycy Kłodzkiej.  
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Dożywiano dzieci i młodzież zamieszkującą w gminie Bystrzyca Kłodzka, a uczącą się poza miejscem 

stałego zameldowania w 4 placówkach. 

Pomocą w formie dożywiania przyznawaną na podstawie art. 7 ustawy o pomocy społecznej objęto w 

szczególności osoby bezrobotne, samotne, niepełnosprawne, w podeszłym wieku. Liczną grupę stanowili 

uczniowie do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej. Natomiast osoby dorosłe stanowiły 

najmniejszy odsetek osób, które skorzystały z tej formy pomocy.  Zmniejszenie środków w porównaniu do 

lat poprzednich wynikało z ograniczeń wprowadzonych przepisami. 

 

WYSZCZEGÓLNIENIE 
 

2019 

 

2020 

2021 

Rzeczywista liczba osób objęta programem ogółem 
540 441 419 

w tym dzieci 122 91 74 

pełen obiad 136 141 84 

w tym dzieci 122 91 74 

Obiady z dowozem  28 19 10 

jedno gorące danie 47 39 45 

w tym dzieci 0 0 0 

mleko, bułka, kanapki 0 0 0 

Zasiłek celowy 206 330 290 

Świadczenie rzeczowe 0 0 0 

Koszt programu ogółem 493 182 444 588 408 838 

      

      Posiłki zapewniane są w formie wyżywienia w  przedszkolach, pełnego obiadu w szkołach, jednego 

gorącego posiłku w szkołach i w barze „Kaktus” oraz dowożone są posiłki do miejsca zamieszkania.  

Liczba dzieci  objętych dożywianiem w ramach „Listy dyrektorskiej”- 2 na łączną kwotę 1 116 zł 

W przypadku braku możliwości zapewnienia posiłku lub gdy przyznanie pomocy w formie posiłku 

było nieuzasadnione ze względu na sytuację osobistą lub rodzinną, Ośrodek Pomocy Społecznej 

przyznawał finansową pomoc w formie zasiłku celowego z przeznaczeniem na zakup posiłku. Pomoc w tej 

formie otrzymało 182 rodzin. Udział kosztów budżetu gminy w 2021 r. wyniósł 40% 

 Z każdą placówką prowadzącą dożywianie w ramach wieloletniego programu „Posiłek w szkole i w 

domu” na lata 2019-2023  zostały zawarte umowy. Zgodnie z nimi placówki zostały zobowiązane do 

comiesięcznego rozliczania się z ilości wydanych posiłków na podstawie imiennej listy 

świadczeniobiorców, korzystających z dożywiania. Rozliczenia te weryfikowane są z wystawionymi 

decyzjami administracyjnymi. 

  

2.1.2.2.Realizacja projektu „ Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” 

            Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021, ma na celu zapewnienie 

dostępności do usługi asystenta tj. wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu 

w życiu społecznym osób niepełnosprawnych. Usługa asystenta jest formą wsparcia finansowaną w 100 

procentach ze środków Funduszu Solidarnościowego .                                                                                                       

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia 

dla: 

a) dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: 

konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie 
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ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co 

dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz 

b)  osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu 

niepełnosprawności wydane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji 

zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne 

do wyżej wymienionego. 

 

Program zapewnia także: 

1) możliwość skorzystania przez osoby niepełnosprawne z pomocy asystenta przy wykonywaniu 

codziennych czynności i funkcjonowaniu w życiu społecznym; 

2) ograniczenie skutków niepełnosprawności oraz stymulowanie osoby niepełnosprawnej do 

podejmowania aktywności i umożliwienie realizowania prawa do niezależnego życia; 

3) przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność oraz wykluczeniu 

społecznemu osób niepełnosprawnych, umożliwienie osobom niepełnosprawnym uczestnictwa 

w życiu lokalnej społeczności np. poprzez udział w wydarzeniach społecznych, kulturalnych, 

rozrywkowych czy też sportowych; 

4) zwiększenie wsparcia świadczonego przez asystentów ucznia ze specjalnymi potrzebami 

edukacyjnymi (ASPE) w zakresie wsparcia niepełnosprawnych uczniów, także w innych 

wymiarach życia i funkcjonowania społecznego.  

 

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej pomaga : 

• w wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce (np. 

dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia 

i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie i terapeutyczne, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje 

finansowe, wydarzenia kulturalne, rozrywkowe ( społeczne, sportowe), 

• w zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji, 

• w załatwianiu spraw urzędowych, 

• w nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami, 

• w korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy), 

• w wykonywaniu czynności dnia codziennego – w tym przez dzieci z orzeczeniem 

o niepełnosprawności – także w zaprowadzaniu i przyprowadzaniu ich do/z placówki 

oświatowej). 

W 2021 r.  Ośrodek Pomocy Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej zatrudniał jednego asystenta, który pod 

opieką miał 2 osoby.    W dniu 02.06.2021 r. została zawarta umową nr 18/AON/2021 pomiędzy 

Wojewodą Dolnośląskim a Gminą Bystrzyca Kłodzka na finansowanie zadania resortowego Programu 

Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” W ramach tej 

umowy kwota pozyskana to 27 776,64 zł.  

 

2.1.2.3.Realizacja Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z 

Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym 

 

          Ośrodek Pomocy Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej we współpracy z Bankiem Żywności we 

Wrocławiu realizuje Program Operacyjny Pomocy Żywnościowej 2014-2020 (PO PŻ) – Podprogram 2020, 

który jest krajowym programem operacyjnym współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu 

Pomocy Najbardziej Potrzebującym. 

           Celem tego Funduszu jest ograniczanie ubóstwa poprzez zwiększenie bezpieczeństwa 

żywnościowego osób najbardziej potrzebujących i realizację działań na rzecz włączenia społecznego. 

Realizowany jest on we wszystkich krajach Unii Europejskiej i współfinansowany w 85% ze środków UE. 

Pomoc w ramach PO PŻ kierowana jest do osób i rodzin o niskich dochodach i udzielana jest w formie 

paczek żywnościowych lub posiłków. Osoby, których dochód nie przekracza 200 % kryterium 

dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj. 1402 zł  dla osoby samotnie 
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gospodarującej, 1056 zł dla osoby w rodzinie mogą uzyskać skierowanie do otrzymania pomocy 

żywnościowej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej. 

Czas trwania: 

01 luty 2021- 31 sierpień   2021  umowa nr 54 /POPŻ/ 2020 zawarta 01.02.2021r. na 550 osób 

Dystrybucja z magazynu Ośrodka Pomocy Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Starobystrzyckiej 31 

odbywała się od poniedziałku do środy w godzinach od 9.00-13.00. Wydaliśmy osobom potrzebującym: 

• 23,25  ton żywności; 

• 2200 paczek żywnościowych; 

• Kwota 108 093,13 

W ramach Programu przewidziano działania towarzyszące w formie bezpłatnych warsztatów i szkoleń 

dotyczących m.in.: przygotowywania posiłków, zdrowego odżywiania, sprawnego zarządzania budżetem 

domowym, zapobiegania marnowaniu żywności. 

 

Dane statystyczne dotyczące osób korzystających z magazynu żywności 

Wyszczególnienie 

 

Ilość 

Liczba osób  uprawnionych do otrzymania pomocy- ogółem  

 

550 

W tym Liczba kobiet 272 

Liczba mężczyzn 278 

Liczba osób poniżej 15 roku życia 167 

Liczba osób powyżej 65 roku życia 32 

Pozostałe osoby 351 

Osoby z niepełnosprawnością 99 

z dochodem do 100% kryterium dochodowego 321 

Z dochodem do 200% kryterium 229 

Wartość  wydanej żywności w zł 108 093,13 

Łączny koszt programu 51 437,54 

 

2.1.2.4. Karta Dużej Rodziny 

             

           Karta oferuje system zniżek oraz dodatkowych uprawnień. Jej posiadacze mają możliwość 

korzystania z katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej na terenie całego kraju. 

Korzystać z karty mogą rodziny z przynajmniej trójką dzieci, niezależnie od dochodu. Karta jest 

wydawana bezpłatnie, każdemu członkowi rodziny. Rodzice otrzymują kartę na czas nieokreślony, dzieci - 

do 18 roku życia lub do ukończenia nauki, maksymalnie do 25. roku życia. W przypadku osób 

niepełnosprawnych karta wydawana jest na czas orzeczenia o niepełnosprawności. 

Od 1 stycznia 2019 r. Kartę Dużej Rodziny mogą uzyskać również rodzice, którzy kiedykolwiek mieli na 

utrzymaniu co najmniej troje dzieci.  W 2021 r zostało wydanych 94 karty dla  27 rodzin. 

 

 

Rok Liczba 

rodzin 

liczba osób w 

rodzinie 

liczba 

opiekunów 
liczba dzieci 

liczba wydanych 

kart 

2021 
27 94 48 46 94 

 

2.1.2.5. Realizacja Programu „Asystent rodziny i koordynator pieczy zastępczej” 

 

              Ośrodek Pomocy Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej  realizuje zadanie publiczne w ramach 

„Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej”, współfinansowane ze środków 

Ministra Rodziny i Polityki Społecznej. 
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       Z uwagi na problemy dorosłych opiekunów typu: niskie kompetencje rodzicielskie, wyuczona 

bezradność, nieumiejętność prowadzenia gospodarstwa domowego, etc. dzieci z tych rodzin zagrożone są 

niekorzystnymi zjawiskami społecznymi i psychologicznymi, a w konsekwencji wykluczeniem 

społecznym. Aby zniwelować to ryzyko konieczne jest udzielenie rodzinom specjalistycznego wsparcia 

adekwatnie do  zdiagnozowanych w środowisku potrzeb. W podobnej sytuacji są dzieci umieszczone w 

rodzinnej pieczy zastępczej, które z powodu swoich trudnych doświadczeń życiowych, problemów w 

rodzinach biologicznych i nabytych deficytów wymagają specjalnej uwagi i podejścia wychowawczego 

pozwalającego zniwelować ryzyko wykluczenia społecznego. 

     Wsparcia wymaga cała rodzina zastępcza, zarówno dzieci w niej przebywające, jak i opiekunowie 

zastępczy, którzy znaleźli się w nowej roli. Sposoby i warunki wspierania rodzin biologicznych                        

z problemami opiekuńczo  – wychowawczymi, jak i rodzin zastępczych reguluje Ustawa o wspieraniu 

rodziny i systemie pieczy zastępczej, która wskazuje jako podstawowe formy pomocy objęcie ww. 

środowisk wsparciem asystentów rodziny oraz koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej. 

     Wartość środków pozyskanych  w 2021 r.    wyniosła    4 000 zł udział gminy 108 271  zł. W ramach 

Programu zatrudniono 2 asystentów rodziny, którzy opieką objęli 26 rodzin.  

 

2.1.2.6. Realizacja Programu „Opieka wytchnieniowa” 

 

              Gmina Bystrzyca Kłodzka w ramach Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej pn. 

„Opieka wytchnieniowa”– edycja 2021 otrzymała dofinansowanie na realizację usług opieki 

wytchnieniowej w miejscu zamieszkania.     Głównym celem programu było  wsparcie członków rodzin lub 

opiekunów przez umożliwienie im uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie opieki wytchnieniowej. 

W tym czasie opiekun mógł  odpocząć, pójść na wizytę do lekarza, załatwić sprawę w urzędzie itp. nie 

martwiąc się, że bliska mu osoba nie ma zapewnionej opieki. 

          Usługi opieki wytchnieniowej były  realizowane łącznie dla 15 osób,   które skorzystały z pobytu 

dziennego w miejscu zamieszkania  w okresie lipiec-grudzień 2021 r. w ilości 240 godzin dla członka 

rodziny lub opiekuna sprawującego bezpośrednią opiekę nad: 

- dziećmi niepełnosprawnymi z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: 

-osobami wymagającymi stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie 

ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji, 

-osobami wymagającymi stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, 

rehabilitacji i edukacji oraz 

-osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności. 

Wsparciem mogły  zostać objęte osoby niekorzystające z innych form usług w miejscu zamieszkania. 

Całkowity koszt realizacji zadania  112 008,00 zł. Po zakończeniu realizacji zadania zwrócono 

niewykorzystane środki do budżetu państwa w wysokości  666,45 zł . 

 

2.1.2.7.Prace społecznie użyteczne 

 

          Prace społecznie użyteczne po raz siedemnasty  w 2021 r.  realizowane były przez Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej. Program był realizowany na mocy porozumienia w sprawie 

organizowania prac społecznie użytecznych zawartego pomiędzy Starostą Kłodzkim reprezentowanym 

przez Powiatowy Urzędu Pracy w Kłodzku a Gminą Bystrzyca Kłodzka reprezentowanym przez 

Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej. Prace społecznie użyteczne były skierowane do osób bezrobotnych bez 

prawa do zasiłku korzystających ze świadczeń pomocy społecznej.  

 Prace społecznie użyteczne mają służyć w pierwszym rzędzie weryfikacji umiejętności społeczno 

- zawodowych osób korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej i ich motywacji do zmiany swojej 

sytuacji na rynku pracy.  

 W 2021 roku z możliwości czasowego zatrudnienia w ramach prac społecznie użytecznych 

skorzystało 15 osób w tym 2 kobiety. Wykonywały one zadania związane z pracą w usługach 
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porządkowych. Wszelkie prace wykonywane przez uczestników prac społecznie użytecznych 

wykonywane były na rzecz gminy oraz na jej zlecenie. W 2021 r. 15 osób rozpoczęło program, natomiast 4 

osób program przerwało i na ich miejsce nie zostały skierowane żadne osoby.  3 osoby oddelegowane 

były na tereny wiejskie tj. Stara Bystrzyca, Idzików, Wójtowice 

2.1.2.8.Realizacja prac społecznie użytecznych dla osób wykonujących karę ograniczenia wolności 

 

                      Ośrodek Pomocy Społecznej został wytypowany jako jednostka, w której skazani wyrokami 

Sądu Rejonowego w Kłodzku mogą realizować karę ograniczenia wolności poprzez wykonywanie pracy 

na cele społeczne.  Do odróbki zgłosiło się  30 osoby . Skazani w 2021 r. wypracowali  3716 godzin 

natomiast w 2020r.  3514  godzin. 

 

2.1.2.9. Roboty publiczne 

             

        Kolejnym zadaniem realizowanym przez Ośrodek Pomocy Społecznej  jest zatrudnianie w ramach 

robót publicznych. Roboty publiczne oznaczają zatrudnienie bezrobotnego w okresie nie dłuższym niż 10 

miesięcy przy wykonywaniu prac finansowanych lub dofinansowanych ze środków samorządu 

terytorialnego, budżetu państwa, funduszy celowych, organizacji pozarządowych, spółek wodnych i ich 

związków. Na mocy umów nr UMRP/21/0015  w sprawie organizacji i finansowania zatrudnienia w 

ramach robót publicznych zawartej pomiędzy Dyrektorem Powiatowego Urzędu Pracy w Kłodzku a  

Kierownikiem Ośrodka Pomocy Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej  zorganizowano zatrudnienie w ramach 

robót publicznych dla 6 osób  bezrobotnych na okres od 02.05.2021 do 03.11.2021 r.  W ramach umowy  

po zakończeniu robot publicznych Ośrodek zatrudnił 2 osoby na ½ etatu przez okres   od 04.11.2021 do 

31.12.2021r. 

 

2.1.2.10.   Zespół interdyscyplinarny 

 W 2021  roku do Zespołu Interdyscyplinarnego wpłynęło 35  Niebieskich Kart. 5  Niebieskich  Kart 

zostało sporządzonych przez Ośrodek Pomocy Społecznej, 4 Niebieskie Karty przez jednostki oświaty, 25 

 Niebieskich Kart sporządził Komisariat  Policji. 1 Niebieską Kartę  jednostki ochrony zdrowia . W okresie 

od stycznia do grudnia 2021r. roku 34 sprawy zakończono. 106  osób- członków rodzin korzystało z 

indywidualnego poradnictwa specjalistycznego udzielanego przez psychologa, specjalistę od przemocy, 

terapeutów uzależnień.  

Sprawy, którymi zajmowały się grupy robocze to: 

• 5 spraw - przemoc wobec dzieci ze strony rodziców – 19  grup roboczych, 

• 3 sprawy – przemoc wobec dorosłych dzieci ze strony rodziców – 7 grup roboczych 

• 24 sprawy - przemoc domowa ze strony mężów wobec żon i dzieci - 95 grup roboczych, 

• 27 spraw- przemoc  wobec konkubin ze strony konkubentów- 65 grup roboczych 

• 11 spraw - przemoc wobec rodziców ze strony dorosłych dzieci  -  38  grup roboczych 

• 1 sprawa- przemoc wobec rodziców ze strony nieletniego- 2 grupy robocze. 

W omawianym okresie rozpatrywanych było łącznie z ubiegłymi latami 65  Niebieskich  Kart.  Grupy 

robocze spotykały się 162 razy. W 23  przypadkach doszło do spotkania z osobami stosującymi przemoc 

w rodzinie z grupą roboczą, a we wszystkich przypadkach miało miejsce spotkanie z osobami doznającymi 

przemocy. 

W wyżej wymienionych sprawach podjęto następujące działania:    

• udzielanie informacji o formach pomocy udzielanych  przez Ośrodek Pomocy Społecznej                           

i placówkach, instytucjach świadczących pomoc osobom doświadczającym przemocy w rodzinie 

(Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Kłodzku, Specjalistyczne Ośrodki Wsparcia na terenie 

województwa dolnośląskiego),  

• praca socjalna, wsparcie, towarzyszenie w trakcie trwania spraw na Policji, w Sądzie, udzielanie 

pomocy materialnej, pieniężnej i rzeczowej(pracownicy socjalni).                                                                                 



RAPORT O STANIE GMINY BYSTRZYCA KŁODZKA ZA ROK 2021 
 

106 

 

• monitorowanie sytuacji w rodzinach przez pracowników socjalnych,  policjantów  dzielnicowych, 

asystentów rodzin, 

• skierowanie do Ośrodka Interwencji Kryzysowej - pomoc psychologiczna (porządkowanie emocji 

związanych z przemocą), poradnictwo specjalistyczne udzielane przez terapeutów uzależnień, porady 

prawne (pozwy o rozwód, alimenty, separację, wniosek o zakaz zbliżania, o prawnika z urzędu), 

• złożenie wniosku do Sądu o wgląd w sytuację rodziny oraz dzieci, 

• złożenie wniosku do Komisariatu Policji o wszczęcie postępowania w związku z podejrzeniem 

stosowania przemocy w rodzinie, 

• złożenie wniosku o leczenie odwykowe do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych, 

• współpraca z pedagogami szkolnymi w zakresie sytuacji edukacyjnej, pomocy psychologiczno-

pedagogicznej dla dzieci z rodzin, w których występuje przemoc  domowa. 

       W grupach  brali udział pracownicy socjalni, policjanci dzielnicowi, kuratorzy sądowi, asystenci rodzin, 

pedagodzy oraz nauczyciele, terapeuci uzależnień, pracownicy ochrony zdrowia. Udział w/w osób był 

bardzo ważny. Obraz problemów w rodzinie poszerzał się a to umożliwiało podejmowanie odpowiednich 

kroków.  

W ramach § 4 pkt. 2 Uchwały Nr IX/67/11 Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 15 kwietnia 2011 

roku w sprawie: trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w 

Bystrzycy Kłodzkiej oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania Zespół Interdyscyplinarny w 

ramach działań profilaktycznych podjął  następujące  działania: 

• rozpowszechnianie materiałów informacyjnych dotyczących   przemocy   w   rodzinie   (broszury, 

ulotki), 

• poradnictwo w indywidualnych przypadkach dla rodzin, w których występują konflikty                        

i trudne sytuacje życiowe prowadzone przez pracowników socjalnych, asystentów rodzin                  

i Ośrodek Interwencji Kryzysowej,  

Zespól Interdyscyplinarny w 2021roku spotkał się  4  razy. Podczas prac zespołu rozmawiano na temat 

zjawiska przemocy na terenie gminy Bystrzyca Kłodzka. Spotkania zespołu mają na celu: 

• Podejmowanie wspólnych inicjatyw na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, 

• Podniesienie świadomości i wrażliwości społecznej poprzez profilaktykę i edukację w zakresie 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie (organizowanie pogadanek, zajęć psychoedukacyjnych dla 

dzieci bystrzyckich szkół), 

• Pozyskiwanie partnerów do współpracy w ramach akcji informacyjnych, 

• Udzielanie kompleksowej pomocy i wsparcia dzieciom, osobom dorosłym, w tym również osobom 

starszym będącym ofiarami i świadkami przemocy w rodzinie pozostającymi w środowisku 

zamieszkania (podejmowanie interwencji kryzysowej, realizowanie procedury „Niebieskie 

Karty”). 

 

2.1.2.11 .   Program „Wspieraj Seniora” 

 

               Realizatorem programu „Wspieraj Seniora” na terenie gminy Bystrzyca Kłodzka  był Ośrodek 

Pomocy Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej. Program był realizowany w pierwszym kwartale 2021 r.  

W związku z realizacją programu  podjęto następujące działania: 

➢ kontynuowano dyżury telefoniczne codziennie do godziny 21 włącznie z weekendami przez co 

pracownicy pozostawali w pełnej gotowości  oraz dyspozycyjności , 

➢ umieszczono informacje o kontynuacji  programu  na stronie internetowej OPS i gminy Bystrzyca 

Kłodzka , 

➢ w dalszym ciągu kontynuowano rozmowy  z sołtysami w celu dokładnego rozeznania sytuacji 

osób starszych,  

➢ pracownicy Ośrodka osobiście dokonywali zakupów dla  18 seniorów. 
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       W realizację programu zaangażowanych było 9 pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej.  Poprzez 

infolinię zgłosiło się trzech wolontariuszy, po krótkim czasie dwie osoby wycofały się z realizacji zadania. 

Kontynuacja współpracy w 2021 r. odbywała się z jedną wolontariuszką.  Obowiązki pozostałych 

wolontariuszy przejęli pracownicy Ośrodka, którzy zadeklarowali chęć wykonywania zakupów żywności, 

leków czy też dokonywania opłat   w punktach finansowych. 

              W ramach przedmiotowego programu, według stanu na dzień 31 marca 2021 r. 

➢ nie przyjęto zgłoszeń za pośrednictwem infolinii,  

➢ przyjęto  bezpośrednio przez ośrodek – 11 zgłoszeń 

➢ kontynuowano pomoc dla 7 osób z 2020 r.  

➢  liczba osób, którym udzielono wsparcia w ramach programu „Wspieraj Seniora” w roku 2021- 18 

osób  

➢ liczba zarejestrowanych zgłoszeń seniorów w wieku poniżej 70 lat -  2 zgłoszenia  

➢ wysokość środków przyznanych na realizację programu „Wspieraj Seniora” w 2021 r - 53 271,00   

zł 

➢ wysokość środków rzeczywiście wykorzystanych na realizację programu „Wspieraj Seniora”-  

28 775,33 zł, w tym wysokość środków z dotacji faktycznie wydatkowana  23 020,26 zł, 

natomiast wysokość środków wkładu własnego 5 755,07 zł 

 

Program „Wspieraj Seniora” był bardzo pomocny we wsparciu finansowym  gmin     w realizacji usługi 

wsparcia dla seniorów w utrzymującym się w kraju stanem epidemii Covid-19 , gdyż osoby starsze 

bardziej narażone na zachorowania pozostały w domu , ograniczyły kontakty z innymi osobami co 

również wpłynęło na zmniejszenie  liczby zachorowań. Program adresowany jest do grupy bardzo 

potrzebującej wsparcia, jest potrzebny i przynosi pozytywne, wymierne rezultaty. To forma kontaktu z 

drugim człowiekiem, szczególnie ważna dla osób samotnych. Jeszcze większego znaczenia nabiera   w 

dobie pandemii. Jednakże  wraz z możliwością zaszczepienia się osoby starsze zaczęły rezygnować z tej 

formy pomocy, zdarzały się również sytuacje, w których pracownik robiąc zakupy spotykał seniora 

również na zakupach. W związku z powyższym podjęto decyzję o niekontynuowaniu programu w 

kolejnych kwartałach. 

 

2.1.2.12. Realizacja projektu „Droga do zatrudnienia” 

         Ośrodek Pomocy Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej realizuje projekt dofinansowany z funduszy 

europejskich „DROGA DO ZATRUDNIENIA” nr RPDS.09.01-01-02-0001/20  w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 osi priorytetowej 9. Włączenie 

Społeczne Działanie 9.1. Aktywna integracja Poddziałanie 9.1.1 Aktywna Integracja- konkursy 

horyzontalne 

           Celem projektu  jest  wzrost  gotowości  do podjęcia zatrudnienia lub samozatrudnienia  100 osób 

(w tym 70 osób biernych i nie  mniej niż 35 kobiet i 30 osób bezrobotnych i nie mniej niż 15 kobiet oraz  

nie mniej niż 1 osoba niepełnosprawna)  zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym  

zamieszkujących  teren miasta i gminy Bystrzyca Kłodzka od 01.07.2021 do 30.06.2023 r. 

Projekt jest  kompleksowym działaniem realizowanym z wykorzystaniem usług aktywnej integracji                                     

o charakterze społecznym i zawodowym 

         W ramach projektu wszyscy uczestnicy/czki podpiszą kontrakt socjalny (podstawą prawną jego 

realizacji jest art.108 ustawy o pomocy społecznej) i zostaną skierowani do Centrum Integracji Społecznej 

w Bystrzycy Kłodzkiej. Zajęcia odbywają się w dni robocze od godz. 7,00 – 13,00; 

          Okres uczestnictwa w zajęciach w  Centrum Integracji Społecznej trwa 12 miesięcy. Uczestnik ma 

prawo do 6 dni wolnych od zajęć. 

         Rekrutacja do projektu jest otwarta  i prowadzona przez pracowników socjalnych na terenie 

realizacji projektu poprzez odpowiednie mechanizmy działania takie jak: akcja informacyjno-promocyjna 

umożliwiająca dotarcie w sposób adekwatny do grup docelowych, zachęcające do udziału w projekcie, 

zapoznające  potencjalnych uczestników z możliwościami, jakie daje udział w projekcie, zapewniające 
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obiektywną i rzetelną  ocenę możliwości  udziału w projekcie przez każdego uczestnika z zachowaniem 

zasad równego dostępu i równego traktowania wszystkich zainteresowanych udziałem w projekcie przy 

uwzględnieniu zakazu dyskryminacji np. ze względu na płeć, rasę lub pochodzenie etniczne, religię lub 

światopogląd, niepełnosprawność. 

Rekrutacja prowadzona jest  w okresie  od 01 lipca 2021 do 30 czerwca 2022 r.  

ZAKRES OFEROWANEGO WSPARCIA – INSTRUMENT SPOŁECZNY 

Praca socjalna w ramach kontraktu socjalnego będzie miała na celu pomoc osobom we wzmacnianiu lub 

odzyskiwaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie poprzez pełnienie odpowiednich ról 

społecznych oraz tworzenie warunków sprzyjających temu celowi.  

ZADANIE I.  Integracja społeczna i zawodowa. 

Integracja społeczna (CIS) – ZADANIA CIS. 

- diagnoza umiejętności społeczno-zawodowej – program indywidualny dostosowany do potrzeb 

uczestnika projektu – 1 godz./os 

- warsztat aktywizacji zawodowej – doradca zawodowy – zajęcia indywidualne – średnio 19 godz./os 

- zajęcia grupowe 120 godz./os – zakres: analiza działań i indywidualnych problemów z uzyskaniem 

pracy, motywacja do poszukiwania pracy, wyznaczanie celów zawodowych i ścieżki ich osiągnięcia, 

aktywne formy poszukiwania pracy, sporządzanie CV, listu motywacyjnego, podanie o przyjęcie do pracy, 

autoprezentacja, rozmowy kwalifikacyjne;  

- wsparcie psychologiczno-doradcze – zajęcia grupowe 12 godz./os i indywidualne w zależności od 

potrzeb 2 godz./os. 

– zakres: analiza indywidualnych problemów i sposoby ich rozwiązywania, polepszenie więzi rodzinnych, 

przełamanie barier i ograniczeń, rozbudzenie potrzeby aktywizacji zawodowej, chęci udziału w życiu 

społecznym, wzmocnienie wiary we własne siły i możliwości, kształcenie umiejętności interpersonalnych.  

- pośrednictwo pracy- średnio 2 godz./os – pomoc w znalezieniu zatrudnienia 

Integracja zawodowa (CIS) – ZADANIA CIS. 

Uczestnicy kierowani do zajęć w zależności od zdiagnozowanych predyspozycji zawodowych. 

Zajęcia w warsztatach zawodowych (teoria i praktyka): ogrodniczy, krawiecki, stolarski, robotnik 

gospodarczy, krajobrazu, konserwator terenów,  opieki nad osobą starszą, opieki nad dzieckiem, pomoc 

kuchenna, pracownik administracyjno-biurowy, 968 godz./os.  

Kurs komputerowy z egzaminem ECDL, program szkolenia zgodny z Certyfikatem  ECDL PROFILE 

DIGCOMP 41. Zakończenie uczestnictwa w Centrum Integracji Społecznej kończy się egzaminem  

końcowym     i  uzyskaniem certyfikatu. 

W ramach projektu uczestnikom przysługuje:  

Świadczenie integracyjne w wysokości zasiłku dla bezrobotnych, ubezpieczenie NW na czas uczestnictwa 

w projekcie, szkolenie BHP, badania medycyny pracy, odzież robocza, posiłek regeneracyjny, zwrot 

kosztów dojazdu na zajęcia. 

ZADANIE II.  ZASIŁKI I POMOC W NATURZE. 

W ramach zadania, na podstawie wywiadów środowiskowych i wniosków o udzielenie pomocy 

finansowej, wypłacane będą zasiłki celowe, specjalne zasiłki celowe, zasiłki okresowe i świadczenia 

programu Posiłek w szkole i w domu  w części finansowanej z budżetu gminy. Wsparciem finansowym 

zostaną objęci uczestnicy projektu i ich najbliższe otoczenie tj. członkowie rodziny wspólnie zamieszkali 

oraz sąsiedzi tworzący wspólną społeczność lokalną.  

Dofinansowanie projektu z UE:  1 758 521,91 zł    Wkład własny: 310 324,40 zł 

 

2.1.2.13.Sprawozdanie z realizacji  Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony 

Ofiar Przemocy w Rodzinie  

          Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na 

lata 2016 -2020 został przyjęty do realizacji uchwałą nr XXXVIII/328/2021   Rady Miejskiej Bystrzycy 

Kłodzkiej    z dnia 26 marca 2021 r.  Celem Programu jest zapobieganie rozprzestrzenianiu się przemocy, 

ograniczaniu występowania tego zjawiska, pomocy osobom i rodzinom, które doświadczyły przemocy 
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oraz zapobieganie nowym przypadkom powstawania przemocy, zmienianie zachowań sprawców. 

Adresowany jest do wszystkich mieszkańców Gminy Bystrzyca Kłodzka, przede wszystkim osób 

doznających przemocy w rodzinie, stosujących przemoc i świadków.    W realizacji Programu uczestniczyli 

specjaliści zaangażowani w pracę w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Głównym 

realizatorem, koordynatorem   i inicjatorem działań w ramach Programu był Ośrodek Pomocy Społecznej 

w Bystrzycy Kłodzkiej.  

        Za wykonanie poszczególnych zadań odpowiedzialne są instytucje i organizacje wchodzące   w skład 

Gminnego Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy  w Rodzinie zgodnie 

z ich kompetencjami i przeznaczeniem. W skład Gminnego Systemu Przeciwdziałania Przemocy w 

Rodzinie wchodzą instytucje i osoby działające na terenie Gminy, wzajemnie ze sobą współpracujące 

w zakresie przeciwdziałania przemocy: Ośrodek Pomocy Społecznej w  Bystrzycy Kłodzkiej, Komisariat 

Policji, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Poradnia Psychologiczno- 

Pedagogiczna, szkoły, stowarzyszenia,  jednostki ochrony zdrowia, Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej.   

                                                                             

Cel szczegółowy 1.  Zintensyfikowanie działań profilaktycznych i edukacji społecznej w zakresie 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Gminie Bystrzyca Kłodzka. 

Opracowanie i aktualizowanie diagnozy problemu przemocy w rodzinie na obszarze gminy w tym 

ustalenie odsetka populacji rodzin zagrożonych przemocą w rodzinie. 

Działania diagnozujące rozmiary zjawiska przemocy w rodzinie realizowane są na bieżąco, poprzez 

identyfikowanie na terenie Gminy ofiar i sprawców przemocy przez pracowników socjalnych 

prowadzących rozeznanie w rodzinach będących pod opieką Ośrodka Pomocy Społecznej oraz stałą 

współpracę, prowadzoną w szczególności ze szkołami, Komisariatem Policji, asystentami rodziny, 

kuratorami, w zakresie monitorowania wspólnych klientów, poprzez spotkania, wymianę informacji, 

opracowywanie procedur oraz udział w szkoleniach, diagnozę sytuacji społecznej w gminie z 2019roku.  

Pracownicy socjalni Ośrodka Pomocy Społecznej obejmowali wsparciem: 

-   62  rodziny uwikłane w problemy uzależnień, 

- 94 dzieci do 18 roku życia, u których dominującą przyczyną kryzysu w rodzinie jest przemoc i  

wdrożona była procedura NK 

-   67 rodzin, w których jest wdrożona procedura „Niebieskie Karty”      . 

    

Prowadzenie lokalnych kampanii społecznych i edukacyjnych, które obalają mity i stereotypy na temat 

przemocy w rodzinie 

-Kampania ”Stop przemocy”- współorganizatorami programu są Ministerstwo Edukacji Narodowej i 

Sportu oraz Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Celem Programu Stop Przemocy jest 

zapobieganie, niwelowanie i zastępowanie agresji oraz kształtowanie umiejętności prospołecznych wśród 

młodzieży.  

-Udostępnianie materiałów edukacyjnych dotyczących przemocy, upowszechnianie informacji o 

Ogólnopolskim Telefonie Kryzysowym „Niebieska Linia”, upowszechnianie informacji o działalności 

Ośrodka Interwencji Kryzysowej  - na tablicy informacyjnej w Ośrodku Pomocy Społecznej,  na stronie 

internetowej: opsbystrzyca.pl 

-Działania edukacyjne uczniów w zakresie wiedzy o szkodliwości spożywania alkoholu i przeciwdziałaniu 

przemocy poprzez zakup pomocy dydaktycznych niezbędnych przy realizacji szkolnych programów 

profilaktycznych: 

-zakupiono materiały do pracy profilaktycznej z dziećmi, 

-przeprowadzono konkursy plastyczne w szkołach podstawowych w Gminie Bystrzyca Kł., w których 

uczestniczyło 131 uczniów. 

Prowadzenie poradnictwa w zakresie wzmacniania opiekuńczych i wychowawczych metod i kompetencji 

rodziców w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie- alternatywnych wobec stosowania  przemocy 

Zadanie to jest realizowane przez Ośrodek z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. W 

2021 roku bezpośrednim wsparciem asystentów rodziny zostało objęte 26 rodzin  (w tym  63 dzieci) z 

terenu miasta i gminy Bystrzyca Kłodzka, z którymi pracowało dwóch asystentów w bezpośredniej pracy. 
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Cel szczegółowy 2, Zwiększenie dostępności i skuteczności ochrony i pomocy osobom dotkniętym 

przemocą w rodzinie  

Rozszerzanie oferty placówek wspierających i udzielających poradnictwa i pomocy osobom dotkniętym 

przemocą w rodzinie 

               W ramach  realizowanych przez Ośrodek zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 

pracownicy socjalni  uczestniczyli  w 233 spotkaniach grup roboczych.  

Sprawy, którymi zajmowały się grupy robocze dotyczące prowadzonej procedury w 71  Niebieskich 

Kartach z  2021, 2020 i 2019 roku: 

• 5 spraw - przemoc wobec dzieci ze strony rodziców - 19 grup  roboczych, 

• 3 sprawy - przemoc wobec rodziców ze strony małoletnich dzieci - 14 grup  roboczych, 

• 11 spraw- przemoc wobec rodziców ze strony dorosłych dzieci- 38 grup roboczych, 

• 24 spraw - przemoc domowa ze strony mężów wobec żon i dzieci - 95 grup roboczych, 

• 27 spraw - przemoc wobec konkubin ze strony konkubentów -  65 grup roboczych, 

• 1 sprawa- przemoc między rodzeństwem- 2 grupy robocze, 

Ponadto prowadzono działania w 15 rodzinach z lat poprzednich ( 2019, 2018, 2017) 

Liczba osób objętych pomocą grup roboczych: 

-  ogółem: 251 

-  kobiet : 78 

-  mężczyzn: 79 

-  dzieci:  94 

Gmina Bystrzyca Kłodzka ze środków na profilaktykę i rozwiązywanie problemów alkoholowych 

finansowała działalność Punktu Konsultacyjnego ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień 

i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 

Dyżury specjalistów: 

 -  97 osób skorzystało z porad 3 psychologów 

 -  26 osób skorzystało z porad koordynatora do spraw profilaktyki uzależnień 

 -  37 osób skorzystało z porad specjalisty ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie 

 -   2 osoby skorzystały z wizyt lekarza psychiatry. 

Organizowanie dla osób doświadczających przemocy w rodzinie poradnictwa medycznego, 

psychologicznego, prawnego, socjalnego, zawodowego i rodzinnego 

Liczba osób dotkniętych przemocą w rodzinie, które skorzystały ze spotkania ze specjalistą w Punkcie 

Konsultacyjnym: 

Ogółem- 161 

Kobiet  - 80 

Mężczyzn- 79 

Dzieci  - 2 

Liczba osób objętych pomocą w formie poradnictwa : 

✓ medycznego  - 2 

✓ psychologicznego- 40 

✓ prawnego – 2 

✓ socjalnego – 89 

✓ zawodowego i rodzinnego – 89 

specjalista ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 37 osób. 

Zapewnienie bezpieczeństwa krzywdzonym dzieciom- liczba dzieci zabezpieczonych w wyniku 

bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia 

W 2021 r.  zostało umieszczone 9 dzieci w wieku  w przedziale wiekowym od urodzenia do 17 roku życia. 

Dzieci były  umieszczone w pieczy zastępczej postanowieniem Sądu Rejonowego w Kłodzku oraz na 

wskutek interwencji z udziałem pracowników socjalnych.   W 2021 r. w instytucjonalnej pieczy zastępczej 

zostało umieszczonych  5  dzieci oraz 4 dzieci w  pieczy zastępczej. W 2021  roku 1  dziecko zostało 
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skierowane do adopcji oraz 1  uzyskało pełnoletność. Dzieci nie były zabezpieczane  w wyniku 

bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia. 

Badanie skuteczności pomocy udzielanej rodzinom dotkniętym przemocą domową 

- zakończono 18 procedur Niebieskie Karty na skutek ustania przemocy w rodzinie  i uzasadnionego 

przypuszczenia o zaprzestaniu dalszego stosowania przemocy w rodzinie oraz po zrealizowaniu 

indywidualnego planu pomocy, 

- zakończono 16 procedur Niebieskie Karty w wyniku braku zasadności podejmowanych działań. 

 

Cel szczegółowy 3. Zwiększenie skuteczności działań interwencyjnych i korekcyjnych wobec osób 

stosujących przemoc w rodzinie. 

 

Rozpowszechnianie informacji o ofercie dla osób stosujących przemoc w rodzinie 

Powiat kłodzki nie realizował programu korekcyjno-edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie. 

Stosowanie procedury Niebieskie Karty- sporządzone formularze „Niebieska Karta-A 

Działania podejmowane w ramach procedury Niebieskie Karty prowadzą grupy robocze/ Zespół 

Interdyscyplinarny/. 

- 233 posiedzeń  grup roboczych  

- 67 rodzin objętych procedurą Niebieskie Karty, 

- sporządzono 35 formularzy Niebieska Karta –A, wypełnienie go wszczyna procedurę; formularz 

wypełnia jeden z przedstawicieli  podmiotów: 

    1) OPS- 5 

    2) Oświata-4 

    3) Komisariat Policji- 25 

    4) ochrona zdrowia- 1 

- sporządzono 31 formularzy Niebieska Karta-C wypełniane z osobą doznającą przemocy, 

- sporządzono 29 formularzy Niebieska Karta-D wypełniane w obecności osoby, wobec której istnieje 

podejrzenie, że stosuje przemoc w rodzinie. 

Współdziałanie pomiędzy służbami w zakresie monitorowania zachowań osób stosujących przemoc w 

rodzinie 

-sporządzono 2 zawiadomienia do Prokuratury; 

-złożono 21 wniosków do Komisariatu Policji o podejrzeniu popełnienia przestępstwa; 

-złożono 62 wniosków do GKRPA, 

-odnotowano  36 interwencji KP wobec sprawców przemocy w rodzinie 

-w wyniku przeprowadzonych interwencji 11 razy nastąpiło izolowanie sprawców od ofiar przemocy, 

-w wyniku przeprowadzonych postępowań w 2021 roku Komisariat Policji w Bystrzycy Kł. skierował do 

Sądu Rejonowego w Kłodzku 13 aktów oskarżenia w sprawach o czyny z art.207 KK  

- współpraca z kuratorami zawodowymi II Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej do wykonywania 

orzeczeń w sprawach karnych w Kłodzku. 

Realizacja programów psychologiczno-terapeutycznych dla osób stosujących przemoc w rodzinie 

Zadanie to realizowane jest przez Powiat Kłodzki. W roku 2021 zadanie nie było realizowane. 

Badanie skuteczności programów psychologiczno-terapeutycznych dla osób stosujących przemoc w 

rodzinie 

Ewaluacja programu prowadzona jest przez Starostwo Powiatowe w Kłodzku we współpracy z Zespołem 

Interdyscyplinarnym. 

 

Cel szczegółowy 4. Podnoszenie kompetencji służb zajmujących się problematyką przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie oraz ofiar przemocy w rodzinie 

 

Podnoszenie poziomu wiedzy i doskonalenie umiejętności osób pracujących w obszarze przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie. 
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Zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 06.09.2011r. został powołany Zespół 

Interdyscyplinarny do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, w którego składzie są 

przedstawiciele: Ośrodka Pomocy Społecznej, Komisariatu Policji, Gminnej Komisji Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych, Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej, Zespołu Szkół Ogólnokształcących, 

służby zdrowia w Bystrzycy Kłodzkiej, Bystrzyckiego Stowarzyszenia Dobroczynnego, Zespołu Kuratorów 

Sądowych. Spotkania członków Zespołu Interdyscyplinarnego odbywają się w Ośrodku Pomocy 

Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej w zależności od potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.  

Wykonanie Zarządzenia zostało powierzone Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Bystrzycy 

Kłodzkiej. Do zadań zespołu należy: wymiana informacji na temat rodzin, w których występuje zjawisko 

przemocy, diagnoza problemu w analizowanych środowiskach, ustalenie indywidualnych planów pomocy 

dla osób doznających przemocy i sprawujących przemoc w rodzinach  z wykorzystaniem dostępnej 

wiedzy prawnej, pedagogicznej oraz oferty organizacji  i instytucji zajmujących się tą problematyką. W 

2021 roku  odbyły się 4 spotkania Zespołu Interdyscyplinarnego. W tym czasie wszczęto postępowanie 

procedury „Niebieskie Karty” w 35 rodzinach. W 34  przypadkach, na podstawie §18 ust.1 rozporządzenia 

Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 roku w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów 

formularzy „Niebieska Karta”, zakończono procedurę. 

            

             Otaczająca nas od dwóch lat rzeczywistość związana z epidemią COVID - 19 to bez wątpienia 

bardzo trudny czas, w którym przyszło nam żyć, pracować, uczyć się. To czas poszukiwania nowych 

rozwiązań, pokonywania trudności, dostosowywania się do dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości 

dyktowanej przez pandemię COVID – 19, która czasowo zamyka szkoły, restauracje, kina i teatry. COVID-

19 zamyka też przemoc w czterech ścianach naszych domów. Dzieje się to bardziej niż kiedykolwiek 

wcześniej. Izolacja społeczna utrudnia znacznie kontakt z drugim człowiekiem, ogranicza nasze 

możliwości w tym, by wyjść z domu i w razie potrzeby prosić o pomoc.  

  

             W listopadzie 2019 roku powstała grupa wsparcia dla kobiet dotkniętych przemocą domową. 

Prowadzona jest przez dwóch psychologów. Jej działalność  w 2020 roku została  czasowo zawieszona. 

Ponownie grupa wsparcia została wznowiona od października 2021.  W grupie wsparcia uczestniczy 6 

kobiet. 

  

            Skalę przemocy w rodzinie odzwierciedlają dane opracowane na podstawie dokumentów z Zespołu 

Interdyscyplinarnego zebrane w ramach procedury „Niebieskie Karty” 

Liczba założonych Niebieskich Kart w latach 2018-2021 przez instytucje  

 2018 2019 2020 2021 

Razem 26 24 50 35 

Policja 21 19 40 25 

OPS 1 4 6 5 

Oświata 4 1 2 4 

Ochrona  zdrowia 0 0 1 1 

GKRPA 0 0 1 0 

 

W 2021 roku szczególnie ważne było, aby osoby doznające przemocy miały przekonanie, że mimo, iż 

obecny czas jest wyjątkowo trudny, to nadal mogą liczyć na wsparcie różnych lokalnych służb i instytucji, 

na co dzień zajmujących się problematyka przeciwdziałania przemocy. 

 

2.1.2.14. Realizacja Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2021-2023. 

            Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2021-2023 został przyjęty uchwałą Nr 

XXXVIII/334/2021 Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej  z dnia 26 marca 2021 r. Realizując zadania 



RAPORT O STANIE GMINY BYSTRZYCA KŁODZKA ZA ROK 2021 
 

113 

 

wynikające z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej Ośrodek Pomocy Społecznej w 

okresie  od 01.01.2021 do 31.12.2021 realizował zadania związane z w/w postulatami.  Głównym celem 

programu jest stworzenie zintegrowanego systemu pomocy rodzinie poprzez podejmowanie działań 

mających na celu zapewnienie wsparcia rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji, podniesienie  

kompetencji wychowawczych oraz zapewnienie potrzeb socjalno-bytowych. Działania te mają być 

wykonywane w oparciu o wykwalifikowaną kadrę pracowniczą, dlatego kluczowym elementem tych 

działań ma być podnoszenie kompetencji pracowników współpracujących z rodzinami. Oczekiwanym 

efektem realizacji Programu jest min., polepszenie sytuacji dziecka i rodziny, wzmocnienie lub 

przywrócenie poczucia bezpieczeństwa socjalnego, ograniczenie patologii społecznej, zminimalizowanie 

negatywnych zachowań oraz stworzenie skutecznego systemu wsparcia dla rodziny i dziecka.  

Wspieranie rodziny 

       Rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej oraz przejawiających trudność  w wypełnianiu 

funkcji opiekuńczo-wychowawczych, Ośrodek Pomocy Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej, zapewnił 

wsparcie zgodne z zadaniami zawartymi w/w Programie. Na jej realizacje składały się wszelkie działania 

związane z prowadzeniem pracy socjalnej, zapewnieniem wsparcia w postaci asystenta rodziny, 

świadczeniem poradnictwa specjalistycznego.  

        W swojej codziennej pracy  pracownicy socjalni  Ośrodka kładą nacisk na rozpoznawanie i szybką 

interwencję w rodzinach zagrożonych kryzysem, współpracując   w tym zakresie ze szkołami, kuratorami 

sądowymi i społecznymi, Policją, Strażą Miejską, Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych, członkami Zespołu Interdyscyplinarnego, pracownikami ochrony zdrowia, pracownikami 

Poradni Pedagogiczno- Psychologicznej, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie i innymi podmiotami 

zapewniającymi wsparcie rodzinie. Ponadto wśród rodzin, które zmagały się z trudną sytuacją życiową, 

były również takie, które wymagały zapewnienia wsparcia finansowego. Jak wynika z danych Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej, w 2021 r. z takiej formy pomocy skorzystało 102  rodziny, w 

których przebywało 397 osób. Do głównych powodów przyznania świadczeń z pomocy społecznej 

należały m.in. 

• ubóstwo, 

• bezrobocie, 

• długotrwała lub ciężka choroba, 

• niepełnosprawność, 

• uzależnienia, 

• bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego. 

Ponadto Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach swojej działalności zapewnia  bezpłatne konsultacje 

psychoterapeutyczne w Punkcie Konsultacyjnym. 

 

Praca z rodziną 

    W art. 8 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej został określony zakres 

przedmiotowy wsparcia, jakiego należy udzielić rodzinie doświadczającej trudności w wypełnianiu funkcji 

opiekuńczo-wychowawczych. Do najważniejszych działań zawartych w przedmiotowej ustawie znajdują 

się działania polegające na: 

• analizie sytuacji rodziny i środowiska rodzinnego oraz przyczyn kryzysu w rodzinie, 

• wzmocnieniu roli i funkcji rodziny, 

• rozwijaniu umiejętności opiekuńczo-wychowawczych rodziny, 

• podniesieniu świadomości w zakresie planowania oraz funkcjonowania rodziny, 

• pomocy w integracji rodziny, 

• przeciwdziałaniu marginalizacji i degradacji  społecznej rodziny, 

• dążeniu do reintegracji rodziny. 

Praca z rodziną realizowana na terenie gminy przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej, 

odbywa się na zasadzie dobrowolności. Wspieranie rodziny jest prowadzone za jej zgodą i z aktywnym 
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udziałem, z uwzględnieniem zasobów własnych oraz źródeł wsparcia zewnętrznego. Pracownicy  

odpowiedzialni za jej realizację, zobowiązani są do analizowania sytuacji rodziny, ze zwróceniem 

szczególnej uwagi na dzieci w niej przebywające oraz do podejmowania ewentualnych działań w sytuacji 

podejrzenia  jakichkolwiek nieprawidłowości. Na przebieg pomyślnej pracy z rodziną wpływają wszelkie 

działania, mające na celu zapewnić jej pomoc w opiece i wychowaniu dziecka. 

Przydzielenie asystenta rodziny 

 W przypadku, gdy Ośrodek uzyska informację o rodzinie przeżywającej trudności  w wypełnianiu funkcji 

opiekuńczo-wychowawczych, pracownik socjalny przeprowadza wywiad środowiskowy na zasadach 

określonych w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej i dokonuje analizy sytuacji rodziny. 

Jeżeli z analizy wynika konieczność przydzielenia asystenta rodziny, pracownik socjalny występuje do 

Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej z wnioskiem o jego  przydzielenie. Do współpracy z asystentem 

rodziny może zobowiązać rodzinę z małoletnimi dziećmi także Sąd Rodzinny, na mocy postanowienia. 

Asystent rodziny pracuje w ramach zadaniowego czasu pracy, co umożliwia dostosowanie czasu pracy do 

indywidualnych potrzeb rodziny. Jego działania nie mogą się łączyć z obowiązkami pracownika socjalnego 

na terenie gminy, nie może również prowadzić postępowań z zakresu świadczeń realizowanych przez 

gminę.  Asystent rodziny prowadzi pracę z rodziną w miejscu zamieszkania lub w miejscu wskazanym 

przez rodzinę.  

              W celu realizacji zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w 

2021 r.  w Ośrodku Pomocy Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej zatrudnionych było 2 asystentów rodziny, 

(2 osoby zatrudnione na umowę o pracę) Ich wsparciem w tym okresie zostało objętych 26 rodzin  w tym 

106 osób w których przebywało 63 dzieci. 

 

Charakterystyka rodzin objętych wsparciem asystenta rodziny w 2021 r.  

L.p. Wyszczególnienie Wykonanie 

1. Liczba rodzin korzystających z usług asystenta rodziny z tego: 

• do 3 miesięcy 

26 

0 

• powyżej 3 miesięcy do 12 miesięcy 12 

• powyżej roku 14 

2. Liczba rodzin zobowiązanych do pracy przez Sąd 1 

3. Liczba rodzin objętych kuratelą sądową 17 

4. Liczba dzieci w rodzinach objętych wsparciem asystenta w tym: 63 

• dzieci od 0 do 3 roku życia 16 

• dzieci od 4 do 6 roku życia 10 

• dzieci od 7 do 13 roku życia 24 

• dzieci od 14 do 16 roku życia 8 

• dzieci od 16 do 18 roku życia 5 

5. Liczba rodzin z którymi asystent zakończył pracę w tym: 0 

• ze względu na realizacje celów 0 

• ze względu na zaprzestanie współpracy przez rodzinę 0 

• ze względu na brak efektów  0 

• ze względu na zmianę metody pracy 0 

6. Przeciętny czas pracy asystenta z rodziną  10 m-cy 

 

Efekty wsparcia asystentów rodziny 

1. Zgłoszenie do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów alkoholowych – 2 osoby 

2. Pomoc w dostępie do świadczeń zdrowotnych – 10 rodzin 

3. Objęcie pomocą psychologiczną- 10 rodzin 

4. Złożenie wniosku o lokal mieszkalny – 4 rodziny 

5. Rozpoczęcie procedury NK – 1 rodzina 

6. Podjęcie terapii zdrowotnej – 1 rodzina 
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7. Podjęcie leczenia odwykowego – 1 osoba 

8. Rozpoczęcie udziału w grupie wsparcia dla osób współuzależnionych – 1 osoba 

9. Objęcie pomocą z magazynu żywności – 14 rodzin 

10. Objęcie wsparciem Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej – 8 

11. Udział w koloniach letnich- 2 osoby 

12. Wsparcie kuratora – 17 rodzin 

13. Objęcie wsparciem w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju – 2 osoby 

14. Aktywizacja zawodowa poprzez uczestnictwo w CIS- 9 osób 

 

Zasady pracy asystenta rodziny: 

       Zarządzeniem Kierownika OPS nr 12.2012 z dnia 11.06.2012 r. wprowadzono  „Procedury 

postępowania pracownika socjalnego oraz asystenta  rodzinnego w przypadku rodzin przeżywających 

trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych” Załącznik do ww. zarządzenia określa 

również dokumentację prowadzoną przez asystentów rodziny, tj. 

- kontrakt rodzinny- indywidualny plan  pracy z rodziną,  

-dziennik pracy asystenta rodziny . 

Praca asystenta rodziny to głównie praca w terenie, której podstawą są bezpośrednie spotkania z 

rodziną. Pomocą objęte są osoby znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, wśród nich są osoby 

zmarginalizowane, niepełnosprawne, samotne, bezrobotne, rodziny borykające się z problemami 

opiekuńczo – wychowawczymi, rodzice niewydolni wychowawczo często z ograniczoną władzą 

rodzicielską i znajdujący się pod nadzorem kuratora. 

Każda osoba pracująca jako asystent rodziny musi wiedzieć, że najważniejsze jest dobro dziecka. 

Pracę asystenta można podzielić na dwa etapy. Pierwszy etap polega na zdobyciu zaufania danej rodziny. 

Zaufanie jest rzeczą najważniejszą i jak wiadomo nie można pozyskać go podczas pierwszej wizyty. W 

momencie zdobycia zaufania, następuje kolejny etap, czyli przejście do rozwiązywania konkretnych 

problemów takich, jak: problemy opiekuńczo - wychowawcze z dziećmi, bezrobocie czy niegospodarność  

polegająca na nieumiejętności wydawania pieniędzy. Celem asystenta rodziny jest przede 

wszystkim mobilizacja, wsparcie rodzin oraz towarzyszenie podczas rozwiązywania problemów. Oprócz 

tego, rodziny mogą liczyć na wsparcie emocjonalne i psychiczne. Asystent dąży do tego, aby wzbudzić 

w podopiecznych wiarę w swoje możliwości, dzięki której uwierzą w możliwość zmiany swojej sytuacji 

życiowej oraz by dostrzegli, że może być lepiej, ale musi zacząć działać. 

Obszary pracy asystenta rodziny:  

a) pomoc w rozwiązaniu podstawowych problemów socjalnych,  

b) pomoc w rozwiązywaniu problemów psychologicznych w rodzinie,  

c) pomoc w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi,  

d) wspieranie aktywności społecznej,  

e) motywowanie do podnoszenia kwalifikacji zawodowych  

f) pomoc w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymaniu pracy zarobkowej.  

Asystent rodzinny pracuje z całą rodziną, ponieważ ich problemy są zwykle ściśle powiązane. 

Każda rodzina jest inna i potrzebuje innego postępowania. Zwykle jednak asystent zaczyna od pomocy w 

rozwiązaniu najpilniejszych problemów socjalnych, które często przygniatają rodzinę i uniemożliwiają 

jakiekolwiek perspektywiczne działanie. W tym etapie pomocy asystent nie stawia żadnych szczególnych 

warunków dbając tylko by wspólnie rozwiązywać problemy i rodziny nie wyręczać. Unika też 

arbitralności, oceniania i pouczania, stara się zrozumieć ich sytuację „od ich strony”. Gdy doraźne 

problemy rodziny zostaną rozwiązane, gdy asystent uzyska dobry kontakt i zaufanie podopiecznych 

możliwe jest określenie dalszych ich potrzeb i perspektyw oraz zawarcie partnerskiego kontraktu na 

temat ich realizacji. Po uporaniu się z bieżącymi potrzebami socjalnymi często na pierwszy plan wychodzą 

problemy osobiste i konflikty rodzinne. Bez ich satysfakcjonującego rozwiązania trudno wyeliminować 

uzależnienia, przemoc czy zaniedbywanie dzieci, nie mówiąc już o stałej pracy czy uzupełnianiu 

wykształcenia.  
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Cele główne i szczegółowe pracy z rodziną 

W rodzinach objętych wsparciem asystenta rodziny założono następujące cele: 

➢ Zapewnienie dzieciom stałej opieki lekarskiej oraz bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego oraz 

odbudowa więzi w rodzinie, 

➢ Zapewnienie  radzenia sobie z trudnościami dnia codziennego, 

➢ Motywowanie rodziny do podejmowania działań w celu polepszenia swojej sytuacji życiowej      i 

rodzinnej.  

                Asystent rodziny jest zawodem powołanym do pracy z rodziną, z dziećmi. Głównym zadaniem 

asystenta jest wspieranie rodzin, które z różnych powodów nie są w stanie, samodzielnie pełnić 

prawidłowo funkcji opiekuńczo-wychowawczych wobec własnych dzieci oraz kształtowanie umiejętności 

członków rodziny w zakresie znajdowania rozwiązań trudności życiowych. Asystent rodziny wzmacnia 

rodzinę z małoletnimi dziećmi wykorzystując jej zasoby wewnętrzne i zewnętrzne. Pracuje w miejscu 

zamieszkania rodziny lub przez nią wskazanym. Prowadzi działania profilaktyczne i wspierające oparte 

na relacji asystenckiej. Jego rola w systemie pomocy rodzinie jest istotna, gdyż efektem jego pracy jest 

osiągnięcie przez rodzinę będącą w kryzysie podstawowego poziomu stabilności życiowej, który umożliwi 

jej stworzenie optymalnego i bezpiecznego środowiska wychowawczego dla dzieci. Rodzina spełniająca 

prawidłowo swe funkcje da zaś możliwość do prawidłowego rozwoju potomstwa, co w przyszłości  

zaowocuje zmniejszeniem skali problemów społecznych. Głównym zadaniem asystenta jest więc 

pedagogizacja rodziców oraz ich wspieranie informacyjne, emocjonalne, instrumentalne poprzez 

towarzyszenie w różnych czynnościach dnia codziennego. Jednocześnie asystent rodziny jest zazwyczaj 

koordynatorem działań wielu służb społecznych, pracujących z daną rodzina i na jej rzecz.  Na terenie 

naszej gminy pracuje dwóch asystentów rodziny.  

         W marcu 2020 r. zostały wprowadzone w Polsce regulacje, które mają ograniczyć rozprzestrzenianie 

się nowego koronawirusa SARS-CoV-2. Obostrzenia dotyczą codziennego życia ludzi, zachowania 

dystansu społecznego, przemieszczania się poza domem oraz funkcjonowania instytucji. Mając na uwadze  

ograniczenie rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej ustawodawca  zezwala  pracodawcom na 

zastosowanie bardziej elastycznych niż dotychczas rozwiązań w zakresie świadczenia  pracy w formie 

pracy zdalnej. Przed asystentami  stanęło nowe wyzwanie, w trudnej sytuacji walki z pandemią, 

polegające na przeciwdziałaniu zakażeniu się rodzin nowym koronawirusem SARS-COV-2 i wsparcie ich w 

przypadku zachorowania na wywołaną przez niego chorobę COVID-19 .  Również w sytuacji pandemii 

asystent rodziny to osoba towarzysząca komuś, współobecna , pomagająca, będąca w pogotowiu. Asystent 

ma za zadanie dać wsparcie, przekonanie, że w kryzysie jest ktoś kto pomoże pokonać trudności, 

przeprowadzi przez różnego rodzaju procedury związane z zagrożeniem epidemiologicznym, czy też 

zaproponuje nowe sposoby reagowania na codzienne sytuacje. Działania asystenta rodziny z zakresu 

pracy socjalno-wychowawczej w sytuacji kryzysu wywołanego epidemią zmieniły formę, odbywają się 

telefonicznie lub przez komunikatory społecznościowe to pozwala teraz zapoznać się z atmosferą jaka 

panuje w domu. 

Koszt zatrudnienia asystentów rodziny: 

Rok Koszt ogółem Dotacja z 

budżetu państwa 

Dotacja z 

budżetu gminy 

2020 102 125,58 1 700,00 100 425,58 

2021 112 271,20 4 000,00 108 271,20 

 

REALIZACJA ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z GMINNEGO PROGRAMU WSPIERANIA RODZINY 

Stworzenie spójnego systemu opieki nad dzieckiem i rodziną  

w gminie Bystrzyca Kłodzka 

CEL SZCZEGÓŁOWY WSKAŹNIKI  

Budowanie bezpieczeństwa 

socjalnego rodzin 

✓ Liczba rodzin korzystających z 

pomocy społecznej 

✓ Liczba rodzin korzystających ze 

świadczeń rodzinnych i świadczeń 

403 

 

1542 
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wychowawczych 

✓ Liczba osób korzystających z 

Programu POPŻ 

 

550 

Wspomaganie potencjału 

rozwojowego rodziny 

 

✓ Liczba zorganizowanych imprez 

lokalnych na rzecz rodziny, 

✓ Liczba zorganizowanych 

warsztatów dla rodziców 

✓ Liczba rodzin, którym udzielono 

wsparcia przez instytucje pracujące 

na rzecz rodziny 

0 

 

0 

 

 

26 

Wspomaganie dziecka w 

środowisku szkolnym 

 

✓ Liczba zrealizowanych programów 

profilaktycznych 

✓ liczba osób uczestniczących w 

programach i projektach 

✓ liczba świetlic środowiskowych 

✓ liczba osób korzystających z 

pomocy specjalistycznej  

5 

 

1500(narastająco) 

 

2 

 

28 

Opieka nad dziećmi z rodzin 

niewydolnych wychowawczo 

 

✓ Liczba rodzin objętych wsparciem 

asystenta rodziny, 

✓ Liczba rodzin objętych pracą 

socjalną 

✓ Liczba rodzin objęta poradnictwem 

specjalistycznym, 

26 

 

592 

 

78 

Poprawa stanu 

bezpieczeństwa rodziny, 

dzieci i młodzieży oraz 

zapobieganie uzależnieniom 

i zjawiskom przemocy 

 

✓ liczba zrealizowanych programów 

profilaktycznych i kampanii 

✓ liczba osób uczestniczących w 

programach i projektach 

✓ liczba rodzin korzystających z pomocy 

finansowej i rzeczowej OPS 

✓ liczba świetlic środowiskowych 

✓ liczba dzieci uczęszczających do świetlic 

środowiskowych 

9 

 

1500 

 

403 

2 

 

55 

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej we współpracy z placówkami oświatowymi 

działającymi na terenie Gminy Bystrzyca Kł. realizował w  2021 roku działania w ograniczonym zakresie  

z uwagi na aktualną sytuację epidemiologiczną .  

1) Udział w kampaniach i programach ogólnopolskich:  

 

➢ Kampania „ Smart, to znaczy mądrze 

➢ Kampania „Narkotyki? To mnie kręci” 

➢  Kampania „Odpowiedzialny kierowca” 

➢ Kampania 16 dni akcji Przeciwko Przemocy ze względu na Płeć 

➢ Realizacja programu rekomendowanego „Debata”  

➢ Realizacja programu rekomendowanego „Apteczka Pierwszej Pomocy Emocjonalnej” 

➢ Realizacja programu rekomendowanego „Przyjaciele Zippiego” 

➢ Program profilaktyki uzależnień dla młodzieży- recital słowno-muzyczny pt. „Wolności oddać nie 

umiem” 

➢ Zajęcia psychoedukacyjne z zakresu profilaktyki narkomanii. 

 

 



RAPORT O STANIE GMINY BYSTRZYCA KŁODZKA ZA ROK 2021 
 

118 

 

2)Tworzenie i rozwój systemu opieki nad dzieckiem, w tym placówek wsparcia dziennego 

           

 W celu wsparcia rodziny dziecko może zostać objęte opieką i wychowaniem   w placówce wsparcia 

dziennego. Placówkę wsparcia dziennego prowadzi gmina lub podmiot, który uzyskał zezwolenie wójta 

(burmistrza ,prezydenta miasta). Zezwolenie na prowadzenie placówki wsparcia dziennego wydaje się na 

czas nieokreślony 

             Placówka wsparcia dziennego współpracuje z rodzicami lub opiekunami dziecka, a także z 

placówkami oświatowymi i podmiotami leczniczymi. Pobyt dziecka w placówce wsparcia dziennego jest 

nieodpłatny. Pobyt dziecka w placówce wsparcia dziennego jest dobrowolny, chyba że do placówki 

skieruje sąd. 

Placówka wsparcia dziennego może być prowadzona w formie:  

1) opiekuńczej, w tym kół zainteresowań, świetlic, klubów i ognisk wychowawczych; 

2) specjalistycznej; 

3) pracy podwórkowej realizowanej przez wychowawcę. 

            

       Kolejnym działaniem jest wspieranie placówek wsparcia dziennego i organizacja czasu wolnego dla 

dzieci. Ośrodek Pomocy Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej w ramach środków z Gminnego Programu 

Profilaktyki Alkoholowej i Przeciwdziałania Narkomanii dofinansowuje zadania publiczne pod nazwą  

- „Praca wychowawcza z dziećmi i młodzieżą zaniedbaną wychowawczo oraz z uczniami z problemami 

adaptacyjnymi w środowisku szkolnym i rodzinnym” Realizatorem zadania jest Bystrzyckie 

Stowarzyszenie Niepełnosprawnych w Bystrzycy Kłodzkiej. Wsparciem  objętym było 30 dzieci, które 

uczestniczyły w popołudniowych zajęciach edukacyjnych, rozwijających twórcze zainteresowania 

uzupełniane o zajęcia psychoedukacyjne umożliwiające zwiększenie umiejętności z zakresu komunikacji 

interpersonalnej, radzenia sobie z emocjami i uczuciami, budowania konstruktywnej hierarchii wartości. 

- „ Zajęcia profilaktyczne dla dzieci i młodzieży z zakresu rozwiązywania problemów alkoholowych i 

przeciwdziałania narkomanii, uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo 

wychowawczych” realizowany przez Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Dolnośląska , Hufiec 

Bystrzyca Kłodzka. Wsparciem objętych było 30 dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych wykluczeniem 

społecznym. Głównym celem jest organizacja comiesięcznego  trzydniowego biwaku dla dzieci i 

młodzieży, który spowoduje wzrost poczucia odpowiedzialności, zaangażowania w pracę grupową, wzrost 

umiejętności pracy w grupie i identyfikacji z nią, wzrost umiejętności radzenia sobie w trudnych 

sytuacjach. Rezultaty trwałe to utworzenie nowych gromad zuchowych oraz drużyn harcerskich. 

 

Placówki wsparcia dziennego 

Lp. 
Nazwa i adres 

organizacji 

Data 

wpływu 

wniosku 

do UMiG 

Data wydania 

zezwolenia i 

numer decyzji 

Nazwa i adres placówki wsparcia 

dziennego 

1.  

Bystrzyckie 

Stowarzyszenie 

Niepełnosprawnych 

ul. Międzyleśna 9, 57-

500 Bystrzyca 

Kłodzka 

13.11.2017 

09.01.2018 

Decyzja nr 

E.8124.1.2018 

Klub Integracyjny "Stacyjka" 

ul. Międzyleśna 9, 57-500 Bystrzyca 

Kłodzka 

2. 

Związek Harcerstwa 

Polskiego 

ul. Nowa 6, 50-082 

Wrocław 

01.04.2019 

17.05.2019 

Decyzja nr 

E.8120.2.2019 

Centrum Świetlic Podwórkowych Hufca 

ZHP Ziemi Wałbrzyskiej "Invictus", 

"Pszczółki", "Poszukiwacze miodu" 

Nie dotyczy (praca podwórkowa) 
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3. 

Fundusz Lokalny 

Masywu Śnieżnika 

ul. Górna 19, 

Wójtowice, 57-500 

Bystrzyca Kłodzka 

20.03.2019 
23.05.2019 

Decyzja nr 

E.8124.1.2019 

Świetlica Środowiskowa Akademia SNS 

ul. Wojska Polskiego 18/1, 57-500 

Bystrzyca Kłodzka 

WYKRESLONA  Z REJESTRU PLACÓWEK Z 

DNIEM 02.11.2021 NR DECYZJI 

E.8124.1.2019  

 

       Piecza zastępcza: 

              Od 2012 r. gmina współfinansuje koszty pobytu dziecka w pieczy zastępczej zgodnie z art. 191 

ust. 8 i 9 ustawy z 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny  i systemie pieczy zastępczej. Zgodnie  z 

cytowanym przepisem  gmina płaci za dzieci zamieszkałe w niej zarówno wtedy, gdy są one przez sąd 

umieszczane w rodzinie zastępczej, jak i w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Co więcej, przepisy 

przewidują, że ma ona współfinansować nie tylko świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dzieci, 

ale też wynagrodzenia zawodowych rodziców zastępczych oraz pomoc dla osób usamodzielniających się. 

Ponadto wysokość kosztów ponoszonych przez gminę jest uzależniona od długości okresu, w którym 

dziecko przebywa pod pieczą zastępczą. W pierwszym roku jest to 10 proc. w drugim 30 proc., a w trzecim 

i kolejnym 50 proc. kosztów.       

Na dzień 31 grudnia 2021 r. :  

-  w pieczy zastępczej przebywało 32  dzieci, za które Gmina Bystrzyca Kłodzka ponosi odpłatność 

-  w instytucjonalnej pieczy zastępczej przebywało 10 dzieci, za które Gmina ponosi odpłatność. 

         W 2021 r. Gmina Bystrzyca Kłodzka  poniosła koszty 120 934  zł za dzieci umieszczone  w pieczy 

zastępczej, natomiast  za dzieci umieszczone instytucjonalnej pieczy zastępczej 204 932,90  zł. 

W 2021 r.  zostało umieszczonych 9 dzieci w przedziale wiekowym od urodzenia do 17 roku życia. Dzieci 

były  umieszczone w pieczy zastępczej postanowieniem Sądu Rejonowego w Kłodzku oraz na skutek 

interwencji z udziałem pracowników socjalnych.  W 2021 r. w instytucjonalnej pieczy zastępczej zostało 

umieszczonych  5  dzieci oraz 4 dzieci w  pieczy zastępczej. W 2021  roku 1  dziecko zostało skierowane 

do adopcji oraz 1  uzyskało pełnoletność. Najczęstszym powodem opuszczenia pieczy zastępczej jest 

powrót dziecka do rodziny biologicznej. Jest to bardzo pozytywne zjawisko, szczególnie w kontekście 

trudności, jakie występują podczas pracy z rodziną i na jej rzecz.  

              We wszystkich obszarach pracy z rodziną ważnym zadaniem jest prowadzenie monitoringu 

sytuacji dziecka z rodziny zagrożonej kryzysem lub przeżywającej trudności  w wypełnianiu funkcji 

opiekuńczo- wychowawczej, zamieszkałego na terenie gminy.    W każdym przypadku rodzina stale objęta 

jest monitoringiem pracownika socjalnego, a w niektórych rodzinach także asystenta rodziny. Celem 

działań jest wsparcie rodziny  w przezwyciężeniu sytuacji kryzysowej lub trudności w wypełnianiu funkcji 

opiekuńczo wychowawczej. Na podstawie monitoringu sytuacji dziecka pracownik socjalny ocenia 

skuteczność podejmowanych działań. Jeżeli życie i zdrowie dzieci nie jest zagrożone pracownik socjalny 

we współpracy z innymi specjalistami planuje działania wspierające   i wzmacniające rodzinę. 

             Wdrażanie modelowych rozwiązań pracy z rodziną wieloproblemową, w szczególności rozwój 

pracy socjalno – terapeutycznej i socjalno –wychowawczej  z rodzinami, które są zagrożone w pełnieniu 

swoich funkcji to zadania realizowane zgodnie z ustawą  o wpieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. 

Pomoc rodzinie borykającej się z trudnościami związanymi z opieką i wychowaniem dzieci oraz skuteczna 

ochrona dzieci  i pomoc dla nich, może być osiągnięta przez współpracę wszystkich osób, instytucji                       

i organizacji pracującymi z dziećmi i rodzicami. Ustawa o wpieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 

daje też możliwość zastosowania rozwiązań, które mogą przyczynić się do budowania spójnego i 

skutecznego systemu pomocy dla rodziny, która ma problemy w realizacji funkcji opiekuńczo - 

wychowawczej. 

       Ośrodek Pomocy Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej  kontynuuje realizację rozwiązań  w zakresie 

wspierania rodziny, kierując się dobrem dziecka, dobrem rodziny jako naturalnego środowiska rozwoju 

dziecka, przy współdziałaniu instytucji i organizacji, pracujących   z dziećmi i rodzicami.  

Wskazane jest w latach następnych podejmowanie przez gminę następujących działań:  

• utrzymanie i rozwój gminnego systemu opieki nad dzieckiem, 
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• zapewnienie rodzinom przeżywającym trudności wsparcia i pomocy specjalistycznej, 

• praca z rodzinami przeżywającymi trudności w celu poprawy ich kompetencji wychowawczych aby 

ograniczyć liczbę dzieci umieszczanych w pieczy zastępczej.  

• zabezpieczenie środków finansowych na pokrycie części kosztów związanych z pobytem dzieci w pieczy 

zastępczej.  

• prowadzanie poradnictwa dla rodzin w kryzysie i tworzenie systemu szybkiej interwencji. 

• zabezpieczenie finansowe pracy asystentów rodziny oraz kosztów szkoleń asystentów, 

•podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających niekorzystnym zjawiskom społecznym 

(profilaktyka), 

• tworzenie dla dzieci sprzyjających warunków do rozwijania  zainteresowań,  

 

2.1.3. System dodatków mieszkaniowych i energetycznych 

Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadanie własne gminy w zakresie przyznawania dodatków 

mieszkaniowych oraz zadanie zlecone w zakresie wypłaty dodatków energetycznych. 

             Zasady i tryb przyznawania dodatków mieszkaniowych i energetycznych reguluje ustawa                  

z dnia 21.06.2001 r. o dodatkach mieszkaniowych oraz ustawa z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy- 

Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw, a także inne akty normatywne. 

 

2.1.3.1.  Przyznawanie dodatków mieszkaniowych 

             W 2021  r. z wypłaty dodatku mieszkaniowego skorzystało 335 gospodarstw domowych,                 

w skład których wchodziły 1065 osób. 

Dodatek mieszkaniowy nie jest świadczeniem uznaniowym. Możliwość jego przyznania, a także jego 

wysokość, uzależnione są od ustawowych przesłanek. Trudna sytuacja finansowa w gospodarstwie 

domowym oraz sytuacja zdrowotna nie mają wpływu na wysokość przyznanego dodatku. 

W 2021 r. przyjęto 572 wnioski o dodatek mieszkaniowy, tj. więcej o 23  niż w roku 2020. Łączna 

liczba wydanych decyzji w 2021 roku wyniosła 601 w tym: 

✓ przyznających - 552 

✓ odmownych -  11 

✓ inne - 38 (dotyczy m.in.: wstrzymania, wznowienia, uchylenia lub umorzenia decyzji). 

W 2021 r. nie zarejestrowano odwołań do Samorządowego Kolegium Odwoławczego od wydanych 

w sprawie dodatków mieszkaniowych decyzji. W 2021 r. zwiększyła  się kwota wypłaconych dodatków 

mieszkaniowych o 79 052,49  w stosunku do roku poprzedniego. Natomiast zmniejszyła się  liczba rodzin 

korzystających z tej formy pomocy.  

           Do działu realizującego  dodatki mieszkaniowe doszło nowe zadanie tj. prowadzenie postępowań  i 

wydawanie w imieniu Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej zaświadczeń  o wysokości przeciętnego 

miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego, które to 

zaświadczenie wydawane jest na żądanie osoby fizycznej zamierzającej złożyć wniosek o przyznanie 

podwyższonego poziomu dofinansowania w ramach części drugiej programu „Czyste powietrze”. W 2021 

r. wydano 40 zaświadczeń. 

Wyszczególnienie 
(użytkownicy mieszkań) 

Liczba wypłaconych 
dodatków 
mieszkaniowych 

Kwota wypłaconych 
dodatków 
mieszkaniowych (w zł) 

Ogółem 3339 742 868,71 

z 
te

go
 

w
 

za
so

b
ie

 

gminnym 1896 461 578,15 

spółdzielczym 433 79 579,47 

wspólnot 
mieszkaniowych 

960 189 490,41 
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prywatnym 40 10 724,92 

innym 10 1 477,76 

 Ryczałty w kasie 63 2 410,65 

 Ryczałty na konto 118 18 686,76 

 

Realizacja i wypłaty 

dodatków mieszkaniowych 

 

2018 

 

2019 

 

2020 

 

2021 

Liczba rodzin, którym 

przyznano decyzją 

świadczenie 

 

521 

 

481 

 

335 

 

355 

Kwota świadczeń ogółem w 

tys. zł. 

 

683 911,93 

 

616 313,45 

 

664 062,24 

 

742 868,71 

 

2.1.3.2.Przyznawanie dodatków energetycznych 

           Od dnia 01.01.2014 osoby otrzymujące dodatek mieszkaniowy mają prawo do nowego 

świadczenia- Dodatku energetycznego.  

Uchwałą Nr LX/528/14 Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 31.01.2014 r. upoważniono 

Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej do załatwiania indywidualnych spraw              

z zakresu administracji publicznej dotyczących zryczałtowanego dodatku energetycznego, o którym 

mowa w ustawie – prawo energetyczne. 

Dodatek energetyczny przysługuje osobie, która spełnia łącznie następujące warunki:  

❖ posiada ustalone prawo do dodatku mieszkaniowego;  

❖ jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej;  

❖ zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej. 

Dodatek energetyczny wynosi rocznie nie więcej niż 30% iloczynu limitu zużycia energii elektrycznej oraz 

średniej ceny energii elektrycznej dla odbiorcy energii elektrycznej w gospodarstwie domowym, 

ogłaszanej przez Prezesa URE do dnia 31 marca każdego roku.  

W okresie od 1 maja 2021 r. do 30 kwietnia 2022 r. wysokość dodatku energetycznego wynosiła 

odpowiednio: 

• dla gospodarstwa prowadzonego przez osobę samotną – 12,09 zł/miesiąc; 

• dla gospodarstwa składającego się z 2 do 4 osób – 16,79/miesiąc; 

• dla gospodarstwa składającego się z co najmniej 5 osób – 20,15 zł/miesiąc. 

Osoby, które chcą ubiegać się o zryczałtowany dodatek energetyczny muszą dołączyć następujące 

dokumenty:  

❖ wniosek o przyznanie dodatku energetycznego – do pobrania w Dziale Dodatków 

Mieszkaniowych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej.  

❖ kopię umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z 

przedsiębiorstwem energetycznym.  

Liczba rodzin objętych dodatkiem energetycznym wynosi  147. 

Kwota wypłaconych świadczeń 21 456,30 zł. 
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2.1.4. System świadczeń rodzinnych i wychowawczych 

 

2.1.4.1.Świadczenia rodzinne oraz dodatki do zasiłków rodzinnych 

            Realizacja świadczeń rodzinnych związana jest z prowadzeniem postępowań administracyjnych  w 

celu ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych . 

Świadczeniami rodzinnymi są: 

1. zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego, 

2. jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka, 

3. świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny,  świadczenie pielęgnacyjne i specjalny  zasiłek 

opiekuńczy, 

4. zasiłek dla opiekuna jako świadczenie będące realizacją wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 

dnia 5 grudnia 2013 r., sygn. akt TK akt K 27/13. 

5. świadczenie rodzicielskie  

Przyznanie prawa do zasiłku rodzinnego uzależnione jest m.in. od spełnienia kryterium dochodowego. 

Osoba mająca prawo do zasiłku rodzinnego może ubiegać się o następujące dodatki: 

• Dodatek z tytułu urodzenia dziecka 

• Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego 

• Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka 

• Dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej 

• Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego 

• Dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania 

• Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego 

Świadczenia rodzinne przysługują: 

1.     obywatelom polskim; 

2.     cudzoziemcom: 

• do których stosuje się przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, 

• jeżeli wynika to z wiążących Rzeczpospolitą Polską umów dwustronnych o zabezpieczeniu 

społecznym, 

• przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt stały, 

zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zezwolenia na pobyt 

czasowy udzielonego w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 127 lub art. 186 ust. 1 

pkt 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. poz. 1650), lub w związku z 

uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej, 

• posiadającym kartę pobytu z adnotacją "dostęp do rynku pracy", z wyłączeniem obywateli państw 

trzecich, którzy uzyskali zezwolenie na pracę na terytorium państwa członkowskiego na okres 

nieprzekraczający sześciu miesięcy, obywateli państw trzecich przyjętych w celu podjęcia 

studiów oraz obywateli państw trzecich, którzy mają prawo do wykonywania pracy na podstawie 

wizy, 

- jeżeli zamieszkują na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres zasiłkowy, w którym otrzymują 

świadczenia rodzinne, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub 

dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej i spełniają 

wszystkie ustawowe warunki, od których uzależnione jest przyznanie prawa do świadczeń. 

Kwoty kryteriów dochodowych uprawniających do zasiłku rodzinnego, a także wysokość poszczególnych 

świadczeń rodzinnych podlegają weryfikacji co 3 lata, z uwzględnieniem wyników badań progu wsparcia 

dochodowego rodzin.    

 

W 2021 r.  wypłacono 15 549  świadczeń rodzinnych i świadczeń opiekuńczych  na kwotę  5 957 969  zł.      

Z powyższej kwoty, jako nienależnie pobrane świadczenia rodzinne mające wpływ na pomniejszenie 

wydatków  klienci zwrócili kwotę 43 866,00 zł. 

 

http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/swiadczenia-rodzinne/rodzaje-i-wysokosc-swiadczen-rodzinnych-kryteria-uzyskania-/test-zasilek-rodzinny-oraz-dodatki/zasilek-rodzinny/
http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/swiadczenia-rodzinne/rodzaje-i-wysokosc-swiadczen-rodzinnych-kryteria-uzyskania-/jednorazowa-zapomoga-z-tytulu-urodzenia-sie-dziecka/
http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/swiadczenia-rodzinne/rodzaje-i-wysokosc-swiadczen-rodzinnych-kryteria-uzyskania/swiadczenia-opiekuncze/zasilek-pielegnacyjny/
http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/swiadczenia-rodzinne/rodzaje-i-wysokosc-swiadczen-rodzinnych-kryteria-uzyskania/swiadczenia-opiekuncze/swiadczenie-pielegnacyjne/
http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/swiadczenia-rodzinne/rodzaje-i-wysokosc-swiadczen-rodzinnych-kryteria-uzyskania-/test-swiadczenia-pielegnacyjne/swiadczenie-pielegnacyjne/
http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/swiadczenia-rodzinne/rodzaje-i-wysokosc-swiadczen-rodzinnych-kryteria-uzyskania-/test-swiadczenia-pielegnacyjne/test-specjalny-zasilek-opiekunczy/
http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/swiadczenia-rodzinne/rodzaje-i-wysokosc-swiadczen-rodzinnych-kryteria-uzyskania-/test-swiadczenia-pielegnacyjne/test-specjalny-zasilek-opiekunczy/
http://www.mpips.gov.pl/gfx/mpips/userfiles/_public/1_NOWA%20STRONA/Polityka%20rodzinna/prawo/Ustawa%20z%20dnia%204%20kwietnia%202014%20r.%20o%20ustaleniu%20i%20wyplacie%20zasilkow%20dla%20opiekunow%20Dz.%20U.%20z%20dnia%2030%20kwietnia%202014%20r.%20poz.%20567.rtf
http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/swiadczenia-rodzinne/rodzaje-i-wysokosc-swiadczen-rodzinnych-kryteria-uzyskania-/swiadczenie-rodzicielskie/
http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/swiadczenia-rodzinne/rodzaje-i-wysokosc-swiadczen-rodzinnych-kryteria-uzyskania-/test-zasilek-rodzinny-oraz-dodatki/kryteruim-dochodowe/
http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/swiadczenia-rodzinne/rodzaje-i-wysokosc-swiadczen-rodzinnych-kryteria-uzyskania-/test-zasilek-rodzinny-oraz-dodatki/test-dodatek-z-tytulu-urodzenia-dziecka/
http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/swiadczenia-rodzinne/rodzaje-i-wysokosc-swiadczen-rodzinnych-kryteria-uzyskania-/test-zasilek-rodzinny-oraz-dodatki/dodatek-z-tytulu-opieki-nad-dzieckiem-w-okresie-korzystania-z-urlopu-wychowawczego/
http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/swiadczenia-rodzinne/rodzaje-i-wysokosc-swiadczen-rodzinnych-kryteria-uzyskania-/test-zasilek-rodzinny-oraz-dodatki/dodatek-z-tytulu-samotnego-wychowywania-dziecka/
http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/swiadczenia-rodzinne/rodzaje-i-wysokosc-swiadczen-rodzinnych-kryteria-uzyskania-/test-zasilek-rodzinny-oraz-dodatki/dodatek-z-tytulu-wychowywania-dziecka-w-rodzinie-wielodzietnej/
http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/swiadczenia-rodzinne/rodzaje-i-wysokosc-swiadczen-rodzinnych-kryteria-uzyskania-/test-zasilek-rodzinny-oraz-dodatki/dodatek-z-tytulu-ksztalcenia-i-rehabilitacji-dziecka-niepelnosprawnego/
http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/swiadczenia-rodzinne/rodzaje-i-wysokosc-swiadczen-rodzinnych-kryteria-uzyskania-/test-zasilek-rodzinny-oraz-dodatki/dodatek-z-tytulu-podjecia-przez-dziecko-nauki-w-szkole-poza-miejscem-zamieszkania/
http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/swiadczenia-rodzinne/rodzaje-i-wysokosc-swiadczen-rodzinnych-kryteria-uzyskania-/test-zasilek-rodzinny-oraz-dodatki/dodatek-z-tytulu-rozpoczecia-roku-szkolnego/
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Rodzaj świadczenia Liczba 
świadczeń 

Kwota 
świadczeń 

(w zł) 

Wysokość świadczenia 

Zasiłki rodzinne z 
dodatkami, 
W tym: 

8 344 1 873 178,00  

Zasiłki rodzinne 7 475 874 638,00 95 zł na dziecko w wieku 0-5 r.ż. 
124 zł na dziecko w wieku >5-18 r.ż. 
135 zł na dziecko w wieku >18-24 r.ż. 

Dodatki do zasiłków 
rodzinnych                w tym: 

3 841 490 989,00  

z 
ty

tu
łu

 

urodzenia dziecka 
33 

 
33 000 

 
1000zł 

opieki nad dzieckiem                   
w okresie korzystania 
z urlopu 
wychowawczego 

124 47 846 400 

z 
ty

tu
łu

 

samotnego 
wychowywania 
dziecka 

669 124 797,00 193 zł miesięcznie na dziecko, nie więcej 
niż 386 zł 
273 zł w przypadku dziecka 
niepełnosprawnego, nie więcej niż 546 zł 

kształcenia i 
rehabilitacji dziecka 
niepełnosprawnego 

716 77 640,00 90 zł na dziecko do 5 roku życia 
110 zł na dziecko > 5 roku życia 

rozpoczęcia roku 
szkolnego 

456 44 470,00 100 zł na dziecko raz w roku 

podjęcia przez 
dziecko nauki w 
szkole poza miejscem 
zamieszkania  

437 30 769,00 113 zł na pokrycie wydatków związanych  
z dojazdem do miejscowości, w której 
znajduje się szkoła 
69 zł na pokrycie wydatków związanych z 
dojazdem do miejscowości, w której 
znajduje się szkoła. 

wychowania dziecka                   
w rodzinie 
wielodzietnej 

1 406 132 467 95 zł 

jednorazowa zapomoga z 
tytułu urodzenia dziecka 

81 81 000 1000 zł 

świadczenie rodzicielskie 430 382 473 max 1000 zł miesięcznie przez 12 
miesięcy 

zasiłki rodzinne z dodatkami 
przyznawane w ramach 
koordynacji 

358 44 078 kwota nie może być mniejsza niż 20 zł 

 

 

2.1.4.2. Świadczenia opiekuńcze 

W 2021 r.  wypłacono  6 336  świadczeń opiekuńczych na kwotę 3 577 240,00  zł.  

Dla porównania: w 2020 r. wypłacono 6 223 świadczeń opiekuńczych na kwotę 2 964 716,00 zł . 

Łącznie w roku 2021 wpłynęło 800 wniosków na wszystkie rodzaje świadczeń rodzinnych. Wydano  1301 

decyzji, w tym  69 decyzje o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia.  Klienci Ośrodka złożyli 27 

odwołań  do SKO, z czego 6 decyzji utrzymano w mocy, 1 skierowano do ponownego rozpatrzenia, 17 

decyzji w których SKO przyznało świadczenie  a 4 nadal oczekują na rozpatrzenie.  Łącznie z tytułu zwrotu 

nienależnie pobranych świadczeń odzyskano kwotę 32 914,00 zł. 
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2.1.4.3. Składki na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne 

Osobom, które pobierają świadczenia pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy Ośrodek Pomocy 

Społecznej opłaca składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. Wykonanie w roku 2021 przedstawia 

tabela: 

Składki społeczne i zdrowotne 

 

Liczba świadczeń Kwota świadczeń 

Składki na ubezpieczenia społeczne 

 

1020 503 922,00 

Składki na ubezpieczenia zdrowotne 

 

662 107 500,00 

 

2.1.4.4. Świadczenie „Za życiem” 

 

 Ustawa o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” z dnia 04.11.2016 r.  wprowadziła wypłatę 

jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne 

upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie 

rozwoju dziecka lub w czasie porodu. Wysokość świadczenia wynosi 4000 zł. W roku 2021 nie było  

wypłacane takie świadczenie. 

 

2.1.4.5. Świadczenia wychowawcze 

 

                      Ośrodek Pomocy Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej  realizował zadania określone w ustawie z 

dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci jako zadanie zlecone z zakresu 

administracji rządowej. Celem świadczenia wychowawczego jest częściowe pokrycie wydatków 

związanych z wychowaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych. 

Świadczenie wychowawcze  jest to częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowywaniem dziecka, 

w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych. 

Zgodnie ze zmianami wprowadzonymi w Programie „Rodzina 500+”, od 1 lipca 2019 roku świadczenie 

wychowawcze przysługuje na każde dziecko do ukończenia 18 roku życia, bez względu na dochód 

osiągany przez rodzinę. 

Rozszerzona formuła Programu pozwala na poprawę jakości życia wszystkich polskich rodzin mających 

dzieci na utrzymaniu i stanowi dopełnienie kompleksowej polityki państwa wobec rodzin. Od 2022 r. 

świadczenie wychowawcze będzie realizowane przez ZUS. 

Liczba zarejestrowanych wniosków 1906 

W tym W formie papierowej 585 

Drogą elektroniczną 1321 

Liczba wydanych informacji 1742 

Liczba decyzji stwierdzających nienależnie pobrane 

świadczenia 

4 

 

2.1.4.6. Świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego 

          W 2021 r. wypłacono należne  świadczenia 110 rodzinom. Średnia wysokość świadczenia  z 

funduszu alimentacyjnego  wyniosła  377 zł. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują               

w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże nie wyższej niż 500 zł miesięcznie. Przyznanie 

prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego uzależnione jest od spełnienia kryterium 

dochodowego. Świadczenia te przysługują, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie 

przekracza kwoty 800 zł a od 01.10.2020-  900 zł na osobę . Realizację świadczeń w 2021 roku 

przedstawiono poniżej: 
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Świadczenia alimentacyjne 
 

Liczba świadczeń Kwota świadczeń (w zł) 

Wypłacone świadczenia z 
funduszu alimentacyjnego z 
tego na osobę uprawnioną 

w wieku: 

1533 577 676,00 

0-17 lat 
 

1343 511 846,00 

18-24 lat 
 

190 65830,00 

25 lat i więcej 
 

0 0 

 

2.1.4.7. Postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych 

             Sporządzono łącznie 163 pism w sprawie prowadzonych postępowań wobec dłużników 

alimentacyjnych oraz w sprawie osób uprawnionych do otrzymywania świadczeń z funduszu. W 2021 r. 

podejmowano następujące działania wobec dłużników alimentacyjnych:  

 

Wyszczególnienie Liczba podjętych działań, które 
doprowadziły do ściągalności 

należności wymienionych w art. 28 
ust.1 pkt 1-4 ustawy 

Przekazanie komornikowi sądowemu  informacji mających 

wpływ na egzekucję  zasądzonych świadczeń alimentacyjnych, 

pochodzących z wywiadu alimentacyjnego oraz oświadczenia 

majątkowego 

66 

Zobowiązanie dłużnika alimentacyjnego do zarejestrowania  

się w urzędzie pracy jako osoba bezrobotna albo poszukująca 

pracy 

1 

Informowanie Powiatowego Urzędu Pracy o potrzebie 

aktywizacji zawodowej dłużnika alimentacyjnego 

6 

Wszczęcie postępowania dotyczącego uznania dłużnika 

alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań 

alimentacyjnych 

31 

Wydanie decyzji o uznaniu dłużnika alimentacyjnego za 

uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych 

9 

Wydanie decyzji o umorzeniu postępowania dotyczącego 

uznania dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od 

zobowiązań alimentacyjnych 

 

22 

Złożenie wniosku o sciąganie za przestępstwo określone w art. 

209 § 1 KK 

10 

Skierowanie wniosku o zatrzymanie prawa jazdy dłużnika 

alimentacyjnego 

3 

Zapytanie do Centralnej  Ewidencji Pojazdów i Kierowców 15 

    Przeprowadzono 44 wywiadów alimentacyjnych oraz odebrano 44 oświadczeń majątkowych. Zebrane 

informacje zostały  skierowane do komorników sądowych prowadzących postępowanie egzekucyjne oraz 

gmin, które wystąpiły z wnioskami o podjęcie działań. W 54 sprawach skierowano wnioski o podjęcie 

działań wobec dłużników zamieszkujących na terenie innych gmin. Sporządzono 9   decyzji dotyczących 

uznania dłużników alimentacyjnych za uchylających się od zobowiązań alimentacyjnych. Na koniec 2021 

r. na terenie gminy zarejestrowanych było 282  dłużników alimentacyjnych. 
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W 54 sprawach postępowania były prowadzone przez inne gminy na wniosek Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej. Sporządzono 126  wezwań, zestawienia dotyczące przyznanych 

świadczeń oraz stanów należności dla dłużników oraz przeprowadzono dalsze postępowania. 

W 2021 r. wyegzekwowano od dłużników alimentacyjnych  kwotę 290 384,99  zł, którą 

rozdysponowano na dochody budżetu państwa oraz organu właściwego wierzyciela. 

 

2.1.5. Finansowanie zadań Ośrodka Pomocy Społecznej 

 

Plan finansowy Ośrodka Pomocy Społecznej na rok 2021 i jego wykonanie: 

Zadania Plan Wydatki Stopień 
wykorzystania 
środków budżetowych 
w % 

finansowane z budżetu gminy  
5 051 641,00 4 814 823,19 95 

dofinansowanie dotacją z budżetu 
państwa 

1 669 763,00 1 624 457,78 97 

Zadania zlecone gminie 22 465 529,00 22 243 672,03 99 
Umowa nr 39/AS/2021 z 
14.12.2021- dodatek do 
wynagrodzenia asystentów 
rodziny 

4000,00 4000,00 100 

Umowa o dofinansowanie projektu  
NRRPDS.09.01.01-02-0001/20-
Projekt „Droga do zatrudnienia” 

439 052,84 378 521,21 86 

Razem 
 

29 629 985,84 29 065 474,21 98 

 

Procentowy udział wydatków na realizację zadań OPS z uwzględnieniem źródeł ich finansowania   w 

2021roku : 

➢ Środki gminy      16,57         % 

➢ Środki budżetu państwa   83,43         % 

Wydatki poniesione w roku 2021 na realizację świadczeń w zł :          

 

ROZDZIAŁ TREŚĆ OGÓŁEM 
ZADANIA 

WŁASNE GMINY 

DOFINANSO-
WANIE ZADAŃ 

WŁASNYCH 
GMINY 

ZADANIA ZLECONE 

60016 
Drogi publiczne 
gminne, roboty 
publiczne 

171 616,00 171 616,00 0 0 

85153 
Zapobieganie 
narkomanii 

23 680,00 23 680,00 0 0 

85154 
Przeciwdziałanie 
alkoholizmowi 

142 447,00 142 447,00 0 0 

85195 

Ochrona zdrowia 
(wydawanie decyzji na 
ubezpieczenie 
zdrowotne) 

880,00 0 0 880,00 

85202 
Pokrywanie kosztów 
pobytu w domach 
pomocy społecznej 

1 106 550,00 1 106 550,00 0 0 
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85205 
Zadania w zakresie 
przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie 

2950,00 2950,00 0 0 

85213 

Składki na 
ubezpieczenia 
zdrowotne opłacane za 
osoby pobierające 
niektóre świadczenia z 
pomocy społecznej 

40 818,00 0 40 818,00 0 

85214 
Zasiłki okresowe, 
celowe  i pomoc w 
naturze 

670 873,00 386 933 283 940 0 

85215 
Dodatki mieszkaniowe i 
dodatki energetyczne 

754 109,00 732 236,00 0 21 873,00 

85216 
Świadczenia społeczne - 
zasiłki stałe 

461 973 0 461 973 0 

85219 
Wynagrodzenie za 
sprawowanie opieki 

1 012,00 0 0 1 012,00 

85219 
Ośrodki pomocy 
społecznej - koszty 
utrzymania 

1 480 975,00 916 412,00 564 563,00 0 

85228 
Usługi opiekuńcze i 
specjalistyczne usługi 
opiekuńcze 

564 067,00 564 067,00 0 0 

85220 Mieszkania chronione  5 676,00 5 676,00 0 0 

85230 
Program Posiłek w 
szkole i domu 

409 953,00 154 142,00 255 811,00 0 

85295 
Pozostała działalność - 
Prace Społecznie 
Użyteczne 

48 922,00 48 922,00 0 0 

85295 
Pozostała działalność - 
Magazyn POPŻ 

51 438,00 51438,00 0 0 

85295 
Pozostała działalność - 
Odróbki sądowe 

3 500,00 3 500,00 0 0 

85295 

Pozostała działalność - 
Program Opieka 
wytchnieniowa - wkład 
własny 

15 733,00 15 733,00 0 0 

85295 
Program „Wspieraj 
Seniora” 

21 861,00 4 509,00 0 17 352,00 

90003 
Gospodarka komunalna 
i ochrona środowiska 

9 000,00 9 000,00 0 0 

90005 
Ochrona powietrza 
atmosferycznego i 
klimatu 

875,00 875,00 0 0 
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85295 

Umowa o 
dofinansowanie do 
projektu Nr 
RPDS.09.01.01-02-
0001/20 Projekt „Droga 
do zatrudnienia”  

378 522,00 0 0 378 522,00 

85501 
Świadczenia 
wychowawcze wraz z 
kosztami obsługi 

15 403 942,00 0 0 15 403 942,00 

85502 
Świadczenia rodzinne 
wraz z kosztami obsługi 

6 744 250 40 000 0 6 704 250,00 

85502 
Świadczenia” Za życiem 
„wraz z kosztami 
obsługi 

0 0 0 0 

85503 
Pozostała działalność - 
wydawanie Kart dużej 
rodziny - koszty obsługi 

443,00 0 0 443,00 

85504 
Wspieranie „Dobry 
start” wraz z kosztami 
obsługi 

3 772,00 0 0 3 772,00 

85504 
Zatrudnienie 
asystentów rodziny 

112 271,00 108 271,00 4000,00 0 

85508 
Utrzymanie dzieci w 
rodzinach zastępczych 

120 934,00 120 934,00 0 0 

85510 

Utrzymanie dzieci w 
placówkach 
opiekuńczo-
wychowawczych 

204 933,000 204 933,00 0 0 

85513 

Składki na 
ubezpieczenia 
zdrowotne opłacane za 
osoby pobierające 
niektóre świadczenia 
rodzinne 

107 500,00 0 0 107 500,00 

 RAZEM 29 065 475,00 4 814 824,00 1 611 105 22 639 546,00 

 

       Wydatki na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej oraz koszty obsługi świadczeń wyniosły w 

2021roku  2 724 559,00  zł. Szczegółowe wydatki te ilustruje poniższa tabela: 

  

Rozdz
iał 

Wyszczególnienie Ogółem Zadania 
własne 
gminy 

Dofinanso
wanie do 
zadań 
własnych 

Zadania 
zlecone 

W tym na 
wynagrodze
nia (bez 
nagród i 
odpr. 
Emeryt. 

60016 Drogi publiczne 
gminne, roboty 
publiczne 

171 616,00 171 616,00 0 0 122 200,0 
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85195 Ochrona zdrowia 
(wydawanie decyzji 
na ubezpieczenie 
zdrowotne) 

880,00 0 0 880,00 562,00 

85205 Gmina Bystrzyca 
Kłodzka skutecznie 
przeciw przemocy 

2950,00 2 950,00 0 0 2 460,00 

85215 Dodatki 
mieszkaniowe i 
dodatki energetyczne 

429,00 0 0 429,00 0 

85219 Ośrodki pomocy 
społecznej - koszty 
utrzymania 

1 480 975 916 412 564 563,00 0 1 039 902,00 

85228 Usługi opiekuńcze i 
specjalistyczne usługi 
opiekuńcze 

564 067,00 564 067,00 0 0 244 935,00 

85295 Pozostała działalność 
- Program Opieka 
wytchnieniowa - 
wkład własny 

15 733,00 15 733,00 0 0 14 021,00 

90003 Gospodarka 
komunalna i ochrona 
środowiska 

9 000,00 9 000,00 0 0 7 500,00 

85501 Świadczenia 
wychowawcze wraz z 
kosztami obsługi 

131 503,00 0 0 131 503,00 100 366,00 

85502 Świadczenia rodzinne 
wraz z kosztami 
obsługi 

230 920,00 40 000,00 0 190 920,00 168 034,00 

85502 Świadczenia Za 
życiem wraz z 
kosztami obsługi 

0 0 0 0 0 

85503 Pozostała działalność 
- wydawanie Kart 
dużej rodziny - koszty 
obsługi 

443,00 0 0 443,00 370,00 

85504 Wspieranie rodziny - 
świadczenia Dobry 
start wraz z kosztami 
obsługi 

3 772,00 0 0 3 772,00 0 

85504 Zatrudnienie 
asystentów rodziny 

112 271,00 108 271,00 4 000,00 0 84 810,00 

  RAZEM 2 724 559,00 1 828 049,00 568 563,00 327 947,00 1 785 160,00 

     

 

 

 

2.2. Centrum Integracji Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej 

 
Centrum Integracji Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej rozpoczęło swoją działalność z dniem 1 

września 2004 r. jako trzecie Centrum w Polsce i pierwsze na Dolnym Śląsku, które  zgodnie z ustawą z 

dnia 13 czerwca 2003r. realizuje zatrudnienie socjalne, którego celem była i jest do chwili obecnej 

reintegracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym lub marginalizacją 

społeczną.  Zadania, które zostały określone w ustawie są realizowane poprzez zatrudnienie socjalne 

(Indywidualny Program Zatrudniania Socjalnego) przez co należy rozumieć zapewnienie osobom 
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zagrożonym wykluczeniem społecznym  wsparcia oraz działania w zakresie aktywizacji zawodowej i 

reintegracji społecznej w zajęciach prowadzonych zarówno przez doradcę zawodowego, pracownika 

socjalnego jak również instruktorów reintegracji zawodowej będących pracownikami w Centrum 

Integracji Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej.  

 

Podstawą w projektowaniu zindywidualizowanej ścieżki reintegracji  zarówno społecznej jak 

również zawodowej w Centrum jest diagnoza potrzeb oraz problemów życiowych i zawodowych 

beneficjenta. Diagnoza przeprowadzona  z beneficjentem przed podpisaniem Indywidualnego Programu 

Zatrudnienia Socjalnego (IPZS), uwzględnia nie tylko mocne i słabe strony beneficjenta, ale również 

wcześniejszą z nim pracę w ramach korzystania przez niego ze świadczeń / usług reintegracji społecznej                           

i zawodowej /na wsparcie krótko lub długoterminowo. Projektując IPZS uwzględnia się różne sytuacje 

beneficjentów, w których się znajdują, np. uzależnienie od środków odurzających lub produktów 

alkoholowych,  które wymaga terapii terapeuty, psychologa, a nawet psychiatry.  W procesie reintegracji 

społecznej ważną rolę odgrywa sytuacja rodzinna uczestnika: czy ma rodzinę, czy jest samotny, czy w jego 

rodzenie panuje ubóstwo? Centrum Integracji stwarza warunki, w ramach grup samopomocowych, grup 

wsparcia poprzez pomoc w rozwiązywaniu problemów uczestnika  i indywidualnych rozmów z każdym, 

kto tej pomocy potrzebuje, jest też instrumentem  sprzyjającym nawiązaniu nowych kontaktów 

międzyludzkich, więzi koleżeńskich między uczestnikami. Pracownicy prowadzący zajęcia informują                    

i motywują uczestnika do podjęcia działań jako elementu procesu reintegracji społecznej, w ramach 

którego uczestnik sam podejmuje odpowiedzialność za swoje działania i zachowania, odzyskując tym 

samym kontrolę nad własnym życiem. Kompleksowa reintegracja z szybkim działaniem w sposób 

docelowy identyfikująca deficyty uczestnika, daje możliwość osiągnięcia sukcesu  zarówno po stronie 

prowadzącej zajęcia jak również po stronie samego uczestnika. Wsparcie takie obejmuje konsultacje ze 

strony pracownika socjalnego, doradcy zawodowego, kierownika jednostki oraz całego personelu CIS                            

w Bystrzycy Kłodzkiej. 

 

Program Centrum Integracji Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej jest ważnym mechanizmem 

wsparcia reintegracji społecznej i zawodowej osób nie będących społecznie i ekonomicznie 

samowystarczalnymi, a także ich reintegracji z rynkiem pracy. Zasadniczym celem jest zwiększenie 

możliwości wyjścia z izolacji społecznej i zawodowej i przywrócenie ról społecznych, zawodowych, 

przywrócenie prozdrowotnych postaw, umiejętne  i prawidłowe zaspakajanie swoich potrzeb i  potrzeb 

swoich bliskich. Na szczególną uwagę zasługują osoby pozostające w tzw. rejestrze osób długotrwale 

bezrobotnych będących na marginesie życia społecznego i zawodowego. Realizacja programu Centrum 

Integracji Społecznej zakłada konkretne, kompleksowe  działania zmierzające do likwidacji barier w 

funkcjonowaniu zarówno samego uczestnika jak również jego bliskich. Indywidualna praca z każdym 

uczestnikiem umożliwia bezpośrednie oddziaływanie na jednostkę, pomoc   w rozwiązywaniu problemów 

bieżących, ale również monitoring postępów uczestnika. Praca w grupie jest równie ważna jak praca 

indywidualna. Uczestnik w pracy zespołowej nabywa umiejętności współpracy, zbiorowej 

odpowiedzialności, wyłania lidera. Działania te mają  wpływ na aktywność jej członków oraz wspólny 

sukces lub wspólną porażkę.  

Zasadniczym celem Centrum Integracji Społecznej jest realizowanie pełnego zakresu 

Indywidualnego Programu Zatrudnienia Socjalnego, który umożliwia walkę z bezrobociem, ubóstwem                   

i społecznym wykluczeniem. Realizacja programu w ramach Indywidualnego Programu Zatrudnienia 

Socjalnego (IPZS) ma ostatecznie zapewnić uzyskanie nowych kwalifikacji zawodowych zakończonych 

egzaminem, umożliwiających uzyskanie zatrudnienia, dzięki czemu uczestnik ma możliwość  

ekonomicznego usamodzielnienia się,    a tym samym uniezależnienia się od instytucji pomocniczych lub 

innych placówek wsparcia. 
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2.2.1. Program reintegracji społecznej i zawodowej                                                                            

 

Okres uczestnictwa w ramach kontraktu o reintegracji społecznej i zawodowej trwa 12 miesięcy, 

okres ten jest poprzedzony okresem próbnym trwającym 30 dni.  Okres próbny służy sprawdzeniu 

poziomu motywacji i zaangażowania beneficjenta do udziału w oferowanych zajęciach przez Centrum. 

Ponadto ujawnia deficyty takie jak: brak punktualności, niesumienność i brak dbałości o zlecone przez 

instruktora reintegracji zawodowej zadanie. Okres próbny to również czas na uaktywnienie procesu 

integracji pomiędzy uczestnikami programu i stworzenie warunków do nawiązywania kontaktów                     

i więzi oraz wymiany doświadczeń. Po okresie próbnym beneficjent zostaje na 11 miesięcy,  i gdy zachodzi 

uzasadniona  potrzeba przedłużenia okresu uczestnictwa w zajęciach,  Kierownik CIS może przedłużyć ten 

okres o okres do 6 miesięcy.  

W 2021 roku z przedłużenia okresu uczestnictwa w Centrum o kolejne 3 i 6 miesięcy skorzystało 

5 osób. Kompleksowe działania kierowane przez Centrum zmierzają do zapewnienia uczestnikom pomocy 

w uzyskaniu bezpieczeństwa socjalnego otrzymując świadczenie integracyjne - 100 % zasiłku dla 

bezrobotnych,  które wzrosło od 1 czerwca 2021 r. (kwota brutto 1240,80 zł netto 1058,13 zł).                           

W okresie uczestnictwa w zajęciach  w Centrum, które może trwać do 18 miesięcy, uczestnik może 

otrzymać 6 dni wolnych   od zajęć w Centrum, za które przysługuje świadczenie integracyjne w pełnej 

wysokości.  

Pobierane przez uczestnika świadczenia reintegracyjne są refundowane ze środków finansowych 

Powiatowego Urzędu Pracy natomiast Centrum Integracji Społecznej ponosi pozostałe koszty związane                

z utrzymaniem uczestników, które to koszty w 2020 r. wyniosły: 

1. posiłki regeneracyjne   -  44007,60  złotych 

2. odzież i buty robocze   -  9643,01  złotych 

3. badania lekarskie         -     4710,00 złotych 

4. szkolenie BHP             -        2285,00 złotych 

5. woda mineralna           -         547,57 złotych 

Razem                         61 193,18  złotych  

 

Środki finansowe  w kwocie 61 193,18  złotych pochodzą z prowadzonej działalności Centrum                      

w ramach warsztatów reintegracji zawodowej.  

Włączenie podmiotów ekonomii społecznej w proces aktywizacji zawodowej bezrobotnych mieszkańców 

Gminy  jest szczególnie ważne w przypadku najbardziej wykluczonych społecznie,  osób długotrwale 

bezrobotnych korzystających z wsparcia Ośrodka Pomocy Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej. Aktywizacja 

zawodowa tych grup wymaga niekiedy wielowymiarowego wsparcia, wykraczającego niejednokrotnie 

poza działania oferowane przez publiczne służby zatrudnienia i pomocy społecznej. Centrum Integracji 

Społecznej może w tym zakresie wesprzeć proces reintegracji zarówno zawodowej jak również społecznej 

osób bezrobotnych poprzez tworzenie konkretnych grup .  

 

   Przepisy ustawy o zatrudnieniu socjalnym określają zasady zatrudnienia socjalnego, które 

stosuje się w szczególności do: 

✓ bezdomnych realizujących indywidualny program wychodzenia z bezdomności; 

✓ uzależnionych od alkoholu, po zakończeniu programu psychoterapii w zakładzie leczenia 

odwykowego lub programu terapeutycznego w zakładzie opieki zdrowotnej; 

✓ uzależnionych od narkotyków lub innych środków odurzających, po zakończeniu terapii 

zajęciowej z uzależnień od środków odurzających; 

✓ chorych psychicznie w stopniu niepełnosprawności lekkim lub umiarkowanym,  w rozumieniu 

przepisów o ochronie zdrowia psychicznego; 

✓ długotrwale bezrobotnych w rozumieniu przepisów promocji zatrudnienia   i instytucjach rynku 

pracy; 

✓ zwalnianych z zakładów karnych mających trudności w  integracji ze środowiskiem,                                

w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej; 
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✓ uchodźców realizujących indywidualny program integracji, w rozumieniu przepisów                      

o pomocy społecznej; 

✓ osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji społecznej                                           

i zawodowej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych; 

✓ przyczyny społeczne (ubóstwo, bezrobocie). 

Osoby te podlegają wykluczeniu społecznemu ze względu na swoją sytuację życiową i nie są  w stanie 

własnym staraniem zaspokoić swoich podstawowych potrzeb życiowych znajdując  się w sytuacji 

powodującej ubóstwo oraz uniemożliwiającej uczestniczenie w życiu zawodowym, społecznym                              

i rodzinnym. 

 

  W równym stopniu aktywność zawodowa powinna być wspierana w mieście jak i na wsi, jednak 

należy intensyfikować działania szczególnie w tych miejscowościach, które charakteryzują się wysokim 

bezrobociem, niskim stopniem skomunikowania z miastem i są położone najdalej od stref ekonomicznych. 

Podobnie jak w latach wcześniejszych, odnotowano dalszy spadek rzeczywisty ludności, spowodowany 

głównie ujemnym przyrostem naturalnym ale także migracją ludności  z tytułu ruchu naturalnego, jak 

również  z powodów  ekonomicznych. Postępujący czas starzenia się społeczności naszej Gminy, 

przyczynia się do spadku liczebności osób w wieku przedprodukcyjnym,  a także niskiego przyrostu liczby 

osób w wieku produkcyjnym.  

Stopa bezrobocia w powiecie kłodzkim w grudniu 2021 r. wynosiła 11,7%.  W stosunku do 

analogicznego okresu 2020 roku stopa bezrobocia w powiecie kłodzkim jest niższa o 0,9 p. proc.  

 Prawo do zasiłku miało przyznane 1219 os, w tym 662 kobiety (w skali województwa 

dolnośląskiego stopa bezrobocia na dzień 31.12.2020 r. wyniosła 4,8%, natomiast liczba osób 

bezrobotnych w Gminie Bystrzyca Kłodzka  wynosiła (stan na dzień 31.12.2020 r.- PUP) 746 osób w tym          

z prawem do zasiłku 124 osoby. Wzrosła liczba osób bezrobotnych po między 25 a 30 rokiem życia i osób 

niepełnosprawnych. Osoby te są z wykształceniem gimnazjalnym,  zawodowym. Najliczniejszą grupę 

zawodową tworzyli pracownicy sezonowi oraz robotnicy przemysłowi  i pracownicy usług.  

Włączenie podmiotów ekonomii społecznej np. Centrum Integracji Społecznej w proces aktywizacji 

zawodowej bezrobotnych mieszkańców gminy jest szczególnie ważne w przypadku grup najbardziej 

wykluczonych społecznie, długotrwale korzystających z wsparcia Ośrodków Pomocy Społecznej lub 

Powiatowych Urzędów Pracy. Centrum Integracji Społecznej posiada potencjał do realizowania działania, 

które przynosi wymierny skutek prowadzący do aktywizacji społecznej tych grup. CIS realizuje 

następujące działania: 

✓ kreowanie pozytywnych postaw wobec aktywizacji społecznej; 

✓ animacja środowisk lokalnych; 

✓ pobudzenie potencjału społeczności lokalnych poprzez wykorzystywanie jej wewnętrznych 

zasobów; 

✓ integracja społeczna środowisk osób wymagających szczególnego wsparcia; 

✓ ograniczenie skutków bezrobocia; 

✓ dotarcie do środowisk lokalnych i promowanie drogi awansu; 

✓ możliwości nabycia kompetencji i powrotu do swojego środowiska; 

✓ tworzenie i realizowanie indywidualnych ścieżek, dostosowanych do samorozwoju; 

✓ podnoszenie jakości usług społecznych; 

✓ utrzymanie zatrudnienia oraz podniesie jego jakości; 

✓ krzewienie idei społeczeństwa obywatelskiego. 

 

Program reintegracji społecznej i zawodowej w 2021 roku realizowało 70 osób, w tym 33 kobiety i 33 

mężczyzn. Struktura osób, które uczestniczą w zajęciach z wyszczególnieniem przyczyn wykluczenia 

społecznego:  

➢ długotrwale bezrobotne                             –                18 osób, 

➢ nadużywające alkoholu                               –                   5 osoby, 

➢ niepełnosprawne fizycznie                        –                  16 osób, 
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➢ bezdomne                                                        –                    0 osób, 

➢ uzależnione od środków odurzających   –                   0 osób, 

➢ niepełnosprawne intelektualnie               –                   0 osób, 

➢ zwalniane z zakładów karnych                  –                   0 osób, 

➢ uchodźcy realizujący IPI                               –                  0 osób, 

➢  przyczyny społeczne  (art.7 Ustawy o Pomocy Społecznej) – 31 osób. 

Rotacja osób  w roku 2021: 

➢ rezygnacja  –   8 osób, 

➢ usunięcia     –   17 osób, 

➢ podjęcie zatrudnienia  –  1 osoby. 

 

Centrum Integracji Społecznej zobowiązuje się do zapewnienia uczestnikom: 

✓ bezpiecznych i higienicznych warunków uczestnictwa, 

✓ środków czystości ochrony indywidualnej, 

✓ dostępu do pomieszczeń sanitarnych ( kabina prysznicowa), 

✓ szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz p. poż., 

✓ badań lekarskich, 

✓ jednego posiłku dzienne, 

✓ odzieży i obuwia roboczego, 

✓ wody mineralnej w okresie letnim, 

✓ kamizelki odblaskowej. 

 

Cele osiągnięte przez  realizację programu reintegracji społecznej i zawodowej: 

a) kształcenie umiejętności pozwalających na pełnienie ról społecznych i osiąganie pozycji społecznych 

dostępnych osobom nie podlegającym wykluczeniu społecznemu; 

b) nauczanie planowania życia i zaspakajania potrzeb własnym staraniem, zwłaszcza przez możliwość 

osiągania własnych dochodów poprzez zatrudnienie lub działalność gospodarczą, 

c) zdobycie umiejętności racjonalnego gospodarowania posiadanymi środkami pieniężnymi, 

d) nabycie przez uczestnika Centrum umiejętności zawodowych oraz przyuczenie  do wykonywania 

określonych prac lub określonych zadań zawodowych, przekwalifikowanie lub podwyższenie 

kwalifikacji zawodowych; 

e) zdobycie wiedzy w zakresie rozpoczynania i prowadzenia samodzielnej działalności gospodarczej 

oraz zdobycie wiedzy na temat zakładania i prowadzenia spółdzielni socjalnych, 

f) umożliwienie wzajemnego wsparcia emocjonalnego i doskonalenia wewnętrznego uczestników; 

g) nabycie umiejętności odkrywania i rozumienia własnej osoby, 

h) przyswojenie prozdrowotnych postaw, 

i) wykorzystanie nabytych umiejętności w życiu codziennym, 

j) przyjęcie akceptowanego społecznie systemu wartości, celów i ideałów oraz umiejętności 

realizowania swoich potrzeb w sposób zgodny z przyjętymi zasadami i normami społecznymi. 

 

      W Centrum Integracji Społecznej od roku 2004 do końca 2021 r. program reintegracji społecznej                               

i zawodowej zrealizowało i ukończyło 1241 osób, a 240 osób nie ukończyło programu w związku                           

z podjęciem pracy lub innych przyczyn ( nieobecności, nadużywania alkoholu, nie przestrzegania 

regulaminu CIS).  

 W okresie funkcjonowania Centrum Integracji Społecznej od 2004 roku do 2021 brało udział 

1456 osoby, które były zagrożone wykluczeniem społecznym, marginalizacją społeczną, osoby 

niepełnosprawne, bierne zawodowo, uzależnione od środków odurzających i alkoholu. Uczestnicy                      

w ramach zajęć reintegracji zawodowej otrzymują gratyfikację finansową zwaną świadczeniem 

integracyjnym. Uczestnik otrzymujący świadczenie integracyjne zwykle nie kwalifikuje się już do pomocy 

z OPS-u.  
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 Zgodnie z ustawą o obowiązku prowadzenia aktywnej polityki społecznej nałożonym między 

innymi na gminy, Gmina Bystrzyca Kłodzka bardzo efektywnie realizuje zadanie poprzez reintegrację 

społeczną i zawodową w Centrum Integracji Społecznej. Jest to jedno z rozwiązań  instytucjonalnych, 

które wraz z innymi takimi jak: prace interwencyjne, roboty publiczne, prace społeczno – użyteczne oraz 

staże zawodowe tworzą konfigurację wsparcia dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i 

sprzyjają osobie bezrobotnej   do szybszego powrotu na rynek pracy.  

 Centrum Integracji Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej jest członkiem Dolnośląskiego Komitetu 

Rozwoju Ekonomii Społecznej i Dolnośląskiego Forum Pomocy Społecznej Konwentu CIS/KIS przy 

Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej.   

 Praca z osobami bezrobotnymi, które zostaną zakwalifikowane jako uczestnicy Centrum, wymaga 

dużej cierpliwości i pracy zarówno socjalnej jak również terapeutycznej, mając na uwadze, iż większość 

uczestników to osoby  posiadające co najmniej dwie dysfunkcje społeczne np. bezdomność, uzależnienie 

od środków odurzających lub alkoholu,  niepełnosprawność, długotrwałe bezrobocie. 

Pojęcie wykluczenia, bądź marginalizacji, odnosi się do sytuacji, w której jednostki zostają, z 

różnych przyczyn, pozbawione możliwości pełnego uczestniczenia w życiu społecznym lub zawodowym. 

Pojawienie się terminu wykluczenia społecznego jest konsekwencją odkrycia,   że w nowoczesnych 

społeczeństwach, część osób, pomimo formalnego braku przeszkód,  jest faktycznie pozbawiona 

możliwości uczestniczenia w wielu aspektach życia.    Jest to związane z brakiem umiejętności korzystania 

z istniejących możliwości i przysługujących uprawnień, brakiem świadomości ich istnienia lub brakiem 

dostępu    do dóbr, które sprawiają, że pełne uczestnictwo w życiu społecznym jest realne. Wykluczenie 

społeczne najczęściej wiązane jest z występowaniem ubóstwa, nie są to jednak pojęcia tożsame. Ubóstwo 

nie musi determinować wykluczenia społecznego, a wykluczenie społeczne nie zawsze wiąże się z 

ubóstwem. Ubóstwo jednostki zwiększa jednak ryzyko, że będzie ona marginalizowana. Jednocześnie 

zarówno ubóstwo jak  i wykluczenie społeczne nierzadko ma źródło w innych problemach osoby lub jej 

rodziny. Dlatego też praca całego zespołu Centrum (doradcy zawodowego, pracownika socjalnego, 

instruktorów reintegracji zawodowej) jest bardzo ważna do osiągnięcia zamierzonych celów i 

przeniesienia wymiernych skutków w pracy z uczestnikami Centrum. 

 

2. 2.1.1. Reintegracja społeczna 

Uczestnicy  Centrum  biorą udział w zajęciach reintegracji społecznej i zawodowej polegającej na 

warsztatach terapeutycznych, zajęciach integracyjnych, rozmowach indywidualnych zarówno                                 

z pracownikiem socjalnym jak również z doradcą zawodowym, których celem jest zapoznanie uczestnika      

z metodami poszukiwania pracy u potencjalnego pracodawcy, zapoznawania się na bieżąco z nowymi 

ofertami pracy. W Centrum prowadzone zajęcia  z doradcą zawodowym są  zarówno indywidualne jak 

również w grupach, których celem jest sporządzanie diagnoz  predyspozycji i kompetencji zawodowych 

uczestnika, motywacja i aktywizacja mająca pomóc w powrocie do prawidłowego funkcjonowania                      

w społeczności lokalnej. W związku z pandemią COVD -19 i przestrzeganiem reżimu sanitarnego zajęcia 

odbywają się dwa razy w tygodniu po 2 godziny. Każdy z uczestników programu zobowiązany jest do 

realizacji programu reintegracji społecznej, która obejmuje warsztaty motywacyjne i terapeutyczne. 

Podczas udziału w zajęciach uczestnik Centrum zapoznaje się z zasadami tworzenia i funkcjonowania 

spółdzielni socjalnej oraz prowadzone są zajęcia dotyczące zakładania i prowadzenia własnej działalności 

gospodarczej. Uczestnik zajęć w centrum zobowiązany jest do wypełniania ankiet ewaluacyjnych, które 

będą służyły okresowym ocenom efektywności realizacji programu reintegracji społecznej i zawodowej, 

które analizowane są przez doradcę zawodowego. 

  

2.2.1.2. Reintegracja zawodowa 

Reintegracja zawodowa  polega na zdobywaniu nowych umiejętności zawodowych, podwyższeniu 

dotychczasowych kwalifikacji i umiejętności zawodowych oraz przyuczeniu do zawodu lub 

przekwalifikowaniu w poszczególnych warsztatach zawodowych. Działania te mają na celu odbudowanie   

i podtrzymanie u osoby uczestniczącej w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej zdolności do 
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samodzielnego świadczenia pracy na rynku pracy. Praktyczna nauka zawodu w Centrum prowadzona jest 

przez instruktorów reintegracji zawodowej, którzy prowadzą szkolenia w ramach warsztatów 

zawodowych. Do obowiązków instruktora reintegracji zawodowej należy: 

➢ prowadzenie zajęć teoretycznych i praktycznych, 

➢ kontrola zadań wykonywanych przez uczestnika, 

➢ analiza wyników kontroli i realizacji zadań, 

➢ ocena podsumowująca wykonywanie zadań przez uczestnika w ramach egzaminu końcowego. 

Każda osoba, która uczestniczyła w reintegracji społecznej i zawodowej w Centrum zdaje komisyjne 

egzamin końcowy otrzymując certyfikat nabytych umiejętności oraz zaświadczenie potwierdzające 

uczestnictwo   w zajęciach.   

W Centrum Integracji Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej  praktyczna nauka zawodu prowadzona jest                    

w następujących warsztatach: 

• krawieckim, 

• ogrodniczym i zieleni miejskiej, 

• robotnik gospodarczy, 

• stolarskim, 

• kucharskim ( pomoc kuchenna), 

• opieka nad osobą starszą, 

• opieka nad dzieckiem, 

• pracownik biurowy 

• pracownik architektury krajobrazu, 

• konserwator miejskich terenów zielonych. 

Praktyczna nauka zawodu w warsztacie kucharskim ( pomoc kuchenna), opieka nad osobą starszą, opieka 

na dzieckiem odbywają się u pracodawców ( Spółdzielnia Socjalna „IGLICZNA”, Dom Pomocy Społecznej, 

Spółdzielnia Socjalna, „POMOCNA DŁOŃ”, Przedszkole nr 2 i  Środowiskowy Dom Samopomocy.  

 

1) Warsztat krawiecki  

Zajęcia w  warsztacie krawieckim mają na celu przygotowanie uczestników do zawodu krawca. 

Instruktor reintegracji zawodowej prowadzi zajęcia teoretyczne z podstawy obsługi maszyny do szycia 

oraz przyrządów służących do doskonalenia szycia ręcznego i maszynowego, prostego kroju, ogólnych 

wiadomości o rodzajach materiałów, prasowania  uszytej odzieży, różnego rodzaju przeróbek i napraw.  

W warsztacie krawieckim wykonuje się następujące usługi krawieckie: 

✓ szycie odzieży damskiej i męskiej, 

✓ przeróbki spodni, spódnic, bluzek, sukienek, kurtek, płaszczy itp. , 

✓ szycie strojów liturgicznych ( dziewczęcych i chłopięcych), 

✓ wszywanie zamków do kurtek zimowych i letnich, płaszczy, 

✓ szycie firan i zasłon, 

✓ szycie pokrowców na siedzenia, 

✓ szycie fartuchów damskich do kuchni, 

✓ wykonywanie toreb  ekologicznych na zakupy z materiału, 

✓ szycie obrusów, serwet, bieżników, 

✓ szycie maseczek  ochronnych na twarz ( COVID -19) . 

 Od czasu funkcjonowania warsztatu krawieckiego 9 osób podjęło stałe zatrudnienie  w zawodzie krawiec.  

2) Warsztat ogrodniczy i zieleni miejskiej 

W warsztacie ogrodniczym i zieleni miejskiej uczestnicy nabywają umiejętności wykonywania 

prac w szklarni (siew nasion, pikowanie roślin, zraszania, nawożenia, hartowania itp. ) oraz prac                           

w gruncie stałym. Przygotowanie rabat pod sadzenie roślin ozdobnych, cebul kwiatowych i pielęgnacji                

w sezonie letnim (podlewanie, odchwaszczanie, spulchnianie, nawożenie, usuwanie przekwitłych 

kwiatostanów). Następnie przygotowanie rabat do okresu zimowego (usuwanie obumarłych roślin 

sezonowych, wykopywanie cebul kwiatowych, przekopanie gleby). 
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Prace wykonane w roku 2021 przez uczestników warsztatu:  

1. Przygotowanie rabat pod nasadzenia sezonowe: przekopywanie gleby, grabienie, usuwanie 

kamieni i nieczystości. 

2. Przycinanie krzewów i bylin rosnących na rabatach. 

3. Uprawa roślin sezonowych pod osłonami (szklarnia): siew, pikowanie, zraszanie, podlewanie, 

zamgławianie, cieniowanie, hartowanie. 

4. Sadzenie roślin sezonowych na rabatach miejskich, w gazonach  i donicach. 

5. Prace pielęgnacyjne na rabatach miejskich: odchwaszczanie, spulchnianie podłoża, nawożenie, 

usuwanie przekwitłych kwiatostanów oraz podlewanie (od 5:00 codziennie i w weekendy). 

6. Odchwaszczanie mechaniczne i chemiczne – Plac Wolności, Mały Rynek, teren wokół kościoła. 

7.  Przycinanie głogów – teren koło kościoła. 

8. Usuwanie obumarłych roślin sezonowych, przygotowanie rabat  do okresu zimowego 

(przekopanie gleby). 

9.  Przycinanie żywopłotu – Osiedle Szkolne. 

Prace wykonywane odpłatnie: 

10. Prace  ogrodnicze – Góra Parkowa 

 

Ponadto uczestnicy warsztatu wykonywali prace związane z utrzymaniem czystości  i porządku w gminie. 

Zostało to omówione w Rozdziale 6 pkt. 6. 

 

3) Warsztat robotnik gospodarczy 

 

Warsztat robotnik gospodarczy zajmuje się przed wszystkim utrzymaniem porządku na terenie 

Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka. Uczestnik warsztatu robotnik gospodarczy wykonuje różnego rodzaju 

prace związane z utrzymaniem czystości na wyznaczonych terenach oraz drobne prace remontowe 

(kobiety i mężczyźni). Informacja o realizacji tych zadań została zawarta w Rozdziale 6 pkt 6. 

             Warsztat każdorazowo, gdy zaistniała taka potrzeba, wspierał pomocą różnego rodzaju prace 

prowadzone przez UMiG. Były to takie prace jak naprawa dachu, pomoc przy wycince drzew, oczyszczaniu 

odpływów, rowów przy drogach (droga na Igliczną), naprawa nawierzchni dróg (łatanie dziur), załadunku 

i wywózce gałęzi po wycince, grabienie i załadunek liści na terenie miasta, instalowanie ławeczek, montaż 

i demontaż choinki i innych dekoracji świątecznych, wykaszanie traw, wykonywanie oprysków 

chwastobójczych. Wspieranie, przez „użyczanie” uczestników dla ZUK-u i  do prac porządkowych.  

Uczestnicy prowadzili prace   w Długopolu- Zdroju– grabienie i załadunek liści w Parku Zdrojowym. 

Pomoc przy wykaszaniu traw na drogach powiatowych, sprzątaniu ich z zalegającego piasku i śmieci. 

Przycinanie żywopłotów   na Osiedlu Szkolnym, w parkach i skwerach, placach zabaw, wycinanie 

odrostów  na drzewach. Prace porządkowe wokoło budynku Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury, 

rozładunek żywności i  odzieży na ul. Starobystrzyckiej („Pomocna Dłoń”). Wykaszanie traw, sprzątanie 

„Trasy Turystycznej”, stacji PKP. Warsztat wykonywał też prace porządkowe wokół posesji CIS, a także 

wspierał aktywną współpracą inne warsztaty jak ogrodniczy czy stolarski. 

 

4) Warsztat stolarski  

Zajęcia warsztatu stolarskiego mają na celu rozwój manualny uczestników poprzez wykonywanie  

prac związanych z obróbką drewna,  w tym renowacji mebli, naprawy mienia gminnego,  uczą się dbałości 

o narzędzia stolarskie. Ponadto uczestnicy warsztatu stolarskiego nabywają umiejętności organizowania 

pracy, stwarzania życzliwej atmosfery opartej na wartościach zaufania i poszanowania własnej, ale przede 

wszystkim cudzej pracy.  

W ramach tego warsztatu w roku 2021 uczestnicy wykonali następujące zadania: 

1. Montaż poręczy do biura wydziału dróg gminnych. 

2. Wywózka śniegu z ulicy Siennej 

3. Produkcja skrzynek drewnianych  na warzywa dla pani z wodociągów  

4. Produkcja doniczek drewnianych dla piekarnia Urbaniak 4szt  
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5. Wykonywanie ławki dla piekarni Urbaniak + montaż + malowanie 

6. Wykonywanie ławek i obudów drewnianych  na zamówienie hotel  Dwór Elizy w Długopolu-

Zdroju + montaż i malowanie  

7. Produkcja tablicy ogłoszeń z doniczką i ławką dla sołtysa Topolic + transport i montaż 

8.  Wykonywanie dużych donic drewnianych i montaż ich we wsi Topolice 2 szt. 

9. Wywózka połamanej ławki z ulicy Sienkiewicza 

10. Zdzieranie tynku w WDK Nowa Bystrzyca .Prace zajęły 5 dni 

11. Sprzątanie śmieci we wsi Nowa Bystrzyca 

12. Wycinka drzewa na terenie CIS. 

13. Wykonywanie doniczki drewnianej na prywatne zamówienie i transport tarcicy z tartaku 

14. Remont wiaty festynowej we wsi Nowa Bystrzyca  

15. Produkcja tablic ogłoszeń w stylu góralskim do wsi Marianówka 2 szt. 

16. Demontaż placu zabaw na barakach w Bystrzycy Kłodzkiej. Naprawa ławek w alei prowadzącej na 

Wyszki. 

17. Remont placu zabaw we wsi Ponikwa 

18. Zrywanie zalanego sufitu w korytarzu budynku CIS i załadunek zagęszczarki na lawetę 

19. Przycinanie żywopłotu obok kościoła i wywózka gałęzi na kompostownik 

20. Naprawa i malowanie ławek w Alei Gwiazd 

21. Wstawianie okna na stacji PKP 

22. Produkcja półki z wieszakami na ubrania do Klubu Integracyjnego Stacyjka. 

23. Wykonywanie skrzynek drewnianych na zioła i sztućce 

24. Wykonywanie drewnianych ozdób świątecznych ( choinki, stroiki, magnesy na lodówkę . 

25. Sprzedaż drewnianych wyrobów na Jarmarku Bożonarodzeniowym, przy domu kultury w 

Bystrzycy Kłodzkiej 

26. Wykonywanie karmników dla ptaków i załadunek worków z trocinami na ciężarówkę  

27. Układanie tarcicy na placu obok stolarni 

28. Zabezpieczanie przed wandalami starego szybu windy na stacji PKP  

29. Montaż drzwi do szafy w biurze pracowników socjalnych CIS. 

30. Montaż biurka w pomieszczeniu pracowników socjalnych 

31. Naprawa schodów drewnianych w parku zdrojowym w Długopolu- Zdr. 

 

5) Warsztat kucharski ( pomoc kuchenna) 

Zajęcia w warsztacie kucharskim mają na celu rozwój manualny uczestników, a także zdobycie 

wiedzy i umiejętności przygotowania różnego rodzaju potraw i sposobu ich podawania. Uczestnik 

zdobywa wiedzę z zakresu surowców gastronomicznych, przygotowania stanowiska pracy, wstępnej 

obróbki produktów spożywczych. Zajęcia praktyczne odbywają się w punktach gastronomicznych u 

pracodawców. Warsztat kucharski skierowany jest do osób, które chciałyby poszerzyć swoją 

dotychczasową wiedzę  i zainteresowania kulinarne,  ale również dla osób bez żadnego wcześniejszego 

przygotowania gastronomicznego, które myślą o zdobyciu nowych umiejętności i chciałyby wykorzystać 

swój potencjał     w branży gastronomicznej.  

 

6) Warsztat opieki nad osobą starszą 

          Warsztat opieka nad osobą starszą ma za zadanie wprowadzić uczestnika w  tematykę życia osób 

starszych i wskazać najważniejsze możliwe potrzeby i oczekiwania podopiecznych. Zajęcia z w/w tematu 

zawierają zagadnienia psychologiczne, pielęgnacyjne, rehabilitacyjne, dietetyki i organizacji czasu 

wolnego dla podopiecznego. Uczestnicy tego warsztatu uczą się  tolerancji w stosunku do podopiecznego, 

który często wymaga kilkukrotnego tłumaczenia i powtarzania pewnych rzeczy, odpowiedzialności 

podczas całodobowej opieki nad osobą starszą, zaradności i samodzielności. Opanowania  i odporności na 

stres w razie wystąpienia sytuacji nieprzewidzianych, empatii  i wrażliwości na potrzeby podopiecznego i 

jego codzienne zmaganie się z chorobą, asertywności, czyli umiejętności mówienia „nie” podczas opieki 

nad seniorem, którego niektóre prośby i zachcianki mogą być dla niego szkodliwe, uczciwości zarówno   w 
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stosunku do podopiecznego, jak i jego rodziny. Zajęcia praktyczne uczestników odbywają się w Spółdzielni 

Socjalnej „Pomocna Dłoń” oraz Domu Opieki Społecznej, która zatrudniła w sumie 14 osób kończących 

program w CIS.  

 

7) Warsztat opieki nad dzieckiem  

                  W warsztacie opieki nad dzieckiem uczestnik nabywa wiedzy teoretycznej                                                      

i praktycznej oraz umiejętności z zakresu zorganizowania całodziennej opieki nad dzieckiem, udzielania 

pierwszej pomocy w sytuacji zagrożenia zdrowia, a nawet życia w ramach dozwolonych przepisów prawa.  

Planowania zabawy wraz z rozwojem intelektualnym dziecka, zabaw dostosowanych do możliwości                           

i umiejętności dziecka, komunikowania się z rodzicami   i opiekunami dziecka. Dbanie o prawidłowy 

rozwój i bezpieczeństwo dziecka, pomaganie  w pielęgnacji i zaspakajaniu właściwych potrzeb 

fizjologicznych.  Kształtowanie u dzieci właściwych przyzwyczajeń i nawyków, takich jak obowiązkowość                                        

i systematyczność. Zajęcia praktyczne uczestników odbywają się w przedszkolu oraz w Szkole 

Podstawowej  w Wilkanowie. 

8) Warsztat pracownik architektury krajobrazu 

Celem programu jest przygotowanie do wykonywania czynności związanych                                                  

z urządzaniem i pielęgnacją terenów zieleni, zadrzewienia, projektowaniem elementów architektury 

krajobrazu z zachowaniem wymogów estetycznych i ekologicznych, pielęgnacją                                                             

i konserwacją istniejących i nowo projektowanych elementów architektury krajobrazu. 

W ramach zajęć w warsztacie uczestnik poznaje elementy projektowania terenów zieleni (kwietników, 

rabat, placów zabaw, ogrodów itp.). Uczy się przygotowywać dokumentację techniczną dla małej 

architektury ogrodowej  (rysunki projektów, spis roślinności użytej w projekcie, sporządzanie ofert, 

wycen, projektowania pergoli, donic, podpór do roślin itp.). 

Poznaje podstawowe wiadomości z  botaniki, roślinoznawstwa, uprawy gleby, nawożenia                                         

i ochrony roślin, zasad użytkowania, obsługi i konserwacji sprzętu mechanicznego, elektronarzędzi 

stosowanych w projektowaniu, dokonywania inwentaryzacji istniejących terenów zieleni. Zakładanie                   

i pielęgnacji powierzchni zieleni, rabat kwiatowych, drzew, krzewów. Wykonywanie montażu małej 

architektury.  

W ramach zajęć praktycznych zostały wykonane  prace związane z: 

✓ przygotowaniem gleby do nasadzeń roślin – odchwaszczanie i przekopywanie rabat     na Skwerze 

Sybiraków,  

✓ obsadzaniem rabat i pielęgnacją sezonową, plewieniem, podlewaniem donic na terenie miasta 

Bystrzyca Kłodzka, 

✓ przycinaniem żywopłotów – Osiedle Szkolne, 

✓ przygotowaniem terenu pod zagospodarowanie przestrzenne – ul. Kłodzka (skarpy), 

✓ przygotowaniem oferty dotyczącej pielęgnacji terenu zieleni – Willa Nowa, teren prokuratury, 

✓ dbaniem o poprawność zadań i ich estetykę – Skwer Sybiraków. 

✓ konserwacją małej architektury  (ławki i kosze na Placu Wolności, Skwer Sybiraków).  

✓ obsługą sprzętu do pielęgnacji terenu zieleni: kosiarki, sekatory, grabie itp. używanych podczas 

prac na terenie miasta. 

Prowadzone również były zajęcia teoretyczne dotyczące pielęgnacji terenów zielonych. 

 

 

9) Warsztat pracownik administracyjno-biurowy 

Do podstawowych czynności wykonywanych w warsztacie pracownik administracyjno – biurowy 

należy: obsługa interesantów, obsługiwanie urządzeń biurowych, organizowanie prac związanych                        

z konserwacją sprzętu, urządzeń i pomieszczeń,  kontrola przepływu informacji,  organizowanie obsługi 

interesantów, sporządzanie dokumentacji –praca bez komputera, wysyłanie korespondencji. 
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Uczestnicy Centrum Integracji Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej są oddelegowani do prac porządkowych                   

w poszczególnych sołectwach i instytucjach: 

1. Sołectwo Gorzanów – 5 os oddelegowanie uczestników do pracy w sołectwie: 1 osoba  w okresie od 

01.06.2021 r. do 31.05.2022 r. w ramach zajęć reintegracji zawodowej/ warsztat robotnik gospodarczy 

oraz 4 os. od 22.07.2021 r. do 21.07.2022 r. w ramach zajęć reintegracji zawodowej/ ogrodniczy i 

zieleni miejskiej/robotnik gospodarczy 

2. Sołectwo Pławnica – 1 os oddelegowana do pracy w sołectwie w okresie od 15.07.2021r. do 14.07.2022 

r. w ramach zajęć reintegracji zawodowej/ warsztat robotnik gospodarczy. 

3. Sołectwo Nowa Bystrzyca - 1 os. oddelegowana do pracy w sołectwie w okresie od 20.07.2021r. do 

19.07.2022 r. w ramach zajęć reintegracji zawodowej/ warsztat robotnik gospodarczy. 

4. Sołectwo Długopole Zdrój - 1 os. oddelegowana do pracy w sołectwie w okresie od 20.07.2021r. do 

19.07.2022 r. w ramach zajęć reintegracji zawodowej/ warsztat robotnik gospodarczy. 

5. Sołectwo Ponikwa – 3 os. oddelegowanie uczestników do pracy w sołectwie 2 os od 03.08.2021r. do 

02.08.2022 r. w ramach zajęć reintegracji zawodowej/ warsztat robotnik gospodarczy/warsztat 

ogrodniczy i zieleni miejskiej. 1 os.  od 21.10.2021r. do 20.10.2022 r. w ramach zajęć reintegracji 

zawodowej/konserwator miejskich terenów zielonych. 

6. Sołectwo Międzygórze - 2 os oddelegowane do pracy w sołectwie. 1 os  od 20.07.2021r. do 19.07.2022 r. 

w ramach zajęć reintegracji zawodowej/ warsztat robotnik gospodarczy. 1 os. od 23.09.2021r. do 

22.09.2022 r. w ramach zajęć reintegracji zawodowej/ pracownik architektury krajobrazu. 

7. Sołectwo Młoty – 1 os oddelegowana do pracy w sołectwie w okresie od 14.10.2021r. do 13.10.2022r. w 

ramach zajęć reintegracji zawodowej/ warsztat konserwator miejskich terenów zielonych. 

8. Adam Popławski Stolarstwo Usługi Ogólnobudowlane – 2 os. oddelegowane w okresie od 16.09.2021r 

do 15.09.2022r w ramach zajęć reintegracji zawodowej /warsztat stolarski. 

9. Zespół Szkół w Wilkanowie – 2 os. oddelegowane: 1 os. w okresie 16.09.2021r. do 15.09.2022r. w 

ramach zajęć reintegracji zawodowej/ warsztat robotnik gospodarczy. 1 os. w okresie 14.10.2021 r. do 

13.10.2022 r. w ramach zajęć reintegracji zawodowej /warsztat ogrodniczy i zieleni miejskiej. 

10. Przedszkole nr 2 – 2 os oddelegowane: 1 os. w okresie 16.09.2021r. do 15.09.2022r. w ramach zajęć 

reintegracji zawodowej /warsztat pracownik biurowy, 1 os. w okresie 16.09.2021r. do 15.09.2022r. w 

ramach zajęć reintegracji zawodowej /warsztat pomoc kuchenna. 

11. Klub Integracyjny ”Stacyjka” - 2 os oddelegowane: 1 os. od 03.08.2021 r. do 02.08.2022r.  w ramach 

zajęć reintegracji zawodowej /warsztat opieka nad dzieckiem. 1 os. w okresie od 21.09.2021r. do 

20.09.2022r. w ramach zajęć reintegracji zawodowej /warsztat opieka nad dzieckiem. 

12. Bar Kaktus – 1 os. oddelegowana w okresie 20.07.2021r. do 19.07.2022r. w ramach zajęć reintegracji 

zawodowej /warsztat pomoc kuchenna. 

13. Dom Pomocy Społecznej – 1 os. oddelegowana w okresie od 16.09.2021r. do 15.09.2022 r. w ramach 

zajęć reintegracji zawodowej /warsztat opieka nad osobą starszą. 

14. Maciej Kajdanowicz „Pamaka” - 1 os. oddelegowana w okresie od 04.11.2021r. do 03.11.2022r. w 

ramach zajęć reintegracji zawodowej/ warsztat robotnik gospodarczy. 

15. AP Ogrody - 1 os oddelegowana w okresie od 18.03.2021r. do 17.03.2022r. w ramach zajęć reintegracji 

zawodowej/ pracownik architektury krajobrazu. 
Z tytułu zleceń na usługi krawieckie, stolarskie i porządkowe ogółem w roku 2021 uzyskano dochód w 

kwocie  256 077,51 złotych.  Plan finansowy na rok 2021 wynosił 180 000,00 zł. 

                 Centrum Integracji Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej jest członkiem Dolnośląskiego Komitetu 

Rozwoju Ekonomii Społecznej i Dolnośląskiego Forum Pomocy Społecznej, Konwentu CIS/KIS przy 

Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. 

 

2.2.2. Uczestnicy zajęć w Centrum Integracji Społecznej 

Liczba osób, które uczestniczyły w zajęciach w Centrum  Integracji Społecznej przedstawia się 

następująco:  
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Struktura uczestników w roku 2021 

 Wyszczególnienie 

Liczba osób, które 

rozpoczęły 
zajęcia 

uczestniczyły 
w zajęciach 

ukończyły 
zajęcia 

Uczestnicy zajęć (ogółem) 24 66 24 

1.1 

  Osoby bezdomne realizujące 
indywidualny Program wychodzenia z 
bezdomności             

0 
 0 0 

1.2   Osoby uzależnione od alkoholu            
6 
 7 1 

 
1.3 

  Osoby uzależnione od narkotyków lub 
  innych środków odurzających 

0 
 

0 
 0 

     1.4           Osoby chore psychicznie            0 0 0 

     1.5.   Osoby długotrwale bezrobotne 2 21 14 

     1.6. 

Osoby zwalniane z zakładów karnych, 
mające   trudności w integracji 
środowiskiem                0 0 0 

     1.7. 
  Uchodźcy realizujący indywidualny 
  program integracji           0 0 0 

     1.8.    Osoby niepełnosprawne        15 18 2 

     1.9. 
   Inni  (przyczyny społeczne wymienione 
w      art. 7 Ustawy o Pomocy Społecznej)       66 67 0 

    

 Liczba uczestników korzystających z usług reintegracji zawodowej i społecznej w roku 2021 według 
rodzaju zajęć: 

 

Uczestnicy, którzy 

rozpoczęli uczestniczyli zakończyli 

Korzystający z usług (ogółem) 88 117 24 

2.1 
 
 

 
 
 
W tym 
 
 

 

 

 Warsztaty zawodowe w ramach 
działalności wytwórczej, handlowej lub 
usługowej prowadzonej przez Centrum, 

o której mowa w art. 9 ustawy1) 88 66 14 
warsztat nr 1  stolarski  9 11 2 

warsztat nr 2  ogrodniczy 16 25 0 
warsztat nr 3  robotnik gospodarczy 23 30 5 

  warsztat nr 4  krawiecki   2 4 1 
warsztat nr 5  pomoc kuchenna 2 3 0 

  warsztat nr 6  opieka nad dzieckiem 3 6 2 
warsztat nr 7  opieka nad osobą starszą 1 1 0 

  warsztat nr 8  pracownik administracyjny 
 2 2 0 
warsztat nr 9  pracownik architektury 
krajobrazu 21 26 4 
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warsztat nr 10 konserwator terenów 
zielonych 9 9 0 

2.2 
   Korzystanie z przekazywanych przez 

Centrum propozycji ofert pracy           88 117 14 

2.3 

Zajęcia z zakresu prowadzenia 
samodzielnej działalności gospodarczej, 
w tym w formie spółdzielni socjalnej 88 117 14 

2.4 
Inne zajęcia z zakresu reintegracji 
zawodowej   0 0 0 

2.5 Zajęcia terapeutyczne   0 0 0 

2.6 Grupy wsparcia oraz grupy samopomocy   0 0 0 

2.7 

Korzystanie z indywidualnego 
poradnictwa psychologicznego 
lub terapeutycznego 0 0 0 

2.8 Grupy edukacyjne             0 0             0 

2.9 
Inne usługi w zakresie reintegracji 
społecznej 88 117 14 

    2.10 
Szkolenia zawodowe prowadzone przez 
podmiot zewnętrzny 0 0 0 

 

      

2.3. Środowiskowy Dom Samopomocy w Bystrzycy Kłodzkiej 

                            Środowiskowy Dom Samopomocy w Bystrzycy Kłodzkiej jest ośrodkiem wsparcia dziennego 

typu    A i B przeznaczonym dla osób dorosłych, przewlekle chorych psychicznie, które nie wymagają 

leczenia szpitalnego bądź opieki stacjonarnej oraz osób z niepełnosprawnością intelektualną ,świadczącym 

usługi specjalistyczne, bez konieczności zmiany ich miejsca zamieszkania. Prowadzenie i rozwój 

infrastruktury Środowiskowego Domu Samopomocy jest zadaniem zleconym przez administrację rządową 

realizowanym przez Gminę Bystrzyca Kłodzka. Uczestnikami domu są osoby z zaburzeniami psychicznymi 

oraz niepełnosprawnością intelektualną kierowane do ŚDS w Bystrzycy Kłodzkiej decyzją administracyjną 

na czas określony- wydawaną przez OPS Bystrzyca Kłodzka. Kierowani są również uczestnicy z 

zaburzeniami psychicznymi oraz intelektualnymi z gminy Międzylesie, gminy wiejskiej Kłodzko oraz miasta 

Kłodzko na zasadach porozumienia. W dniu 26.04.2019r. Rada Miejska Bystrzycy Kłodzkiej podjęła 

uchwałę VII/66/2019 w sprawie Statutu Środowiskowego Domu Samopomocy w Bystrzycy Kłodzkiej. 

Dom działa 5 dni w tygodniu po 8  godzin dziennie, w tym co najmniej 6 godzin dziennie prowadzone są 

zajęcia z uczestnikami. Pozostały czas jest przeznaczony na przygotowania do zajęć, czynności porządkowe 

oraz prowadzenie dokumentacji terapeutycznej. Dom prowadzi dokumentację zbiorczą i indywidualną 

każdego uczestnika. 

Decyzją Wojewody dolnośląskiego od 01.01 2021 r. do 31.01.2021 i od 01.03.2021r. do 03.05.2021r. 

zawieszono działalność ośrodka w związku ze znacznym wzrostem zachorowań  w powiecie kłodzkim .Po 

tym okresie, po dostosowaniu stanowisk pracy  do zaleceń Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Ministerstwa 
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Zdrowia oraz Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej ośrodek działał w trybie stacjonarnym, zdalnym       

i hybrydowym. 

Pracownicy  w tym czasie  utrzymywali stały kontakt telefoniczny z uczestnikami oraz opiekunami 

podopiecznych. Sprawdzali aktualną sytuację życiową, zdrowotną i społeczną uczestników i ich 

funkcjonowanie w codziennym życiu. Przypominali o konieczności przestrzegania zasad higieny i zaleceń 

Głównego Inspektora Sanitarnego w związku z sytuacją epidemiologiczną. Informowali o nowych 

obostrzeniach obowiązujących na danym terenie i konieczności ich przestrzegania. Udzielano wsparcia 

psychologicznego i pedagogicznego potrzebującym osobom. 

Ponadto udzielano wsparcia w podtrzymywaniu umiejętności wypracowanych w ramach treningu 

funkcjonowania w życiu codziennym oraz zachęcano i pomagano w organizacji czasu wolnego naszym 

podopiecznym. Osoby mało samodzielne po wcześniejszym zgłoszeniu korzystały z gorących posiłków od 

firmy cateringowej. 

          Placówka mieści się w Bystrzycy Kłodzkiej, przy ulicy 1 go Maja 1. ŚDS jest najemcą części budynku od 

OPS. Budynek składa się z trzech kondygnacji, z czego dom zajmuje dwie,  oraz dwa pomieszczenia 

piwniczne (magazyn i pomieszczenie na składnicę akt ). Powierzchnia użytkowa  domu wynosi 320 m2, co 

spełnia wymóg minimum 8 m2 na jednego uczestnika. Na parterze mieści się jadalnia, pracownia 

gospodarstwa domowego, kuchnia, pracownia zajęć praktyczno- użytecznych, szatnia, 1 pomieszczenie 

przeznaczone do treningów, pokój wyciszeń, pracownia komputerowa, 3 wc oraz 2 natryski. Na pierwszym 

piętrze znajduje się pokój kierownika, pokój administracyjno- biurowy, pokój dzienny (telewizyjny), 

pracownia aktywności ruchowej i masażu, pracownia rękodzielnicza, pracownia plastyczna, pracownia  

sylwoterapii, 2 wc i 2 natryski. 

                 Placówka nie posiada własnego środka transportu, w związku z sytuacją wynikającą                             

z występowania SARS-CoV-2 większość dojeżdżających uczestników utraciła możliwość codziennego 

transportu środkami komunikacji publicznej.  

         W 2021 roku Ośrodek Pomocy Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej wydał 32 decyzje kierujące do 

ośrodka wsparcia. W tym roku 2 osoby przybyły w ciągu roku i 2 osoby opuściły ośrodek z powodu zgonu. 

     W roku sprawozdawczym na podstawie porozumienia międzygminnego z uczestnictwa w zajęciach   

skorzystały 1 osoba z Gminy wiejskiej Kłodzko, 1 osoba z miasta Kłodzko i 1 osoba z Gminy Międzylesie. 

          U uczestników przebywających w domu typu A zdiagnozowano: schizofrenię paranoidalną, zaburzenia 

schizoafektywne,  schizotypowe, zaburzenia psychotyczne a także zaburzenia afektywne (dwubiegunowe, 

zaburzenia depresyjne, manie z objawami psychotycznymi). Natomiast u osób w domu typu B 

zdiagnozowano niepełnosprawność intelektualną w stopniu  lekkim i umiarkowanym i głęboką. Osoby z 

obniżoną normą intelektualną mają skorelowane liczne schorzenia somatyczne, dysfunkcje ruchowe a także 

wady wzroku. Współistniejące choroby u podopiecznych to: epilepsja, otyłość, niedosłuch. 

          W 2021 roku w zajęciach uczestniczyło 17 osób z zaburzeniami psychicznymi i 15 osób  

z niepełnosprawnością intelektualną. Przez cały rok średnia wykorzystania miejsc w ośrodku wyniosła 

19,18.  Średnia wieku uczestników wynosiła 54,53 lata. 

            Działalność Środowiskowego Domu Samopomocy finansowana jest ze środków  budżetu wojewody. 

Na rok 2021 wykonanie wydatków z budżetu wojewody wyniosło 632. 637,08 zł oraz 65.000.00 zł  

w związku ze zwiększoną dotacją z budżetu Wojewody Dolnośląskiego. Dodatkowe środki z dotacji celowej 

„Za życiem” wynosiły 12. 620.00 zł.  Oraz dotacja celowa ze środków gminy 29.840,00 zł.    Łączna kwota 

przeznaczona na utrzymanie ośrodka wynosiła   740.097,08 zł.                                                                                

              ŚDS zatrudniał w 2021 roku 8 osób na czas nieokreślony (kierownik, główny księgowy, główny 

specjalista i, 4 terapeutów, opiekun) oraz 2 osoby na umowę zlecenie (psycholog i  informatyk).  

Pracownicy terapeutyczni tworzą zespół wspierająco – aktywizujący. Pracownicy, stale uczestniczą w 
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szkoleniach doskonalących, umożliwiających praktyczne wykorzystanie nabytej wiedzy podczas 

prowadzonych zajęć. W roku 2021 pracownicy terapeutyczni uczestniczyli w 7 szkoleniach. Każdy z 

pracowników jest ponadto „pracownikiem pierwszego kontaktu” dla wskazanej grupy uczestników. W jego 

zakresie jest dopilnowanie dokumentów formalnych uczestnika nowoprzyjętego, tworzenie teczki 

osobowej, informowanie o standardowych procedurach przyjętych do „Domu”, zapoznanie uczestnika bądź 

rodzica z regulaminami i zasadami panującymi w ośrodku. Ponadto pracownik pierwszego kontaktu stale 

współpracuje z rodziną, opiekunami prawnymi, pomaga w załatwianiu spraw urzędowych uczestników, itd. 

             Oferta zajęć dostosowana jest indywidualnie do każdego uczestnika, a formy pracy i metody 

pozwalają mu rozwijać się we własnym tempie, bez presji czasowej. Efektywne formy terapii 

ukierunkowane są na: integrację z otwartym środowiskiem, budowanie poczucia własnej wartości, 

zdobywanie wiedzy pomagającej im w  codziennym funkcjonowaniu. 

            Korzystanie z oferty ŚDS jest uzupełnieniem leczenia farmakologicznego, umożliwia zmniejszenie 

liczby i intensywności nawrotów choroby. Do realizacji celów terapeutycznych wykorzystuje się 

różnorodne  formy zajęć, dostosowane do indywidualnych potrzeb i możliwości  uczestników. Istotnym 

elementem pracy rewalidacyjnej z uczestnikiem, wspierających skuteczność wszelkich oddziaływań jest 

współpraca z rodziną i środowiskiem lokalnym. 

            ŚDS we współpracy z Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Poradnią Zdrowia Psychicznego w Stroniu 

Śląskim oraz Kłodzku oferują rodzinom kompleksowy system wsparcia. Oferta usług domu wychodzi 

również naprzeciw  potrzebom osób z niepełnosprawnością intelektualną, które potrzebują wsparcia 

ukierunkowanego na terapię społeczną. Pozwala ona na funkcjonowanie w grupie rówieśniczej, aktywne 

spędzanie czasu wolnego rozwijanie swoich  zainteresowań. 

Zajęcia prowadzone są na bazie pracowni terapeutycznych oraz treningów, m.in.: 

- terapia zajęciowa na pracowni – gospodarstwa domowego, plastycznej, sylwoterapii, zajęć praktyczno – 

użytecznych, komputerowej, muzycznej, rękodzielniczej,  aktywności ruchowej i masażu. 

- treningi oraz inne zajęcia to – trening funkcjonowania w codziennym życiu (samodzielności), umiejętności 

interpersonalnych i rozwiązywania problemów, umiejętności spędzania czasu wolnego, trening 

umiejętności komunikacyjnych, w tym z wykorzystaniem alternatywnych i wspomagających sposobów 

porozumiewania się, w przypadku osób z problemami w komunikacji werbalnej, rehabilitacji 

psychospołecznej, rehabilitacji fizycznej, pomocy w dostępie do niezbędnych świadczeń zdrowotnych, 

pomoc w załatwianiu spraw urzędowych, poradnictwo socjalne, współpraca z rodzinami. 

Zaplanowano w ciągu roku na pracowni rękodzielniczej ,plastycznej, komputerowej, zajęć praktyczno- 

użytecznych  i gospodarstwa domowego zajęcia dla 31 osób zaś na pracowni aktywności ruchowej i masażu, 

sylwoterapii , pracowni muzycznej zajęcia dla 32 osób.          

 Ponadto w ramach prowadzonej działalności ŚDS w Bystrzycy Kłodzkiej  zrealizowano: 

-konkurs na kartkę wielkanocną oraz osobliwość wielkanocną 

- wyjazd na spotkanie ze zwierzętami do minizoo 

-wyjazd do Hydropolis we Wrocławiu 

-olimpiadę sportową 

- małą Akademię Zdrowia 

-zabawę Hawajską 

-konkurs  Kwiaty Lata 

-wzięto udział w Dniu Seniora 

-odchodzono Dzień Zaduszny- odwiedzono groby zmarłych uczestników 

-małą Wigilię w gronie uczestników 

-przygotowano paczki dla uczestników 

 

Ośrodek wsparcia przez ten rok współpracował z: rodziną podopiecznych, Ośrodkiem Pomocy Społecznej    

w Bystrzycy Kłodzkiej, Powiatowym Zespołem ds. Orzekania o Niepełnosprawności, Powiatowym Centrum 



RAPORT O STANIE GMINY BYSTRZYCA KŁODZKA ZA ROK 2021 
 

144 

 

Pomocy Rodzinie, Bystrzyckim Stowarzyszeniem Dobroczynnym, Centrum Zdrowia Psychicznego w Stroniu 

Śląskim oraz Kłodzku, Centrum Integracji Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej, Powiatowym Urzędem Pracy, 

Komendą Policji w Bystrzycy Kłodzkiej, Środowiskowymi Domami Samopomocy w: Kłodzku, Bielawie, 

Wałbrzychu  oraz w Lądku- Zdroju ,Klubem Integracyjnym Stacyjka i Sejmikiem Osób Niepełnosprawnych 

w Kłodzku, Domem Kultury w Bystrzycy Kłodzkiej 

 

        Realizacja poszczególnych celów i zadań w 2021 roku nie była zgodna z wyznaczonym planem pracy. 

Wynikało to z wprowadzonych  zmian w zakresie funkcjonowania domu np. praca w małych grupach 

związana z wprowadzeniem reżimu sanitarnego, poleceniem zawieszenia działalności przez okres 3 

miesięcy i dużym zagrożeniem zachorowania na covid. Funkcjonowanie w nowych warunkach ograniczyło 

w znacznym stopniu realizację celów uzgodnionych w Indywidualnym Planie Wspierająco Aktywizującym. 

Zajęcia odbywały się w stałych i małych grupach z zachowaniem odpowiednich odległości. Ograniczono 

zajęcia ruchowe na sprzęcie rehabilitacyjnym. Wycieczki oraz imprezy odbywały się najczęściej w małym 

gronie. Głównie skupiliśmy się na zapewnieniu bezpieczeństwa podopiecznym oraz staraliśmy się 

realizować zadania podtrzymujące możliwości prawidłowego funkcjonowania podopiecznych w życiu 

codziennym.. 

 

             Każdy z uczestników podlegał ocenie zespołu wspierająco – aktywizującego.  Postępowanie                  

z uczestnikiem opisane jest w Indywidualnym Planie Wspierająco –Aktywizującym, aktualizowanym od 

momentu przyjęcia co pół roku. Dokumenty opracowane są przez terapeutów , opiekuna i głównego 

specjalistę. Formularz oceny zawiera m.in. ocenę aktywności w obszarach: funkcjonowania w życiu 

codziennym, umiejętności   interpersonalnych i społecznych, funkcjonowania podczas terapii zajęciowej, na 

małych spotkaniach itp. 

          Aby dokonać poprawnej i miarodajnej oceny uczestnika każdy z terapeutów prowadzi dziennik, w 

którym codziennie opisuje zakres i sposoby realizacji prowadzonej terapii oraz wymienia uczestników 

terapii. Terapeuci w miesiącu dokonują również krótkich obserwacji uczestników. Dane te są następnie 

wykorzystywane do sporządzania ocen aktywizacji podopiecznych.  

Działania nie zrealizowane w 2021 roku w dużej mierze zaplanowano do realizacji w następnym roku. 

 

 3. Ochrona zdrowia 

3.1. Świadczenia zdrowotne udzielane przez Bystrzyckie Centrum Zdrowia                                     
 

  Gmina Bystrzyca Kłodzka posiada jedną jednostkę realizującą zadania z zakresu ochrony zdrowia – 

Bystrzyckie Centrum Zdrowia Spółka z o.o. w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Okrzei 49. Zadania Spółki, jako 

podmiotu leczniczego obejmują : 

1)stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne: 

          a) szpitalne, 

          b)inne niż szpitalne 

 2) ambulatoryjne świadczenia zdrowotne. 

Stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne wykonywane są przez Szpital Spółki i obejmują osoby 

wymagające hospitalizacji. Świadczeń zdrowotnych innych niż szpitalne udziela Zakład Opiekuńczo – 

Leczniczy i obejmują one osoby nie wymagające hospitalizacji. Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne 

obejmują świadczenia specjalistycznej opieki zdrowotnej w poradniach specjalistycznych, poradniach 

diagnostycznych i laboratorium diagnostycznym.  

             

W roku  2021  BCZ Spółka z o.o.  podpisała z Narodowym Funduszem Zdrowia łącznie 4 umowy. Kontrakt 

opiewał łącznie na kwotę   10.871.219,59 zł w tym: 
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Rodzaj umowy Wartość kontraktu Wartość  

udzielonych 

świadczeń 

leczniczych 

Oddział Wewnętrzny 

Oddział Dziecięcy 

Oddział Rehabilitacji Ogólnoustrojowej 

Izba Przyjęć  

Poradnia Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej 

  

8.418.676,04 zł  

 

6.006.360,37 zł 

Poradnia Chirurgiczna  

186.153,64 zł 

 

146.384,77 zł 

Ortopedia i Traumatologia Narządu Ruchu – Zespół  

Chirurgii Jednego Dnia 

 

529.528,80 zł 

 

291.119,70 zł 

Zakład Opiekuńczo -Leczniczy  

1.736.861,11 zł 

 

1.648.866,51 zł  

Oddział Covidowy + transport medyczny 0,00 5.872.992,20 zł 

Razem: 10.871.219,59 zł 13.965.723,55 zł 

 
Łącznie Bystrzyckie Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w roku  2021 udzieliło świadczeń leczniczych  6324 

pacjentom w tym: 

Oddział/poradnia Liczba pacjentów 

oddziały szpitalne  1304 

Izba Przyjęć 1670 

Poradnia Nocnej i świątecznej Pomocy Zdrowotnej 1198 

Poradnia Chirurgiczna 2152 

 

          Średni czas pobytu  pacjenta na Oddziale wewnętrznym i Oddziale dziecięcym wynosi od ok. 5 do 10 

dni. Średnia pobytu pacjenta na Oddziale rehabilitacji ogólnoustrojowej wynosi ok. 28 dni natomiast  

średnia pobytu pacjenta w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym wynosi od kilku dni do kilku lat.  

         W porównaniu do lat poprzednich podstawowe dane dotyczące działalności BCZ Sp. z o.o. 

przedstawiały się następująco: 

Wyszczególnienie Rok 2018 Rok 2019 Rok 2020 Rok 2021 Różnica w 

stos. do 2018 

Wartość 
kontraktu w zł 

8.350.729,06 8.935.443,73 10.798.121,26 10.871.219,59 +2.520.490,53 

Wartość 
udzielonych 
świadczeń 
leczniczych w zł 

8.283.885,45 8.916.929,38 12.213.859,89 13.965.723,55 +5.681.838,10 

Liczba pacjentów 
ogółem 

11.574 11.031 6.352 6.324 -5.250 
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3.2. Dyżury aptek ogólnodostępnych  

          Komórką organizacyjną Urzędu Miasta i Gminy realizującą zadania w obszarze ochrony zdrowia jest 

Wydział Edukacji i Spraw Społecznych. W tym zakresie wydział przygotowuje analizy i projekty zarządzeń 

burmistrza w sprawie wydania opinii dot. propozycji harmonogramów  dyżurów aptek na terenie gminy. 

O opinię w tej sprawie  zwraca się Zarząd Powiatu Kłodzkiego. Zajęcie stanowiska następuje w formie 

Zarządzenia Burmistrza.   

          Na terenie Gminy funkcjonowało 6 aptek, wszystkie umiejscowione w Bystrzycy Kłodzkiej. 

3.3. Zezwolenia na sprzedaż i/lub podawanie napojów alkoholowych 

       Zadania z tego zakresu prowadzi Wydział Inwestycji, Rozwoju i Przedsiębiorczości Urzędu Miasta  

i Gminy Bystrzyca Kłodzka. Zezwolenia na sprzedaż i/lub podawanie napojów alkoholowych wydane  

w roku 2021  (statystyki poza miejscem sprzedaży, w miejscu sprzedaży, w podziale wg zawartości 

alkoholu, liczba punktów na terenie gminy): 

1. Ilość punktów sprzedaży napojów alkoholowych na terenie gminy w 2021 roku : 81 

- Liczba punktów sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem 

sprzedaży ( sklepy): 41 

- Liczba punktów sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu 

sprzedaży (gastronomia): 40 

2. Liczba zezwoleń  uprawniających do sprzedaży napojów alkoholowych, ważnych  

w 2021 przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży (sklepy, kat. A,B,C): 115 

- Liczba zezwoleń  uprawniających do sprzedaży napojów alkoholowych do spożycia poza 

miejscem sprzedaży wg zawartości alkoholu; 

A - do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwa - 41 

B - powyżej 4,5 % do 18 % zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa)- 36 

C – powyżej 18 % zawartości alkoholu – 38 

- Liczba zezwoleń  uprawniających do sprzedaży napojów alkoholowych do spożycia w miejscu 

sprzedaży wg zawartości alkoholu (gastronomia, kat A,B,C) ; 81 

A - do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwa - 40 

B - powyżej 4,5 % do 18 % zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa)- 23 

C – powyżej 18 % zawartości alkoholu – 18 

 

3.4 . Zadania realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej 
 

Zadania z zakresu ochrony zdrowia są również realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej                              

w Bystrzycy Kłodzkiej. W ramach środków Gminnego Programu Profilaktyki   i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii realizowane były                      

w roku 2021 następujące programy zdrowotne i kampanie: 

1) Realizacja zadania przez Hufiec ZHP w Bystrzycy Kłodzkiej z zakresu zdrowia publicznego pt                        

” W poszukiwaniu siebie, czyli odnalezienie klucza do aktywnego życia bez ograniczeń”: 12 000zł 

2) Realizacja zadania ”Praca wychowawcza z dziećmi i młodzieżą zaniedbaną wychowawczo oraz 

uczniami z problemami adaptacyjnymi w środowisku szkolnym i rodzinnym”: 20 000zł 

3) Grupa wsparcia dla kobiet doznających przemocy w rodzinie. 

Grupę wsparcia dla kobiet doznających przemocy w rodzinie prowadzi dwóch psychologów. 

Uczestniczkami są kobiety pochodzące z rodzin z problemami uzależnień i występowania przemocy 

domowej – 6 osób – 2750 zł 

4)  Kampanie: 

1. Narkotyki ? To mnie nie kreci !    

2. Smart, to znaczy mądrze    

3, Odpowiedzialny Kierowca    
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4. Kampania 16 Dni Akcji Przeciwko Przemocy ze względu na Płeć 

5)  Sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych z zakresu profilaktyki zdrowotnej i przeciwdziałania 

uzależnieniom w Szkole Podstawowej w Wilkanowie : 1000zł 

6)  Zajęcia psychoedukacyjne  z zakresu profilaktyki narkomanii:  

     - dwie szkoły ponadpodstawowe 

     - pięć szkół podstawowych 

7) Programy profilaktyczne w szkołach: 

  - Debata” w 8 szkołach podstawowych 

  - Apteczka Pierwszej Pomocy Emocjonalnej- Szkoła Podstawowa w Pławnicy 

  - Przyjaciele Zippiego - Szkoła Podstawowa w Pławnicy 

  - recital słowno-muzyczny pt. „Wolności oddać nie umiem” 

8)  konkurs plastyczny pt. „Bezpieczni w sieci” 

9)  Konferencja Perspektywy Lecznictwa Odwykowego online, 

 

3.5.Realizacja Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii 

 

              Zgodnie z art. 41 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i 

przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2021 r. poz. 41) oraz z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 

r. o przeciwdziałaniu narkomanii  (Dz. U. z 2020 r. poz. 2050) prowadzenie działań związanych z 

profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz przeciwdziałanie narkomanii należy do 

zadań własnych gminy. Realizacja zadań, o których mowa jest prowadzona w postaci gminnego programu 

profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, stanowiącego 

część strategii rozwiązywania problemów społecznych, uchwalanego corocznie przez radę gminy. Gminny 

Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w 

Bystrzycy Kłodzkiej jest realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej.  

 27 października 2020 roku Rada Miejska w Bystrzycy Kłodzkiej uchwaliła (Uchwała Nr 

XXXII/263/2020 Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2021. 

Środki finansowe na realizację zadań pochodzą z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż i podawanie 

napojów alkoholowych. Plan wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie  

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii  na rok 2021 

wynosił:  - wpływy  za  wydane  zezwolenia : 413.000,00 zł. w tym : budżet przeznaczony na 

przeciwdziałanie alkoholizmowi to kwota - 389 000zł , a  na przeciwdziałanie narkomanii – 24 000 - zł.  

                Poniżej przedstawione zostały najważniejsze informacje dotyczące realizacji w 2021 r. zadań 

wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. 

   

3.5.1.Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od 

alkoholu           

1) Kierowanie do uczestnictwa w programach psychoterapii uzależnienia od alkoholu: współpraca z 

Poradnią Terapii Uzależnień Alkoholowych w Kłodzku oraz Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej w 

zakresie udzielania pomocy osobom z problemem alkoholowym oraz z placówkami służby zdrowia 

w zakresie leczenia i rehabilitacji osób uzależnionych od alkoholu.  

2) Prowadzenie Punktu Konsultacyjnego do Spraw Rozwiązywania Problemów Uzależnień i 

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Bystrzycy Kłodzkiej.  

       Punkt Konsultacyjny pełni ważną rolę w lokalnym systemie pomocy, jednak do jego zadań nie należy 

prowadzenie psychoterapii osób uzależnionych, która jest zbiorem świadczeń zdrowotnych, a te 

udzielane są wyłącznie przez podmioty prowadzące działalność leczniczą. Zatem punkt konsultacyjny nie 

jest alternatywą czy konkurencją dla placówek leczenia uzależnień. W Punkcie Konsultacyjnym informacji 

i wsparcia w 2021 roku udzielali: 3 psychologów,  1 koordynator ds. profilaktyki alkoholowej oraz 1 

specjalista do spraw przemocy w rodzinie. W roku 2021 zgłosiły się do punktu 161  osób , udzielono 356 

porad. 
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3.5.2.Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychologicznej i prawnej, 

a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie 

 

 Nadużywanie alkoholu przez jednego z członków rodziny destabilizuje funkcjonowanie całego 

systemu rodzinnego, rodzi poważne problemy, jest przyczyną cierpienia dorosłych i dzieci. Najczęściej to 

rodziny osób pijących szkodliwie i uzależnionych zgłaszają się do różnych instytucji udzielających pomocy 

z oczekiwaniem skłonienia ich pijących bliskich do podjęcia leczenia uzależnienia. Ważnym zadaniem 

osób pomagających jest kompleksowa diagnoza sytuacji rodzinnej i zaoferowanie pomocy zarówno 

rodzinie jako całości, jak i poszczególnym jej członkom. 

1. Kierowanie do uczestnictwa w programach psychoterapii współuzależnienia od alkoholu, 

2. Kierowanie do uczestnictwa w programach pomocy psychologicznej i psychoterapii dla osób 

dorosłych, wychowujących się w rodzinach z problemem alkoholowym. Współpraca z Poradnią 

Terapii Uzależnień Alkoholowych w Kłodzku, Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej oraz Klubem 

Abstynenta ”Feniks” w zakresie udzielania pomocy osobom pochodzącym z rodzin z problemem 

alkoholowym. 

3.  Pomoc dzieciom z rodzin z problemem alkoholowym Dofinansowanie działalności placówki 

wsparcia dziennego prowadzonej w formie ogniska wychowawczego. Projekt skierowany jest do 

grupy dzieci (2 do 30) z rodzin dotkniętych uzależnieniem alkoholowym i uzależnieniem od 

narkotyków, zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz dziećmi z niepełnosprawnością z gminy 

Bystrzyca Kł. Zadanie polega na zajęciach profilaktycznych, edukacyjnych(pomoc w odrabianiu 

lekcji), zabawowych i terapeutycznych, specjalistycznych (w miarę potrzeb) zajęciach z logopedą. 

4. Grupa wsparcia dla kobiet doznających przemocy w rodzinie. Grupę wsparcia dla kobiet 

doznających przemocy w rodzinie prowadzi dwóch psychologów. Uczestniczkami są kobiety 

pochodzące z rodzin z problemami uzależnień i występowania przemocy domowej – 6 osób. 

5. Porady psychologiczne dla członków rodzin z problemem alkoholowym oraz osób 

doświadczających przemocy; w tym finansowanie działalności 3 psychologów. 

6. Współpraca z pedagogami i psychologami szkolnymi oraz dyrektorami szkół w zakresie 

zapewnienia opieki i pomocy edukacyjnej dla dzieci i młodzieży z rodzin, w których występują 

problemy nadużywania alkoholu i stosowania przemocy . Przedstawiciele wszystkich szkół w 

gminie Bystrzyca Kłodzka spotykali się by omówić realizację Gminnego Programu Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w zakresie dotyczącym zadań z  

profilaktyki w bieżącym roku oraz zintegrować planowane działania wszystkich podmiotów w 

zakresie podniesienia bezpieczeństwa. 

7. Kontynuowanie współpracy z Zespołem Interdyscyplinarnym, policją, Gminną Komisją 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Powiatowym Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej i 

Sądem Rejonowym w Kłodzku, szkołami i służbą zdrowia w zakresie realizacji procedury 

„Niebieskie Karty”. 

8. Informowanie mieszkańców o występujących problemach uzależnień na terenie gminy Bystrzyca 

Kłodzka oraz rozpowszechnianie materiałów informacyjnych o możliwościach uzyskania pomocy. 

 

3.5.3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania 

problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży  

 

 Profilaktyka jest spotkaniem z drugim człowiekiem w atmosferze życzliwości, empatii 

i zrozumienia. Jest czasem poświęconym innym w celu przeciwdziałania niepożądanym zachowaniom.  

Jest nadzieją na lepsze jutro. Wiele osób podejmuje próby działań profilaktycznych, szuka dróg 

i sposobów, by trafić do świadomości młodych ludzi, by pomóc im w podejmowaniu właściwych decyzji . 

Działania profilaktyczne podejmowane wobec dzieci i młodzieży w naszej gminie   polegają na: 

1) przystąpieniu do kampanii wspierających zachowanie trzeźwości,  
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2) wspieraniu szkolnych programów i przedsięwzięć profilaktycznych promujących trzeźwy i 

bezpieczny sposób spędzania wolnego czasu, w szczególności działań długofalowych mających na 

celu zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży, 

3) edukacji w zakresie wiedzy o szkodliwości spożywania alkoholu poprzez realizowanie  

programów profilaktycznych, 

4) inspirowaniu i wspieraniu imprez, kampanii edukacyjnych, przedstawień teatralnych, konkursów 

o tematyce przeciwdziałania uzależnieniom, 

5) zakupie wydawnictw, ulotek, plakatów, filmów oraz książek, 

6) edukacji publicznej w zakresie problematyki uzależnień, 

 

3.5.4.Organizacja czasu wolnego dla dzieci  i młodzieży z  gminy Bystrzyca Kłodzka 

 

1) Organizacja czasu wolnego dla 30-80 dzieci z terenu naszej gminy dotkniętych problemami uzależnień i 

przemocą w rodzinie poprzez realizację programu ”W poszukiwaniu siebie, czyli odnalezienie klucza do 

aktywnego życia bez ograniczeń” od stycznia  do czerwca i od września do grudnia 2021 roku.  Realizator:  

Związek Harcerstwa Polskiego 

2)  Finansowanie aktywnych form wypoczynku dla dzieci młodzieży przez organizowanie kolonii letnich 

połączonych z tematyką uzależnień. Organizacja wypoczynku letniego w okresie wakacyjnym dla dzieci z 

terenu naszej gminy -KOLONIE LETNIE - Ilość dzieci: 8 

Realizator: Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, które rokrocznie dokonuje podziału miejsc na organizację 

wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży, w wieku od 7 do 16 roku życia. 

 

3.5.5. Wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji 

społecznej 

    Centrum Integracji Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej realizuje ustawę o zatrudnieniu socjalnym, 

której celem jest reintegracja społeczna i zawodowa osób wykluczonych społecznie. W 2021  roku 

program reintegracji społecznej i zawodowej realizowało 96 osób.   Szczegółowo zadania realizowanie 

przez Centrum Integracji Społecznej opisano w niniejszym rozdziale w pkt.2.3. 

 

3.5.6. Instytucja zobowiązania do leczenia odwykowego 

 

 W art.21 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ustanowiono 

zasadę dobrowolności leczenia odwykowego osób uzależnionych od alkoholu. Zgodnie z tym przepisem 

wszelkie odstępstwa od tej zasady mają charakter wyjątkowy    i muszą być uregulowane ustawą. Jednym 

z wyjątków od zasady dobrowolności jest instytucja zobowiązania do leczenia odwykowego unormowana 

w art. 24-36 ustawy. Do zadań własnych gminy, na mocy art.4¹, ust.3 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i 

przeciwdziałaniu alkoholizmowi, należy powołanie gminnej komisji rozwiązywania problemów 

alkoholowych, na której spoczywa obowiązek podejmowania czynności zmierzających do orzeczenia o 

zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu w 

zakładzie lecznictwa odwykowego. 

 Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii 

została powołana Zarządzeniem Nr OR.0050.16.2014 Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 21 stycznia 

2014 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i 

Przeciwdziałania Narkomanii oraz Zarządzeniem Nr 0050.88.2021 z dnia 22 marca 2021r. i  

Zarządzeniem Nr.0050.93.2021 z dnia 30 marca 2021r, zmieniono jej skład: 

 Skład Komisji: 

-  Dorota Jaworska – przewodnicząca 

-  Hanna Sulikowska  – sekretarz 

-  Janusz Gałan- członek 

-  Małgorzata Kuchejda- członek 

 - Jolanta Płazińska - członek 
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-  Kazimierz Wrzeszcz – członek 

Członkowie Komisji to osoby działające na rzecz profilaktyki w gminie. Zgodnie z Ustawą z dnia 26 

października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi są przeszkolone w 

zakresie udzielania pomocy i  wsparcia osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków.  Komisja 

współpracuje z  Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Policją, Prokuraturą Rejonową, Poradnią Psychologiczno-

Pedagogiczną, pedagogami szkolnymi oraz przedstawicielami ochrony zdrowia. Działania Komisji dotyczą 

osób dorosłych, uzależnionych od alkoholu lub współuzależnionych. W roku 2021 odbyło się 42 

posiedzenia. Na spotkania GKRPA w celu przeprowadzenia rozmów motywujących do podjęcia leczenia 

odwykowego wezwano 147 osób; (87 osób zgłoszonych do pomocy w podjęciu leczenia odwykowego, 60  

to członkowie rodzin osoby mającej problem alkoholowy). 

-liczba wydanych postanowień na konsumpcję i sprzedaż alkoholu: 25 

-liczba osób skierowanych do biegłych sądowych: 9 

-liczba  osób skierowanych do sądu: 3 

-liczba osób zgłoszonych do prokuratury: 2 

-ilość skontrolowanych placówek przeznaczonych do spożycia i sprzedaży alkoholu: 10 . 

 

3.5.7. Sprawozdanie finansowe z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych i Programu  Przeciwdziałania Narkomanii 

Dochody  -   413.000,00 zł.   Wpływy  za  wydane  zezwolenia     413 000 zł. 

Wydatki : 

1. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych:    389 000                                            

2. Program Przeciwdziałania Narkomanii: 24 000 

Paragraf Zadanie Wysokość 
środków w 

2019 

Wysokość 
środków  
w 2020 

Wykonanie 
2021 

Wskaźnik 
wzrostu              

w odniesieniu 
do roku 2020 

2650 Dotacja przedmiotowa z 
budżetu dla 
samorządowego zakładu 
budżetowego: 
1.Dofinansowanie 
programu reintegracji 
zawodowej i społecznej  
osób uzależnionych w 
Centrum Integracji 
Społecznej 

200 900 
 

210 900 

168 600 
 

209 848 

241 600 
 

241 600 

123,3% 
 

2.Dotacja przedmiotowa z 
budżetu dla podmiotów 
prowadzących działalność 
leczniczą 
(Poradnia Uzależnienia od 
Alkoholu i 
Współuzależnienia w 
Kłodzku) 

10 000 0 0  

2820 Dotacja celowa  na 
finansowanie lub 
dofinansowanie zadań 
zleconych do realizacji 
stowarzyszeniom 

36 200 40 400 32 000 79,% 

1.Organizacja czasu 
wolnego dzieci i młodzieży 
w świetlicach 
środowiskowych 
realizujących programy 
opiekuńczo-

19 000 
 

20 000 
 

20 000  
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Paragraf Zadanie Wysokość 
środków w 

2019 

Wysokość 
środków  
w 2020 

Wykonanie 
2021 

Wskaźnik 
wzrostu              

w odniesieniu 
do roku 2020 

wychowawcze: dla dzieci i 
młodzieży z rodzin 
zagrożonych problemami 
alkoholowymi  

 2. Praca wychowawcza z 
młodzieżą zaniedbaną 
wychowawczo oraz z 
uczniami z problemami 
adaptacyjnymi w 
środowisku szkolnym i 
rodzinnym 

10 000 12 000 12 000  

 2. Dofinansowanie 
terapii DDA) 

7 200 8 400 0  

3030 Różne wydatki na rzecz 
osób fizycznych:  
wynagrodzenie członków 
GKRPA 

31 200 32 400 36 040 100% 

4110 Składki na ubezpieczenie 
społeczne 

1 900 1 900 1 722 100% 

4170 Wynagrodzenia 
bezosobowe 

32 120 38 800 35 540 105,% 

1.Dyżury w  Punkcie 
Konsultacyjnym do spraw 
rozwiązywania problemów 
uzależnień i 
przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie 

 21 720 
 

28 720 
 

32 790 
 

 

2. Grupa Wsparcia dla osób 
doświadczających 
przemocy 
w rodzinie 

8 000 7 680 2 750  

3.Sprzątanie lokalu GKRPA 
i PK 

2 400 2 400 0  

4210 Zakup materiałów i 
wyposażenia 

10  520 15 920 4 963,75 50,6% 

1.Zakup materiałów 
informacyjno-
edukacyjnych z zakresu 
promocji zdrowia, 
profilaktyki alkoholowej i 
przeciwdziałania 
przemocy: ulotki, broszury, 
poradniki, informatory, 
plakaty 

 
500 

 
500 

 
0 
 

 

2.W ramach 
zapotrzebowania GKRPA, 
Punktu Konsultacyjnego: 
środki czystości, materiały 
biurowe 
a)zakup kserokopiarki 
b)toner do drukarki 

1 020 1 020 463,75 
 
         

 

3.Działania z zakresu 
przemocy w rodzinie  

2 000 7 000 2 500  
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Paragraf Zadanie Wysokość 
środków w 

2019 

Wysokość 
środków  
w 2020 

Wykonanie 
2021 

Wskaźnik 
wzrostu              

w odniesieniu 
do roku 2020 

4.Zakup nagród przy 
realizacji lokalnych 
konkursów. 

1 000 1 000 2 000  

 5.Zakup narkotestów dla 
Komisariatu Policji 

2 400 2 400 0  

 6.Zakup Skali Inteligencji 
Stanford – Binet 
5(Poradnia 
Psychologiczno-
Pedagogiczna) 

3 600 0 0  

 7.Zakup produktów do 
przeprowadzenia 
kampanii samorządowej 

0 3 000 0  

4220 Zakup środków żywności 400 800 251,77 75% 

1.Zakup słodyczy jako 
upominki i nagrody przy 
organizacji konkursów, 
imprez profilaktycznych. 

200 400 251,77  

2.Zapewnienie 
poczęstunku podczas 
organizowanych szkoleń, 
konferencji i warsztatów 
(kawa, herbata, słodycze, 
owoce).  

200 400 0  

4240 Zakup pomocy naukowych, 
dydaktycznych i książek. 

500 500 301,79 100% 

Zgodnie z 
zapotrzebowaniem 
placówek oświatowych, 
GKRPA i Punktu 
Konsultacyjnego zakup: 
- publikacji z zakresu 
wychowania i profilaktyki 
(wydawnictwa 
edukacyjne) 
-czasopism 
profilaktycznych ( roczna 
prenumerata „Niebieska 
Linia”, „Świat problemów”)  

500 500 
 

301,79  

4300 Zakup usług pozostałych 44 560 51 480 28 328,61 48,6%% 

1.a. Dofinansowanie 
prowadzenia w szkołach 
podstawowych 
rekomendowanych 
programów 
profilaktycznych dla dzieci 
i młodzieży 
b. Dofinansowanie 
prowadzenia w szkołach 
ponadpodstawowych 
rekomendowanych 
programów 
profilaktycznych 

5 000 
 
 
 

7 000 
 

10 000 
 
 
 

10 000 
 

16 050  
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Paragraf Zadanie Wysokość 
środków w 

2019 

Wysokość 
środków  
w 2020 

Wykonanie 
2021 

Wskaźnik 
wzrostu              

w odniesieniu 
do roku 2020 

skierowanych do dzieci i 
młodzieży 

2.Zakup pakietów 
bazowych materiałów 
kampanii:                  -” 
Zachowaj Trzeźwy umysł”,                          
-„ Przemoc boli"                           
-„Smart to znaczy mądrze 
!” 

2 460 7 380 0  

3.Przeprowadzenie badań 
ankietowych dotyczących 
używania substancji 
psychoaktywnych(papiero
sy, alkohol, narkotyki, 
dopalacze) przez młodzież 
szkolną 

5 000 5 000 0  

4.Przeprowadzenie 
Diagnozy problemów 
społecznych Gminy 
Bystrzyca Kłodzka 2020 

10 000 0 0  

5.Podnoszenie  kwalifikacji 
osób zajmujących się 
przeciwdziałaniem 
uzależnień 

6 000 7 000 7 000  

6.Finansowanie kosztów 
lokalowych 
funkcjonowania Punktu 
Informacyjno-
Konsultacyjnego (zgodnie 
z umową najmu 
użytkowania lokalu ). 

3 500 3 500 1 258,00  

7.Opłacenie opinii biegłych 
w przedmiocie 
uzależnienia od alkoholu, 

3 600 3 600 1 020,61  

8.Funkcjonowanie Zespołu 
Interdyscyplinarnego 

1 000 3 000 3 000  

9.Opłaty z tytułu zakupu 
usług  pocztowych 

1 000 2 000 0  

4360 Opłaty a tytułu zakupu 
usług 
telekomunikacyjnych  

1 200 1 200 1 099,92 100% 

4410 Delegacje pracownicze 
Szkolenia członków 
GKRPA, Zespołu 
Interdyscyplinarnego, 
pracowników socjalnych. 

2 000 3 000 0 66,7% 

4700 Organizacja szkoleń, 
kursów, warsztatów i 
treningów dla członków 
GKRPA i Zespołu 
Interdyscyplinarnego. 

4 500 11 000 2 199 27,3% 

 1. dla członków GKRPA i ZI 2 000 2 000 2 199 . 
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Paragraf Zadanie Wysokość 
środków w 

2019 

Wysokość 
środków  
w 2020 

Wykonanie 
2021 

Wskaźnik 
wzrostu              

w odniesieniu 
do roku 2020 

 2.dla sprzedawców 
alkoholu 

2 500 8 000 0  

        RAZEM  :                                        366 000 366 000 384 046,84 106,3% 

 

Program  Przeciwdziałania  Narkomanii 
 

Paragraf Zadanie Wysokość 
środków w 

2019 

Wysokość 
środków w 

2020 

Wykonanie 
w 2021 

Wskaźnik 
wzrostu w  

odniesieniu 
do 2020 

4170 Wynagrodzenia 
bezosobowe 

9 000 11 600 10  880 100% 

Dyżury w Punkcie 
Konsultacyjnym do 
spraw rozwiązywania 
problemów uzależnień i 
przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie 

7 380 9 000 10 880 
 

 

 

4240 Zakup pomocy 
naukowych, 
dydaktycznych i książek. 

200 200 0 100% 

Zgodnie z 
zapotrzebowaniem 
placówek oświatowych, 
GKRPA i Punktu 
Konsultacyjnego zakup 
publikacji z zakresu 
wychowania,  
profilaktyki i przemocy 
domowej  

200 200 0 100% 

4300 
 
 

Zakup usług pozostałych 11 460 11 460 12 800 100% 
1.Finansowanie i 
organizacja programów 
profilaktyczno-
edukacyjnych z zakresu 
promocji zdrowia 
2.Szkolenie 
p.t.”Narkotyki i 
dopalacze-zjawisko, 
zagrożenia, 
rozpoznawanie, 
przeciwdziałanie. Zasady 
postępowania z osobą 
pod wpływem środków 
psychoaktywnych” 
3. zakup pakietu 
bazowego materiałów 
kampanii na temat 
narkotyków i dopalaczy 

2 000 
 

3 000 
 
 
 

                     2 
460 

 

2 000 
 

3 000 
 
 
  

2 460 

11 900 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

4.Podnoszenie  
kwalifikacji osób 
zajmujących się 

2 000 2 000 900  
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Paragraf Zadanie Wysokość 
środków w 

2019 

Wysokość 
środków w 

2020 

Wykonanie 
w 2021 

Wskaźnik 
wzrostu w  

odniesieniu 
do 2020 

zjawiskiem przemocy w 
rodzinie. 
5.Finansowanie kosztów 
lokalowych 
funkcjonowania Punktu 
Informacyjno-
Konsultacyjnego ds. 
Uzależnień 
( zgodnie z umową najmu 
użytkowania lokalu ) 

2 000 2 000 0  

4700 Organizacja szkoleń, 
kursów, warsztatów i 
treningów dla członków 
GKRPA  

2 340 740 0 100% 

RAZEM :  22 380 24  000 23 680 100 % 

                                                                                                  

Ogółem wydatki na realizację programu w latach 2018-2021 przedstawiały się następująco: 

 Rok 2018 Rok 2019 Rok 2020 Rok 2021 

Przeciwdziałanie 

alkoholizmowi 

367 620,00 366 000,00 366 000,00 413 000,00 

Program Przeciwdziałania 

Narkomanii 

21 835,00 24000,00 24000,00 24 000,00 

 

4. Kultura i ochrona zabytków 

 
Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym , zadania własne gminy 

obejmują m.in. sprawy kultury, w tym bibliotek gminnych i innych instytucji kultury oraz ochrony 

zabytków i opieki nad zabytkami.  

Zadania w tym obszarze realizują przede wszystkim gminne instytucje kultury. Są to gminne osoby 

prawne wpisane do Rejestru Instytucji kultury prowadzonego przez Gminę. Zasady działania 

samorządowych instytucji kultury reguluje ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i 

prowadzeniu działalności kulturalnej  (Dz.U. z 2020r. poz. 194 ze zmianami). Przepisy szczególne zawarte 

są w ustawie z dnia 21 listopada 1996r. o muzeach( Dz.U. z 2022 r. poz. 385) oraz w ustawie z dnia 27 

czerwca 1997r. o bibliotekach ( Dz. U z 2019r. poz. 1479). 

W Gminie Bystrzyca Kłodzka funkcjonują 3 instytucje kultury: 

1) Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Bystrzycy Kłodzkiej, 

2) Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Bystrzycy Kłodzkiej,  

3) Muzeum Filumenistyczne w Bystrzycy Kłodzkiej. 

 

4.1.Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Bystrzycy Kłodzkiej 

 
                     Miejsko Gminny Ośrodek Kultury im. Leona Kruczkowskiego w Bystrzycy Kłodzkiej z siedzibą 

przy ul. Wojska Polskiego 20, 57-500 Bystrzyca Kłodzka - jako gminna Instytucja Kultury - powstała mocą 

uchwały Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej Nr XIV/85/03 z dnia 27 czerwca 2003 r. w sprawie 

utworzenia gminnej Instytucji Kultury MGOK w Bystrzycy Kłodzkiej i działa na podstawie statutu 
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przyjętego ww. uchwałą (uchwała zmieniająca statut -nr LXII/549/14 z dnia 31 marca 2014 r.) Instytucja 

wpisana jest do rejestru instytucji kultury prowadzonych przez Gminę Bystrzyca Kłodzka pod numerem 

rejestrowym 1/2005 z 27 czerwca 2005 r. Obszarem działania MGOK jest  gmina Bystrzyca Kłodzka. 

 

Ośrodek Kultury realizuje zadania w dziedzinie wychowania, edukacji i upowszechniania kultury oraz 

prowadzi wielokierunkową działalność zgodnie z założeniem polityki kulturalnej państwa, na podstawie 

własnego społecznie akceptowanego programu. Celem nadrzędnym jest pozyskanie i przygotowanie 

społeczności do aktywnego uczestnictwa w kulturze oraz współtworzenia jej wartości. 

Instytucja pokrywa koszty bieżącej działalności z dotacji oraz z uzyskiwanych przychodów z tytułu: 

- wpływów ze sprzedaży majątku ruchomego, z wyjątkiem dóbr kultury, 

- najmu i dzierżawy składników majątkowych, 

- środków uzyskanych od osób fizycznych i prawnych. 

 

Stan zatrudnienia w instytucji kultury na dzień 31.12.2021 r. wynosi 26 osób, z tego: 

✓ 17 osób zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy,  

✓ 2 osoby na ½ etatu,  

✓ 4 osoby w wymiarze ¼ etatu (pracownicy gospodarczy WOK), 

✓ 2 osoby na ¾ etatu, 

✓ 1 osoba na ⅞ etatu. 

 

Instytucja kultury zatrudnia 13 osób na umowy cywilnoprawne, z tego:  

✓ instruktorów muzycznych (zespoły ludowe oraz śpiewacze) – 2 osoby, 

✓ instruktor plastyk (świetlica Długopole - Zdrój oraz MGOK) – 2 osoby,  

✓ pracownik gospodarczy (WOK Gorzanów, świetlica Długopole -Zdrój, świetlica Ponikwa, sala 

sportowa Wilkanów) – 4 osoby, 

✓ konserwator (sala sportowa Wilkanów) – 1 osoba., 

✓ palacz (WOK Idzików, WOK Wilkanów, WOK Gorzanów, świetlica Ponikwa) – 4 osoby. 

 

Do podstawowych zadań MGOK należy: 

 > edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę, 

 > gromadzenie, dokumentowanie, tworzenie, ochrona i udostępnianie dóbr kultury, 

 > tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowania wiedzą 

 i sztuką,  

> tworzenie dla rozwoju folkloru, a także rękodzieła ludowego i artystycznego,  

> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych. 

 

Ośrodek Kultury prowadzi również w odniesieniu do placówek podległych tj. Wiejskich Ośrodków Kultury i 

Świetlic Wiejskich działalność instrukcyjno-metodyczną oraz sprawuje opiekę merytoryczną nad    

działalnością domów kultury oraz amatorskim ruchem artystycznym na terenie gminy.  

 

Ośrodek Kultury jest administratorem niżej wymienionych Wiejskich Ośrodków Kultury oraz Świetlic: 

-Wiejski Ośrodek Kultury w Wilkanowie,  

- Wiejski Ośrodek Kultury w Gorzanowie,  

- Wiejski Ośrodek Kultury w Starej Bystrzycy, 

-Wiejski Ośrodek Kultury w Nowym Waliszowie,  

- Wiejski Ośrodek Kultury w Starym Waliszowie,  

- Wiejski Ośrodek Kultury w Idzikowie, 

- Świetlica Wiejska w Nowej Bystrzycy  

- Świetlica Wiejska w Pławnicy  

- Świetlica Wiejska w Ponikwie 



RAPORT O STANIE GMINY BYSTRZYCA KŁODZKA ZA ROK 2021 
 

157 

 

- Świetlica Wiejska w Długopolu Zdroju 

- Świetlica Wiejska w Wójtowicach 

- Świetlica Wiejska w Szklarce 

- Świetlica Wiejska w Zabłociu 

- Świetlica Wiejska w Zalesiu 

- Świetlica Wiejska na Wyszkach 

- Świetlica Wiejska w Międzygórzu  

- Świetlica Wiejska w Nowej Łomnicy  

    W analizowanym okresie sprawozdawczym Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Bystrzycy Kłodzkiej 

swoje zadania realizował w niżej wymienionym zakresie: 

➢ organizacja imprez w 2021 roku, 

➢ prowadzenie zespołów i klubów artystycznych, 

➢ prowadzenie klubów i sekcji zainteresowań pozaartystycznych, 

➢ uczestnictwo w klubach, zespołach i sekcjach zainteresowań, 

➢ działalność wydawnicza, 

➢ obsługa techniczna imprez, 

➢ promocja gminy, 

➢ współpraca partnerska. 

 

 Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Bystrzycy Kłodzkiej we współpracy z Sołtysami, Radami Sołeckimi, 

Kołami Gospodyń Wiejskich, szkołami, stowarzyszeniami, klubami sportowymi, gminnymi Jednostkami 

Ochotniczych Straży Pożarnych jest współorganizatorem działań kulturalnych, rekreacyjnych, a także 

sportowych podejmowanych na terenie gminy Bystrzyca Kłodzka. MGOK w Bystrzycy Kłodzkiej 

współpracuje ponadto z gminnymi Instytucjami Kultury -Muzeum Filumenistycznym oraz Biblioteką 

Publiczną Miasta i Gminy w Bystrzycy Kłodzkiej. 

 

4.1.1 Imprezy zorganizowane lub współorganizowane przez MGOK w 2021 roku  

           Od dnia 01.01.2021 do dnia 14.05.2021 roku  

Działalność instytucji kultury została ograniczona do prowadzenia zajęć, warsztatów oraz spotkań i 

koncertów emitowanych i realizowanych w przestrzeni internetowej.  W tym okresie, zainicjowane na 

początku pandemii zajęcia praktyczne prowadzone online przez instruktorów MGOK emitowane w 

przestrzeni internetowej były kontynuowane i udostępnione dla szerokiego grona odbiorców. 

Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Bystrzycy Kłodzkiej przeprowadził w tym okresie  następujące 

działania: 

L.P. DATA Nazwa imprezy Ilość osób UWAGI 

1. 04-17.01.2021 FERIE ZIMOWE Z 
MGOK - ONLINE 

Zajęcia online dla 
szerokiego grona 

odbiorców 

Cykl nagrań i emisji w ramach 
działalności pracowni 
artystycznych MGOK w Bystrzycy 
Kłodzkiej 

2. 19.01.2021 Akcja 
krwiodawstwa 

50 osób rotacyjnie 

Działanie 
prowadzone 

stacjonarnie z 

Hol przed Salą Widowiskową 

Działanie organizowane przez 
Regionalne Centrum 
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa 
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zachowaniem 
wszelkich zasad 

sanitarnych i 
epidemicznych 

im. prof. dr hab. Tadeusza 
Dorobisza we Wrocławiu oraz 
Klub Honorowych Dawców Krwi 
PCK „FLORIAN” 

3. 31.01.2021 XXVII FINAŁ WOŚP ok. 100 
bezpośrednich 

osób 
(wolontariusze, 

grupy artystyczne, 
obsługa) 

Działanie 
prowadzone 

online dla 
szerokiego grona 

odbiorców 

Godz. 12.00 – 21.00; Występy 
zespołów artystycznych – 
tanecznych, wokalnych, 
instrumentalnych, 
zarejestrowane w Sali 
widowiskowej MGOK zostały 
udostępnione w dniu finału 
podczas transmisji na żywo ze 
studia Sztabu WOŚP w Bystrzycy 
Kłodzkiej. 

4. 05-18.03.2021 Konkurs na kartkę 
wielkanocną  

Działanie 
prowadzone 

online dla 
szerokiego grona 

odbiorców 

Organizator: MGOK w Bystrzycy 
Kłodzkiej. Konkurs dla dzieci 
szkół podstawowych z terenu 
gminy Bystrzyca Kłodzka, został 
przeprowadzony w formie 
zdalnej (prace nadsyłane przez 
uczestników drogą 
elektroniczną). 

5 23.03-13.05.2021 Warsztaty grafiki 
komputerowej w 
ramach projektu 
„Sieć na kulturę”  

10 osób 

Działanie 
prowadzone 

online dla 
szerokiego grona 

odbiorców 

MGOK został zakwalifikowany 
jako partner do projektu pn. SIEĆ 
NA KULTURĘ. W ramach jego 
realizacji odbyły się szkolenia dla 
pracowników MGOK oraz dla 
grupy 12-16 latków z terenu 
gminy Bystrzyca Kłodzka, pod 
opieką profesjonalnego trenera. 

6. 23.03.2021 Akcja 
krwiodawstwa 

50 osób rotacyjnie 

Działanie 
prowadzone 

stacjonarnie z 
zachowaniem 

wszelkich zasad 
sanitarnych i 

epidemicznych 

Hol przed Salą Widowiskową 

Działanie organizowane przez 
Regionalne Centrum 
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa 
im. prof. dr hab. Tadeusza 
Dorobisza we Wrocławiu oraz 
Klub Honorowych Dawców Krwi 
PCK „FLORIAN” 

7. 11.05-31.08.2021 Wystawa 
filatelistyczna 
„ŚWIAT 
DŹWIĘKÓW” 

Rotacyjnie ok. 100 
osób 

Działanie 
prowadzone 

stacjonarnie z 
zachowaniem 

wszelkich zasad 
sanitarnych i 

epidemicznych 

Miejsce: Muzeum 
Filumenistyczne 

Organizator: Koło Filatelistów w 
Bystrzycy Kłodzkiej – Felicjan 
Kaczmarek  

Współorganizacja: MGOK w 
Bystrzycy Kłodzkiej 
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8. 14-16.05.2021 XXX Mistrzostwa 
Polski Juniorów 
oraz III Mistrzostwa 
Polski 
Młodzieżowców 
TAEKWON-DO 

rotacyjnie w ciągu 
2 dni ok. 250 osób 

Działanie 
prowadzone 

stacjonarnie z 
zachowaniem 

wszelkich zasad 
sanitarnych i 

epidemicznych. 
Bez udziału 

publiczności. 

Miejsce: Hala Sportowa przy 
Zespole Szkół 
Ponadgimnazjalnych w Bystrzycy 
Kłodzkiej, 

Organizator: Grzegorz Ozimek 
TOP TEN SPORT 

Zabezpieczenie techniczne oraz 
wsparcie organizacyjne: MGOK w 
Bystrzycy Kłodzkiej 
Patronat: Gmina Bystrzyca 
Kłodzka 

9. 16.05.2021 Obchody Dnia 
strażaka (w ramach 
dni Świętego 
Floriana Patrona 
Bystrzycy Kłodzkiej) 

200 osób Uroczysta Msza Święta w Kościele 
pw. Św. Michała Archanioła w 
Bystrzycy Kłodzkiej  

 

 Od dnia 15.05.2021 do dnia 20.05.2021 roku  

Przywrócona została możliwość organizowania spotkań, imprez i projekcji filmowych na świeżym 

powietrzu z zachowaniem wszelkich zasad sanitarnych i epidemicznych oraz uwzględniając limity osób 

uczestniczących w organizowanych wydarzeniach.   

W tym okresie, zainicjowane na początku pandemii zajęcia praktyczne prowadzone online przez 

instruktorów MGOK emitowane w przestrzeni internetowej były kontynuowane  

i udostępnione dla szerokiego grona odbiorców. 

Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Bystrzycy Kłodzkiej w tym okresie, we współpracy  

z lokalnymi artystami i grupami artystycznymi oraz pracownikami, zrealizował cykl działań  

z zakresu upowszechniania kultury oraz edukacji kulturalnej, które odbywały się  

w przestrzeni internetowej: 

1. Pracownia Rękodzieła Artystycznego MGOK – cykl filmów instruktażowych  

„Zrób to sam” 

2. Pracownia Grafiki, Rysunku i Malarstwa MGOK – cykl warsztatów rysunki i grafiki  

o tematyce architektury sudeckiej oraz lokalnej dawnej zabudowy wiejskiej i miejskiej.  

3. Pracownia teatralna MGOK – cykl filmów edukacyjnych przedstawiających historię teatru 

lalkowego wraz z instruktażem wykonania i animowania różnego rodzaju lalek  

i różnych rodzajów teatru lalkowego (cienia, pudełkowy, kukiełkowy i.in.) 

4. Grupa teatralna RAZY DWA zainicjowana i utworzona w listopadzie 2020 roku, której założenia i 

planowane działania realizowane będą w 5-letnim cyklu aktywności w obszarze animacji, 

edukacji artystycznej oraz działań teatralnych łącznie z przygotowaniem nowych autorskich 

spektakli, opracowaniem scenariuszy oraz warsztatów interpretacji tekstów i recytacji. 

Dodatkowo RAZY DWA organizuje comiesięczne spotkania internetowe (tzw. „Lajfy”) z zakresu 

edukacji artystycznej i kulturalnej.  

 

W tym okresie złożony został również wniosek MGOK w Bystrzycy Kłodzkiej o dofinansowanie projektu 

pn. Nowa wiedza i kompetencje w cyfrowych działaniach ze środków Narodowego Centrum Kultury w 

ramach programu Konwersja Cyfrowa Domów Kultury. Wniosek złożono na kwotę: 167 000,00 PLN (w 

tym wkład własny w wysokości 17.100,00 PLN), a główne założenia projektu to przeprowadzenie szeregu 

spotkań, zajęć online oraz warsztatów projektowania graficznego umożliwiających rozwój umiejętności 

informatycznych wykorzystując zdolności rysunku i grafiki. W ramach projektu chcemy rozwijać 

współpracę z mieszkańcami oraz odbiorcami projektu (dzieci, młodzież, osoby dorosłe, seniorzy) i 
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tworzyć dla nich propozycje atrakcyjnych form upowszechniania kultury oraz edukacji kulturalnej, dające 

nową wiedzę oraz nowe doświadczenia, a także stwarzać możliwości integracji społeczności lokalnej, 

(będącej w różnym przedziale wiekowym) przestrzeni wirtualnej. 

 

W projekcie zaplanowany jest zakup wyposażenia MGOK w Bystrzycy Kłodzkiej: 

- zakup 6 laptopów do pracy zdalnej i prowadzenia warsztatów online 

- zakup mobilnych zestawów do nagrywania zajęć online (mikrofon, kamera, oświetlenie) 

- zakup projektora multimedialnego 

- zakup urządzenia do prowadzenia streamingu na żywo oraz okablowania  

- zakup konwertera,  

Zakup oprogramowania do wszystkich mobilnych urządzeń zaplanowanych w projekcie,  

- zakup konwertera do prowadzenia streamingu na żywo 

- Szkolenia cyfrowe dla pracowników i instruktorów. 

 

Od dnia 21.05.2021 do 31.12.2021 r.  

Wznowiona została działalność świetlic, domów i ośrodków kultury oraz prowadzenie zajęć edukacyjnych 

i animacyjnych w pomieszczeniach z zachowaniem wszelkich zasad sanitarnych i epidemicznych oraz 

uwzględniając limity osób uczestniczących w organizowanych wydarzeniach. Kolejne luzowania mające 

miejsce od dnia 1.06.2021 r. dotyczyły stopniowego zwiększenia limitów osób uczestniczących w 

organizowanych wydarzeniach.  

Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Bystrzycy Kłodzkiej przeprowadził w tym okresie  następujące 

działania (wszystkie odbywały się stacjonarnie z zachowaniem wszelkich zasad sanitarnych i 

epidemicznych): 

L.P. DATA Nazwa imprezy Ilość osób UWAGI 

1. 01.06.2021 Dzień dziecka z MGOK 250 osób Sala widowiskowa oraz hol przed 
salą. Występy artystyczne, 
teatrzyk, konkursy i zabawy dla 
dzieci.  

Impreza w godzinach 17.00-20.00 

2. 01.06.2021 Akcja krwiodawstwa 50 osób 
rotacyjnie 

Hol przed Salą Widowiskową 

Działanie organizowane przez 
Regionalne Centrum 
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa 
im. prof. dr hab. Tadeusza 
Dorobisza we Wrocławiu oraz 
Klub Honorowych Dawców Krwi 
PCK „FLORIAN” 

3. 11.06.2021 Dwa monodramy połączone 
w jeden spektakl teatralny 
„dzień: noc: DZIEŃ” oraz 
„Faszystowska mać” 

120 osób Spektakle realizowane przez 
Towarzystwo Kultury Czynnej w 
ramach projektu „Jesteśmy 
częścią wielkiej sagi”, którego 
Miejsko Gminny Ośrodek Kultury 
jest partnerem. Projekt 
dofinansowany ze środków 
Ministerstwa Kultury i 
Dziedzictwa Narodowego. 
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4. 11-

12.06.2021  

„Miejsce po Michale” – 
sympozjum, wystawa i 
koncert w Międzygórzu. 
Działanie upamiętniające 
twórczość Michała 
Fostowicza -Zahorskiego  

ok. 100 osób Miejsce: Dom wczasowy GIGANT 
w Międzygórzu, 

Organizator: Stowarzyszenie 
„Międzygórze Reaktywacja” 

Współorganizator: MGOK w 
Bystrzycy Kłodzkiej 

5. 12.06.2021 Koncert Duetu Ponad 
Chmurami „Czas nic nie 
zmienił” 

100 osób Koncert promujący nową płytę 
duetu Ponad Chmurami.  

Sala widowiskowa MGOK w 
Bystrzycy Kłodzkiej w godz. 
19.00-21.00 

6. 13.06.2021 Spot klasyków – rynek w 
Bystrzycy Kłodzkiej 

Rotacyjnie ok. 
300 osób 

Spotkanie fanów dawnej 
motoryzacji oraz wystawa 
pojazdów zabytkowych. 

Miejsce: Rynek w Bystrzycy 
Kłodzkiej w godz. 12.00 – 14.00 

Organizatorzy: Kłodzki Ruch 
Klasyków oraz MGOK w 
Bystrzycy Kłodzkiej. 

7. 15.06.2021 LUDZIE Z KLISZ – projekcja 
filmu oraz spotkanie z 
dziennikarzem, historykiem 
Łukaszem Kazkiem 

180 osób Dwa spotkania dla młodzieży w 
godz. 9.30-12.30 oraz dla 
dorosłych w godz. 18.00-21.00, 
zostały zrealizowane przez 
Towarzystwo Kultury Czynnej 
oraz MGOK w Bystrzycy Kłodzkiej 
w ramach projektu „Jesteśmy 
częścią wielkiej sagi”. Projekt 
dofinansowany ze środków 
Ministerstwa Kultury i 
Dziedzictwa Narodowego. 

8. 18.06.2021  Jubileuszowy Koncert 
Kameralnego 
Nauczycielskiego Chóru 
CHÓR Z GÓR pt. „Słońce 
wschodzi” 

100 osób Koncert organizowany przez 
Nauczycielski CHÓR Z GÓR w Sali 
widowiskowej MGOK w 
Bystrzycy Kłodzkiej w ramach 
jubileuszu 20-lecia istnienia 
zespołu. 

9. 22.06.2021 Spektakl pn. „Skąd jesteś” 250 osób Spektakl organizowany w Sali 
widowiskowej MGOK w 
Bystrzycy Kłodzkiej przez Szkołę 
Podstawową z Oddziałami 
Integracyjnymi w Pławnicy oraz 
teatr ACZEMU z Wrocławia. 
Spektakl edukacyjny o legendach 
Ziemi Kłodzkiej dla dzieci klas 1-8 
szkoły podstawowej. 

10. 23.06.2021 Spektakl dla dzieci 90 osób Spektakl w wykonaniu teatrzyku 
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przedszkolnych „Kochający 
Ojciec” 

kukiełkowego „Ziarenko 
Gorczycy” z Bystrzycy Kłodzkiej z 
okazji Dnia Ojca. 

11. 01-

13.07.2021 

Warsztaty grafiki 
komputerowej w ramach 
projektu „Sieć na kulturę”  

10 osób 

Działanie 
prowadzone 
online oraz 

stacjonarnie 
w MGOK 

zrekrutowane
j grupy 

odbiorców 

MGOK został zakwalifikowany 
jako partner do projektu pn. SIEĆ 
NA KULTURĘ. W ramach jego 
realizacji odbyły się szkolenia dla 
pracowników MGOK oraz dla 
grupy 12-16 latków z terenu 
gminy Bystrzyca Kłodzka, pod 
opieką profesjonalnego trenera. 

12. 01.07.2021 – 

31.08.2021 

Warsztaty w ramach cyklu 
WAKACJE Z MGOK 

 

 

Rotacyjnie 
2000 osób 

Warsztaty plastyczne i 
rękodzielnicze oraz spotkania 
online i stacjonarne z teatrem 
RAZY DWA, realizowane w 
pracowniach MGOK w Bystrzycy 
Kłodzkiej oraz festyny wakacyjne 
prowadzone w 12 gminnych 
miejscowościach (Wilkanów, 
Długopole- Zdrój, Bystrzyca 
Kłodzka, Ponikwa, Pławnica, 
Lasówka, Gorzanów, Stara 
Łomnica, Nowy Waliszów, Stary 
Waliszów, Nowa Bystrzyca, 
Międzygórze) w ramach cyklu 
działań pn. WAKACJE Z MGOK. 
Zajęcia organizowane z 
zachowaniem wszelkich 
wymogów sanitarnych i 
obowiązujących limitów osób.  

13. 01.07.2021 – 

31.08.2021 

Wycieczki edukacyjne i 
integracyjne w ramach cyklu 
WAKACJE Z MGOK 

 

350 osób Wycieczki do Wioski Indiańskiej 
w Starym Waliszowie 
(14.07.2021, 28.07.2021, 
11.08.2021), do Ogrodu Bajek w 
Międzygórzu (21.07.2021, 
4.08.2021), do Minieurolandu w 
Kłodzku (17.08.2021) oraz do 
Twierdzy Srebrna Góra 
(24.08.2021) 

14. 01.07.2021 – 

31.08.2021 

Spektakle teatralne w 
ramach cyklu WAKACJE Z 
MGOK  

 

600 osób Teatrzyki wystawiane przez 
grupę teatralną Blaszany 
Bębenek na placu rekreacyjnym 
przy MGOK w Bystrzycy Kłodzkiej 
podczas wakacyjnych festynów: 

23.07.2021 - „Asterix i Obelix” 
(ok. 300 osób) 

13.08.2021 – „Czerwony 
Kapturek” (ok. 300 osób) 
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15, 01.07.2021 – 

31.08.2021 

Maraton ZUMBA w ramach 
cyklu WAKACJE Z MGOK 

 

200 osób Maraton zumba dla najmłodszych 
połączony z animacjami i 
zabawami, realizowany na placu 
rekreacyjnym przy MGOK w 
Bystrzycy Kłodzkiej podczas 
wakacyjnych festynów w dniach 
23.07.2021 oraz 13.08.2021 

16. 17-

26.06.2021 

Mistrzowskie warsztaty 
śpiewu operowego   

20 osób Warsztaty prowadzone w Sali 
widowiskowej MGOK w 
Bystrzycy Kłodzkiej przez mistrza 
Kaludi Kaludova dla uczniów 
kursu mistrzowskiego.  

17. 22.07.2021 Koncert „Najsłynniejsze arie 
i duety operowe”  

200 osób Koncert z udziałem mistrza 
Kaludi Kaludova, Anny Dytry oraz 
uczniów wokalnego kursu 
mistrzowskiego śpiewu  
operowego  

18. 01.08.2021  Koncert na Górze Iglicznej 150 osób Koncert organizowany przez 
rektora Sanktuarium na Górze 
Iglicznej. MGOK jako 
współorganizator zapewnił 
zabezpieczenie techniczne oraz 
oprawę dźwięku i oświetlenia 
podczas koncertu.  

19. 03.08.2021 Akcja krwiodawstwa 50 osób 
rotacyjnie 

Hol przed Salą Widowiskową 

Działanie organizowane przez 
Regionalne Centrum 
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa 
im. prof. dr hab. Tadeusza 
Dorobisza we Wrocławiu oraz 
Klub Honorowych Dawców Krwi 
PCK „FLORIAN” 

20. 04.08.2021 Otwarcie Świetlicy Wiejskiej 
w Nowej Łomnicy 

100 osób Uroczyste otwarcie Świetlicy 
Wiejskiej w Nowej Łomnicy po 
modernizacji z udziałem 
przedstawicieli władz miasta, 
radnych, mediów oraz 
mieszkańców Wsi Nowa Łomnica.  

21. 09-

10.08.2021  

Festiwal Aktorstwa 
Filmowego  

Około 2000 
osób 

09.08.2021 

godz. 14.30 Zbigniew 
Zamachowski - Czytanie dzieciom 

godz. 15.00 - spotkanie w rynku 
ze Zbigniewem Zamachowskim 

godz. 18.00 – spektakl „Za rok o 
tej samej porze” - komedia 
romantyczna z udziałem Olgi 
Bończyk i Piotra Gąsowskiego. 

Godz. 20.00 – koncert „Od nocy 
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do nocy” - muzyka filmowa w 
wykonaniu Joanny 
Aleksandrowicz 

10.08.2021 godz. 15.00 

Spotkanie z Gwiazdą – Anna 
Seniuk 

godz. 18.00 

„JUDY” – spektakl z udziałem 
Hanny Śleszyńskiej i Piotra 
Tołoczki 

22. 14.08.2021 Promocja książki „Po prostu 
bądź. Czego nie wiesz o 
aniołach” autorstwa Elżbiety 
Stępień  

30 osób Spotkanie autorskie oraz 
promocja książki zawierającej 
fragmenty opisujące Bystrzycę 
Kłodzką i okolice. Miejsce: 
Biblioteka Publiczna w Bystrzycy 
Kłodzkiej. 

23. 15.08.2021 Promocja książki „Po prostu 
bądź. Czego nie wiesz o 
aniołach” autorstwa Elżbiety 
Stępień  

20 osób Spotkanie autorskie oraz 
promocja książki zawierającej 
fragmenty opisujące Bystrzycę 
Kłodzką i okolice. Miejsce: Pałac 
Gorzanów 

24, 17.08.2021 Promocja książki „Po prostu 
bądź. Czego nie wiesz o 
aniołach” autorstwa Elżbiety 
Stępień  

20 osób Spotkanie autorskie oraz 
promocja książki zawierającej 
fragmenty opisujące Bystrzycę 
Kłodzką i okolice. Miejsce: Wiata 
na placu rekreacyjnym w 
Międzygórzu 

25, 17.08.2021 Polsko-czeskie warsztaty 
fotograficzne w Bystrzycy 
Kłodzkiej 

36 osób Działanie realizowane w ramach 
projektu pn. Nowa wiedza w 
nowych działaniach 
współfinansowanego ze środków 
EFRR w ramach Programu 
INTERREG V-A Republika Czeska-
Polska 2014-2020 

26, 21-

22.08.2021 

Biegi Śnieżnickie  ok. 500 osób  Współorganizacja 
(zabezpieczenie techniczne, 
realizacja dźwięku) 
ogólnopolskich zawodów w 
biegach górskich. Główny 
Organizator: Wydział Turystyki i 
Kultury Fizycznej UMiG w 
Bystrzycy Kłodzkiej 

27. 24.08.2021 Warsztaty plastyczne i 
rękodzielnicze dla kolonii 
przebywających w Bystrzycy 
Kłodzkiej 

60 osób Warsztaty realizowane w 
pracowniach MGOK w Bystrzycy 
Kłodzkiej 

28. 24.08.2021 Nagrania w studio ok. 20 osób Nagrania dla chóru Concerto 



RAPORT O STANIE GMINY BYSTRZYCA KŁODZKA ZA ROK 2021 
 

165 

 

muzycznym MGOK Glacensis 

29. 25.08.2021  Festyn na Zakończenie cyklu 
spotkań w ramach WAKACJI 
Z MGOK 

Ok. 500 osób 
rotacyjnie 

Festyn na zakończenie wakacji z 
MGOK. W programie 
zaplanowano m.in. teatrzyk 
kukiełkowy i koncert "Stanę się 
ziemią" w wykonaniu Ady 
Kućmierz. Odbyło się także 
spotkanie dożynkowe Kół 
Gospodyń wiejskich oraz 
rozstrzygnięcie dwóch, 
ogłoszonych na początku wakacji 
konkursów: 

- na najpiękniejszy wieniec 
dożynkowy 

- plastycznego pn. "Rakietą do 
zielonej planety". 

30. 07.09.2021 Otwarcie WOK w Nowym 
Waliszowie po modernizacji 

Ok. 100 osób Uroczyste otwarcie WOK w 
Nowym Waliszowie po 
modernizacji z udziałem 
przedstawicieli władz miasta, 
radnych, mediów oraz 
mieszkańców Wsi Nowy 
Waliszów. 

31. 18.09.2021 Spektakl teatralny „Kobiety, 
wino i śmiech” 

200 osób Spektakl wchodzący w skład 
stałego repertuaru teatralnego 
MGOK w Bystrzycy Kłodzkiej, w 
reżyserii Pauliny Kajdanowicz - 
inicjatorki grupy teatralnej RAZY 
DWA działającej przy MGOK.  

32. 24-

26.09.2021 

Dni Turystyki Ziemi 
Bystrzyckiej  

Ok 500 osób 
rotacyjnie  

Współorganizacja 
(zabezpieczenie techniczne, 
realizacja dźwięku) 
ogólnopolskich zawodów w 
biegach górskich. Główny 
Organizator: Wydział Turystyki i 
Kultury Fizycznej UMiG w 
Bystrzycy Kłodzkiej 

33. 26.09.2021 „Na straży polskości” - 
Wystawa z okazji 100-lecia 
istnienia Związku 
Ochotniczych Straży 
Pożarnych RP 

Ok. 100 osób Współorganizacja 
(zabezpieczenie techniczne, 
realizacja dźwięku). Główny 
Organizator: Muzeum 
Filumenistyczne w Bystrzycy 
Kłodzkiej 

34. 28.09.2021 Spektakl dla dzieci 
przedszkolnych „Kochający 
Ojciec” 

120 osób Spektakl w wykonaniu teatrzyku 
kukiełkowego „Ziarenko 
Gorczycy” z Bystrzycy Kłodzkiej 
dla przedszkolaków. 

35. 30.09.2021 Koncert jazzowy „Maj z 
muzyką dawną” 

200 osób Koncert realizowany we 
współpracy z wrocławskim 
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Ośrodkiem Kultury i Sztuki.  

Zespół THE FIFTH SEASON w 
koncercie pn. „Antonio Vivaldi. 
Cztery pory roku w aranżacji 
jazzowej” 

36. 1-2.10.2021 Uroczysta sesja z miastem 
partnerskim Kaźmierz z 
okazji 25 lecie partnerstwa 

100 osób Uroczysta sesja oraz spotkanie 
integracyjne przedstawicieli 
urzędów gmin Bystrzyca Kłodzka 
i Kaźmierz. Uroczystość z okazji 
25-lecia współpracy (uroczystość 
przeniesiona z roku 2020 na 
2021). 

37. 03.10.2021 Wprowadzenie relikwii Św. 
Floriana do Kościoła pw. Św.  
Michała Archanioła w 
Bystrzycy Kłodzkiej 

500 osób Uroczystość w ramach obchodów 
dni Św. Floriana, patrona 
Bystrzycy Kłodzkiej z udziałem 
przedstawicieli ochotniczych 
straży pożarnych, spółdzielni 
kominiarskiej oraz mieszkańców 
Bystrzycy Kłodzkiej. 

38. 05.10.2021 Akcja krwiodawstwa 50 osób 
rotacyjnie 

Hol przed Salą Widowiskową 

Działanie organizowane przez 
Regionalne Centrum 
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa 
im. prof. dr hab. Tadeusza 
Dorobisza we Wrocławiu oraz 
Klub Honorowych Dawców Krwi 
PCK „FLORIAN” 

39. 05-

15.10.2021 

Mistrzowskie warsztaty 
śpiewu operowego   

20 osób Warsztaty prowadzone w Sali 
widowiskowej MGOK w 
Bystrzycy Kłodzkiej przez mistrza 
Kaludi Kaludova dla uczniów 
kursu mistrzowskiego.  

40. 07.10.2021 Polsko-czeskie warsztaty 
fotograficzne w Usti nad 
Orlici 

36 osób Działanie realizowane w ramach 
projektu pn. Nowa wiedza w 
nowych działaniach 
współfinansowanego ze środków 
EFRR w ramach Programu 
INTERREG V-A Republika Czeska-
Polska 2014-2020 

41. 07.10.2021 Dwa monodramy połączone 
w jeden spektakl teatralny 
„dzień: noc: DZIEŃ” oraz 
„Faszystowska mać” 

230 osób Spektakle dla młodzieży szkolnej, 
realizowane przez Towarzystwo 
Kultury Czynnej w ramach 
projektu „Jesteśmy częścią 
wielkiej sagi”, którego Miejsko 
Gminny Ośrodek Kultury jest 
partnerem. Projekt 
dofinansowany ze środków 
Ministerstwa Kultury i 
Dziedzictwa Narodowego. 
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42. 08.10.2021 Koncert CHÓR Z GÓR 70 osób Koncert realizowany z okazji 
jubileuszu 21-lecia istnienia 
chóru (uroczystość przeniesiona 
z roku 2020 na 2021) 

43. 11.10.2021 Koncert „Najsłynniejsze arie 
i duety operowe”  

200 osób Koncert z udziałem mistrza 
Kaludi Kaludova, Anny Dytry oraz 
uczniów wokalnego kursu 
mistrzowskiego śpiewu  
operowego  

44. 13.10.2021 Spektakl pt. W KRAJU PANA 
BOGA, Ziemia Kłodzka od 
Polski do Polski czyli 1000 
lat historii Ziemi Kłodzkiej 
opowiedziane językiem 
teatru. 

230 osób Spektakl teatru KOK-u z Kłodzka 
został dofinansowany ze środków 
Ministerstwa Kultury, 
Dziedzictwa Narodowego i Sportu 
w ramach projektu 
realizowanego przez 
Stowarzyszenie Fundusz 
Glacensis. 

45. 14.10.2021 Koncert UCZEŃ I MISTRZ  250 osób Współorganizacja 
(zabezpieczenie techniczne, 
realizacja dźwięku) koncertu 
organizowanego przez PSM I i II 
Stopnia w Bystrzycy Kłodzkiej. 
Główny Organizator: PSM I i II st. 
w Bystrzycy Kłodzkiej 

46. 15.10.2021 Polsko-czeskie warsztaty 
fotograficzne w Bystrzycy 
Kłodzkiej oraz wernisaż 
wystawy fotograficznej: 
„Bystrzyca Kłodzka i okolice 
w kadrach uczestników 
klubów fotograficznych 
OBIEKTYW z Bystrzycy 
Kłodzkiej i OKO z Usti nad 
Orlici 

36 osób Działanie realizowane w ramach 
projektów pn. „Nowa wiedza w 
nowych działaniach” oraz „Z 
przeszłości, przez teraźniejszość 
do przyszłości” 
współfinansowanych ze środków 
EFRR w ramach Programu 
INTERREG V-A Republika Czeska-
Polska 2014-2020 

47. 15.10.2021 Warsztaty wokalne grupy 
FERMATA z miasta 
partnerskiego Kaźmierz 

20 osób Warsztaty przeprowadzone w 
Sali widowiskowej MGOK w 
Bystrzycy Kłodzkiej w ramach 
współpracy partnerskiej.  

48. 15.10.2021 Spotkanie integracyjne Kół 
Gospodyń Wiejskich z gminy 
Bystrzyca Kłodzka oraz KGW 
Kunowianie z Ostrowca 
Świętokrzyskiego 

50 osób Spotkanie przeprowadzone z 
inicjatywy KGW KUNOWIANIE z 
przedstawicielami KGW 
działających na terenie gminy 
Bystrzyca Kłodzka w restauracji 
Hotelu Castle w Bystrzycy 
Kłodzkiej. Współorganizacja – 
MGOK w Bystrzycy Kłodzkiej. 

49. 20.10.2021 Promocja książki pt. „Mój 
pierwszy seans filmowy” 
autorstwa Stanisława 
Dzierniejki, dyrektora 
naczelnego Festiwalu 

20 osób Promocja książki i spotkanie 
autorskie. Miejsce: Biblioteka 
Publiczna w Bystrzycy Kłodzkiej.  
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Aktorstwa Filmowego 

50. 21.10.2021 Film edukacyjny w ramach 
programu NOWE 
HORYZONTY EDUKACJI 
FILMOWEJ (dla młodzieży 
przy Zespole Szkół 
Ponadpodstawowych w 
Bystrzycy Kłodzkiej) 

70 osób Miejsce: Sala Widowiskowa 
MGOK w Bystrzycy Kłodzkiej. 
MGOK przystąpił do projektu 
Nowe Horyzonty Edukacji 
Filmowej w ramach którego dla 
przedszkoli, szkół podstawowych 
i ponadpodstawowych 
wyświetlane są filmy wpisujące 
się w podstawę programową 
nauczania oraz zawierają pomoce 
dydaktyczne dla nauczycieli i 
wychowawców.  

51. 22.10.2021 Koncert Międzynarodowy 
NA LUDOWĄ NUTĘ  

230 osób Współorganizacja 
(zabezpieczenie techniczne, 
realizacja dźwięku) koncertu 
organizowanego przez PSM I i II 
Stopnia w Bystrzycy Kłodzkiej. 
Główny Organizator: PSM I i II st. 
w Bystrzycy Kłodzkiej 

52. 25.10.2021 Spotkanie profilaktyczne z 
Gabrielem Fleszarem 

600 osób Współorganizacja 
(zabezpieczenie techniczne, 
realizacja dźwięku). Główny 
Organizator: Zespół Szkół 
Ogólnokształcących w Bystrzycy 
Kłodzkiej oraz Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej. 
3 spotkania dla szkół 
podstawowych z terenu gminy 
Bystrzyca Kłodzka (każde po ok. 
200 osób). 

53. 26.10.2021 Międzynarodowy Dzień 
Seniora w Bystrzycy 
Kłodzkiej  

120 osób  Restauracja Hotelu ABIS w 
Bystrzycy Kłodzkiej. Działanie 
realizowane w ramach projektu 
pn. „Z przeszłości, przez 
teraźniejszość do przyszłości” 
współfinansowanego ze środków 
EFRR w ramach Programu 
INTERREG V-A Republika Czeska-
Polska 2014-2020 

54. 27.10.2021 Spektakl teatralny „Kobiety, 
wino i śmiech” 

200 osób Spektakl wchodzący w skład 
stałego repertuaru teatralnego 
MGOK w Bystrzycy Kłodzkiej, w 
reżyserii Pauliny Kajdanowicz - 
inicjatorki grupy teatralnej RAZY 
DWA działającej przy MGOK.  

55. 29.10.2021 Film edukacyjny w ramach 
programu NOWE 
HORYZONTY EDUKACJI 
FILMOWEJ (dla dzieci z 
Przedszkola nr 2 w 
Bystrzycy Kłodzkiej) 

100 osób Miejsce: Sala Widowiskowa 
MGOK w Bystrzycy Kłodzkiej. 
MGOK przystąpił do projektu 
Nowe Horyzonty Edukacji 
Filmowej w ramach którego dla 
przedszkoli, szkół podstawowych 
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i ponadpodstawowych 
wyświetlane są filmy wpisujące 
się w podstawę programową 
nauczania oraz zawierają pomoce 
dydaktyczne dla nauczycieli i 
wychowawców.  

56. 03.11.2021 Film edukacyjny w ramach 
programu NOWE 
HORYZONTY EDUKACJI 
FILMOWEJ (dla młodzieży 
przy Zespole Szkół 
Ponadpodstawowych w 
Bystrzycy Kłodzkiej) 

70 osób Miejsce: Sala Widowiskowa 
MGOK w Bystrzycy Kłodzkiej. 
MGOK przystąpił do projektu 
Nowe Horyzonty Edukacji 
Filmowej w ramach którego dla 
przedszkoli, szkół podstawowych 
i ponadpodstawowych 
wyświetlane są filmy wpisujące 
się w podstawę programową 
nauczania oraz zawierają pomoce 
dydaktyczne dla nauczycieli i 
wychowawców.  

57. 04.11.2021 Spotkanie z podróżnikami w 
ramach klubu CoolTurysta 
na Ziemi Kłodzkiej  

200 osób Spotkanie z podróżnikiem 
Bolesławem Grabowskim, temat: 
„Japonia”. O godzinie 10.00 
spotkanie dla młodzieży szkolnej 
oraz o godz. 18.00 spotkanie 
otwarte dla publiczności.  

58. 10.11.2021 Akademia z okazji Święta 
Odzyskania Niepodległości 

180 osób Akademia przygotowana przez 
uczniów szkoły podstawowej 
przy ZSO w Bystrzycy Kłodzkiej 
oraz Ludowe Zespoły Śpiewacze z 
terenu Gminy Bystrzyca Kłodzka 

59. 17.11.2021 Przedstawienie szkolne pt. 
„Dziady”  

250 osób Współorganizacja 
(zabezpieczenie techniczne, 
realizacja dźwięku). Główny 
Organizator: Zespół Szkół 
Ogólnokształcących w Bystrzycy 
Kłodzkiej. 

60. 18.11.2021 Film edukacyjny w ramach 
programu NOWE 
HORYZONTY EDUKACJI 
FILMOWEJ (dla dzieci z 
Przedszkola nr 2 w 
Bystrzycy Kłodzkiej) 

100 osób Miejsce: Sala Widowiskowa 
MGOK w Bystrzycy Kłodzkiej. 
MGOK przystąpił do projektu 
Nowe Horyzonty Edukacji 
Filmowej w ramach którego dla 
przedszkoli, szkół podstawowych 
i ponadpodstawowych 
wyświetlane są filmy wpisujące 
się w podstawę programową 
nauczania oraz zawierają pomoce 
dydaktyczne dla nauczycieli i 
wychowawców.  

61. 25.11.2021 Felieton TVP3 ŁÓDŹ 10 osób Indywidualne spotkania z 
artystami i pasjonatami z terenu 
gminy Bystrzyca Kłodzka, 
biorącymi udział w programie: 
Zimowo-Folkowo” nagrywanego 
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przez TVP3 ŁÓDŹ. 

62. 01.12.2021 Film edukacyjny w ramach 
programu NOWE 
HORYZONTY EDUKACJI 
FILMOWEJ (dla młodzieży 
przy Zespole Szkół 
Ponadpodstawowych w 
Bystrzycy Kłodzkiej) 

70 osób Miejsce: Sala Widowiskowa 
MGOK w Bystrzycy Kłodzkiej. 
MGOK przystąpił do projektu 
Nowe Horyzonty Edukacji 
Filmowej w ramach którego dla 
przedszkoli, szkół podstawowych 
i ponadpodstawowych 
wyświetlane są filmy wpisujące 
się w podstawę programową 
nauczania oraz zawierają pomoce 
dydaktyczne dla nauczycieli i 
wychowawców.  

63. 02.12.2021 Film edukacyjny w ramach 
programu NOWE 
HORYZONTY EDUKACJI 
FILMOWEJ (dla dzieci z 
Przedszkola nr 2 w 
Bystrzycy Kłodzkiej) 

100 osób Miejsce: Sala Widowiskowa 
MGOK w Bystrzycy Kłodzkiej. 
MGOK przystąpił do projektu 
Nowe Horyzonty Edukacji 
Filmowej w ramach którego dla 
przedszkoli, szkół podstawowych 
i ponadpodstawowych 
wyświetlane są filmy wpisujące 
się w podstawę programową 
nauczania oraz zawierają pomoce 
dydaktyczne dla nauczycieli i 
wychowawców.  

64. 03-

05.12.2021 

Nagrania TVP3 ŁÓDŹ do 
programu „Zimowo-
folkowo” 

50 osób Nagrania na żywo w rynku w 
Bystrzycy Kłodzkiej z artystami i 
pasjonatami z terenu gminy 
Bystrzyca Kłodzka, biorącymi 
udział w programie: Zimowo-
Folkowo” nagrywanego przez 
TVP3 ŁÓDŹ. 

65. 03.12.2021 Mikołajki z Promykiem 
Radości  

50 osób Działania realizowane w 
Specjalnym Ośrodku Szkolno-
Wychowawczym w Długopolu 
Zdroju (z uwagi na brak 
możliwości wyjazdu dzieci z 
ośrodka do MGOK w Bystrzycy 
Kłodzkiej powodowany przez 
panujące warunki sanitarne i 
epidemiczne). MGOK 
oddelegował pracowników 
(instruktorów warsztatów 
teatralnych i plastycznych) aby 
działanie przeprowadzić „w 
terenie”. 

66. 04.12.2021 Koncert „Sztandary 
niepodległości” w 
wykonaniu Artura Gotza 

150 osób Koncert z okazji 103 rocznicy 
Odzyskanie Niepodległości. 
Podczas koncertu wykonywane 
były utwory do tekstów Agnieszki 
Osieckiej i Tadeusza Różewicza 
oraz znane piosenki patriotyczne. 
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67. 06.12.2021 Mikołajki z MGOK 450 osób  Impreza realizowana głównie dla 
dzieci z Bystrzycy Kłodzkiej i z 
terenu gminy Bystrzyca Kłodzka. 
W programie znalazły się pokazy 
taneczne, teatralne oraz 
spotkanie ze Świętym Mikołajem i 
jego pomocnikami. Z uwagi na 
ograniczenia ilości osób podczas 
imprez w ośrodkach kultury, 
działanie podzielone zostało na 3 
części po 150 osób każda.  

68. 07.12.2021 Akcja Krwiodawstwa 50 osób 
rotacyjnie 

Hol przed Salą Widowiskową 

 

Działanie organizowane przez 
Regionalne Centrum 
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa 
im. prof. dr hab. Tadeusza 
Dorobisza we Wrocławiu oraz 
Klub Honorowych Dawców Krwi 
PCK „FLORIAN” 

69. 09.12.2021 Rozstrzygnięcie konkursu 

plastycznego „Na 

najpiękniejszą kartkę 

bożonarodzeniową” 

120 osób  Rozstrzygnięcie corocznego 

konkursu plastycznego dla dzieci 

i młodzieży szkół podstawowych 

z terenu gminy Bystrzyca Kłodzka 

70. 10.12.2021 Koncert „Rendez-vous z 

Violettą Villas oraz piosenki 

Anny Jantar” 

180 osób  Koncert realizowany we 

współpracy z wrocławskim 

Ośrodkiem Kultury i Sztuki.  

Utwory Violetty Villas i Anny 

Jantar w wykonaniu Anny 

Żebrowskiej i Macieja Kieresa. 

71. 18.12.2021 Bystrzyckie Kolędowanie 

oraz Jarmark 

Bożonarodzeniowy 

500 osób 

rotacyjnie 

Bystrzyckie kolędowanie 

zrealizowane wspólnie z 

Państwową Szkołą Muzyczną I i II 

stopnia w Bystrzycy Kłodzkiej, 

która zorganizowała w całości 

program koncerty pn. Samemu 

Kolędować źle” w Sali 

widowiskowej MGOK. Ponadto na 

placu przy MGOK odbył się 

jarmark bożonarodzeniowy 

połączony z kwestą dla Lenki.  

72. 29.12.2021 Koncert Zespołu 

Śpiewaczego HEJSZOWINA z 

Kudowy- Zdrój ora Zespołu 

Pieśni Ludowej 

300 osób Koncert kolęd realizowany w 

Kościele pw. Św. Michała 

Archanioła w Bystrzycy 

Kłodzkiej.  
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„Skrzynczanki” z gminy 

Lądek-Zdrój” w Kościele pw.  

Św. Michała Archanioła w 

Bystrzycy Kłodzkiej 

 

Od dnia 1.06.2021 ponownie uruchomione zostały w trybie stacjonarnym pracownie MGOK w Bystrzycy 

Kłodzkiej: 

1. Pracownia Rękodzieła Artystycznego 

2. Pracownia Grafiki, Rysunku i Malarstwa 

3. Pracownia teatralna 

4. Grupa teatralna RAZY DWA  

 

Wznowiona została również działalność ORKIESTRY ZDROJOWEJ, która od dnia 11.06.2021 roku 

rozpoczęła cykl koncertów wykonywanych dla mieszkańców gminy Bystrzyca Kłodzka w Kawiarni 

Zdrojowej w Długopolu-Zdroju. 

4.1.2 Imprezy zorganizowane w Wiejskich Ośrodkach Kultury     

                                             

INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI OD DNIA 02.01.2021 DO DNIA 20.05.2021  

 

W związku z sytuacją w kraju i na świecie dotyczącą rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2, 

zgodnie z obowiązującymi w kraju zaleceniami i ograniczeniami, działalność Wiejskich Ośrodków Kultury 

i Świetlic Wiejskich w okresie od dnia 02.01.2021 do dnia 20.05.2021 została wstrzymana. W tym czasie 

nie odbywały się na ich terenie żadne działania kulturalne, sportowe, rekreacyjne, nie realizowano też 

żadnych spotkań z udziałem mieszkańców.  

 

Od dnia 21.05.2021 wznowiona została działalność Wiejskich Ośrodków Kultury  

i Świetlic wiejskich. Od tego czasu odbyły się następujące spotkania: 

MAJ 2021 

29.05.2021 – WOK w Wilkanowie – uroczystość rodzinna 

CZERWIEC 2021 

03.06.2021 – Świetlica w Zabłociu – uroczystość rodzinna 

05.06.2021 – WOK w Wilkanowie – uroczystość rodzinna 

10.06.2021 – WOK w Starym Waliszowie – uroczystość rodzinna 

12.06.2021 – WOK w Starym Waliszowie – zebranie OSP Stary Waliszów 

19.06.2021 – WOK w Starej Bystrzycy – uroczystość rodzinna 

26.06.2021 – WOK w Starym Waliszowie – uroczystość rodzinna 

LIPIEC 2021 

01.07.2021 – WOK w Gorzanowie – uroczystość rodzinna 

31.07.2021 – Świetlica w Nowej Łomnicy – uroczystość rodzinna 

SIERPIEŃ 2021 

07.08.2021 – WOK w Starej Bystrzycy – uroczystość rodzinna 

07.08.2021 – Świetlica w Nowej Łomnicy – uroczystość rodzinna 

21.08.2021 – WOK w Nowym Waliszowie – uroczystość rodzinna 

21.08.2021 – WOK w Starej Bystrzycy – uroczystość rodzinna 

27-28.07.2021 – WOK w Starej Bystrzycy – uroczystość rodzinna 

29.08.2021 – WOK w Starym Waliszowie – uroczystość rodzinna 

WRZESIEŃ 2021 

18.09.2021 – WOK w Starym Waliszowie – uroczystość rodzinna  
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22.09.2021 – WOK w Wilkanowie – uroczystość rodzinna 

PAŹDZIERNIK 2021 

02.10.2021 – Świetlica w Nowej Łomnicy – uroczystość rodzinna 

09.10.2021 – WOK w Nowym Waliszowie – uroczystość rodzinna 

16.10.2021 – Świetlica w Nowej Łomnicy – uroczystość rodzinna 

17.10.2021 – Świetlica w Szklarce – spotkanie z mieszkańcami na zakończenie lata (Sołectwo Szklarka) 

LISTOPAD 2021 

20.11.2021 – WOK w Wilkanowie – zabawa andrzejkowa(Sołectwo Wilkanów) 

20.11.2021 – WOK w Starej Bystrzycy – uroczystość rodzinna 

20.11.2021 – Świetlica w Nowej Łomnicy – uroczystość rodzinna 

27.11.2021 – Świetlica w Nowej Łomnicy – uroczystość rodzinna 

GRUDZIEŃ 2021 

11.12.2021 – Świetlica w Nowej Łomnicy – uroczystość rodzinna 

11.12.2021 – WOK w Nowym Waliszowie – uroczystość rodzinna 

21.12.2021 – WOK w Starym Waliszowie – uroczystość rodzinna  

24.12.2021 – Świetlica w Wójtowicach – uroczystość rodzinna  

31.12.2021 – Świetlica w Ponikwie – zabawa sylwestrowa 

31.12.2021 – WOK w Starej Bystrzycy – zabawa sylwestrowa 

31.12.2021 – WOK w Wilkanowie – zabawa sylwestrowa 

31.12.2021 – Świetlica w Wójtowicach – uroczystość rodzinna  

31.12.2021 – Świetlica w Szklarce – uroczystość rodzinna 

 

4.1.3. Stałe zajęcia prowadzone w Miejsko Gminnym Ośrodku Kultury: 

 

INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI OD DNIA 02.01.2021 DO DNIA 20.05.2021  

W związku z sytuacją w kraju i na świecie dotyczącą rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2, 

zgodnie z obowiązującymi w kraju zaleceniami i ograniczeniami, działalność kulturalna i edukacja 

artystyczna w okresie od dnia 02.01.2021 do dnia 20.05.2021 została wstrzymana. W tym czasie nie 

odbywały się zajęcia z udziałem stałych grup uczestników. Wszelka działalność edukacji artystycznej i 

kulturalnej przeniesiona została do przestrzeni internetowej. Działania online zostały szczegółowo 

opisane w części I sprawozdania.  

 

Od dnia 21.05.2021 wznowiona została działalność. Od tego czasu odbyły się następujące spotkania: 

 

1. PRACOWNIA RĘKODZIEŁA ARTYSTYCZNEGO 

Dni: wtorki w godz. 10.00 – 12.00 (dorośli), środy (dzieci) w godz. 13.30 – 15.30, czwartki w 

 godz. 10.00 – 12.00 

Miejsce: MGOK w Bystrzycy Kłodzkiej; Ilość stałych uczestników: 15 osób 

2. PRACOWNIA GRAFIKI, MALARSTWA I RYSUNKU 

Dni: poniedziałki (młodzież) w godz. 15.00 – 17.00, wtorki i czwartki (dzieci)  

w godz. 15.00 – 17.00 

Miejsce: MGOK w Bystrzycy Kłodzkiej; Ilość stałych uczestników: 21 osób 

3. KLUB FOTOGRAFICZNO – FILMOWY „OBIEKTYW” 

Dni: zajęcia indywidualne i terenowe 

Miejsce: MGOK w Bystrzycy Kłodzkiej; Ilość stałych uczestników: 10 osób 

4. Klub Podróżników „CoolTurysta na Ziemi Kłodzkiej” 

Dni: zajęcia indywidualne i terenowe 

Miejsce: MGOK w Bystrzycy Kłodzkiej; Ilość stałych uczestników: 10 osób 
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4.1.4. Działalność Kół Gospodyń Wiejskich  

 

INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI OD DNIA 02.01.2021 DO DNIA 20.05.2021  

W związku z sytuacją w kraju i na świecie dotyczącą rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2, 

decyzją Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego oraz zgodnie z zarządzeniem Burmistrza 

Bystrzycy Kłodzkiej, działalność KGW w okresie od dnia 02.01.2021 do dnia 20.05.2021 została 

wstrzymana. 

         Na terenie gminy Bystrzyca Kłodzka funkcjonuje 8 Kół Gospodyń Wiejskich: KGW Stara Łomnica, 

KGW Nowa Łomnica, KGW Nowy Waliszów, KGW Stary Waliszów, KGW Idzików, KGW Wilkanów, KGW 

Ponikwa, KGW Gorzanów. Wymienione KGW, biorą czynny udział w imprezach organizowanych przez 

Miejsko Gminny Ośrodek Kultury oraz w prezentacjach odbywających się na terenie Gminy Bystrzyca 

Kłodzka (m.in. podczas Święta Miasta, Dożynek Gminnych, jarmarku bożonarodzeniowego), na terenie 

Powiatu Kłodzkiego (np. Tradycje Wielkanocne Ziemi Kłodzkiej), we Wrocławiu, a także poza granicami 

naszego kraju. 

          W 2021 roku, na złożone wnioski do budżetu, KGW ze Starej Łomnicy wyposażone zostało w 

elementy strojów nawiązujące do tradycji i charakteru prowadzonej działalności (nowe spódnice, bluzki, 

dodatki) natomiast dla KGW z Gorzanowa zakupiono niezbędne wyposażenie zaplecza kuchennego.  

         Koła Gospodyń Wiejskich z terenu gminy Bystrzyca Kłodzka otrzymują od Miejsko Gminnego 

Ośrodka Kultury również wsparcie rzeczowe. W miarę możliwości, sukcesywnie uzupełniane jest 

wyposażenie zaplecza kuchennego, niezbędnego do prowadzenia działalności mającej na celu 

kultywowanie tradycji kulinarnych, tj. przygotowywanie produktów i ich prezentacja/degustacja na wielu 

imprezach i festiwalach organizowanych na terenie całego kraju, a także poza jego granicami.  

              Warto podkreślić, że w ramach swojej działalności, Koła Gospodyń Wiejskich oraz Ludowe Zespoły 

Śpiewacze również we własnym zakresie starają się o dofinansowania z wielu możliwych źródeł. W 

czerwcu 2021 roku zespół CYRANECZKI z Gorzanowa został beneficjentem w programie „Odnowa 

Dolnośląskiej Wsi” i otrzymał dotację w wysokości 29.640 zł. na zakup strojów ludowych. We wrześniu 

2021 roku, KGW z Nowego Waliszowa reprezentowało gminę Bystrzyca Kłodzka podczas Europejskich 

Dni Dziedzictwa odbywających się w Muzeum Ziemi Kłodzkiej w Kłodzku, a w lipcu zajęło III miejsce w 

kulinarnej „Bitwie Regionów” organizowanej przez Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we 

Wrocławiu. W dniu 5.09.2021 r. Ludowy Zespół Śpiewaczy WALISZOWIANIE z Nowego Waliszowa zajął I 

miejsce w II Dolnośląskich Spotkaniach z Tradycją w Nowogrodźcu.  

 

4.1.5. Działalność edukacyjna i sportowa w Wiejskich Ośrodkach Kultury i świetlicach wiejskich  

 

INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI OD DNIA 02.01.2021 DO DNIA 20.05.2021  

W związku z sytuacją w kraju i na świecie dotyczącą rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2, 

decyzją Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego oraz zgodnie z zarządzeniem Burmistrza 

Bystrzycy Kłodzkiej, działalność edukacyjna i sportowa w Wiejskich Ośrodkach Kultury i Świetlicach 

Wiejskich w okresie od dnia 02.01.2021 do dnia 20.05.2021 została wstrzymana. 

 

DZIAŁANIA OD DNIA 21.05.2021 do 31.12.2021 

1. WOK w Wilkanowie – próby zespołu „Wilczanie”, spotkania KGW z Wilkanowa, cykliczne 

spotkania mieszkańców, Rady Sołeckiej oraz Ochotniczej Straży Pożarnej 

2. WOK w Starym Waliszowie – Aerobik, próby zespołu „Tarnawiczanki”, spotkania KGW ze Starego 

Waliszowa, cykliczne spotkania mieszkańców, Rady Sołeckiej oraz Ochotniczej Straży Pożarnej 

3. WOK w Nowym Waliszowie – Tenis stołowy, aerobik, próby zespołu „Waliszowianie”, spotkania 

KGW z Nowego Waliszowa, cykliczne spotkania mieszkańców, Rady Sołeckiej oraz Ochotniczej 

Straży Pożarnej 

4. WOK w Starej Bystrzycy – Aerobik, tenis stołowy, cykliczne spotkania mieszkańców oraz Rady 

Sołeckiej 
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5. WOK w Gorzanowie – Aerobik, tenis stołowy, próby zespołu „Cyraneczki”, spotkania KGW z 

Gorzanowa, cykliczne spotkania mieszkańców, Rady Sołeckiej oraz Ochotniczej Straży Pożarnej 

6. Świetlica Wiejska w Starej Łomnicy – Próby zespołu „Łomniczanki”, spotkania KGW ze Starej 

Łomnicy, cykliczne spotkania mieszkańców, Rady Sołeckiej oraz Ochotniczej Straży Pożarnej 

7. Świetlica Wiejska w Nowej Łomnicy - spotkania KGW ze Nowej Łomnicy, cykliczne spotkania 

mieszkańców oraz Rady Sołeckiej  

8. Hala Sportowa w Wilkanowie – zajęcia edukacyjne z zakresu kultury fizycznej prowadzone w 

ramach programu szkolnego oraz cykliczne spotkania grup treningowych.  

 

4.1.6. Finansowanie działalności MGOK 

 

Wg stanu na 31.12.2021r. przychody MGOK wyniosły   2 952 805,36 zł 

Koszty działalności to kwota                                                2 942 848,24 zł  

Zysk (nadwyżka) za rok 2021                                                                 9 957,12 zł 

Na przychody składały się: 

- przychody z najmu i dzierżawy składników majątkowych -     141 544,88 zł  

- dotacje i dopłaty do bieżącej działalności -                            2 662 664,34 zł 

- pozostałe przychody finansowe i operacyjne -                          148 596,04 zł 

 Na koszty składały się przede wszystkim: 

- Koszty wynagrodzeń        -      1 327 730,66 zł 

- Koszty usług obcych         -              382 801,11 zł 

- Koszty związane z organizacją imprez, materiały promocyjne -     286 832,20 zł 

 

W porównaniu do lat poprzednich podstawowe dane finansowe MGOK kształtowały się następująco: 

Wyszczególnienie Rok 2018 Rok 2019 Rok 2020 Rok 2021 

przychody 3.400.704,14 3.365.893,40 2.860.497,87 2.952.805,36 

koszty działalności  3.393.562,68 3.327.545,30 2.758.618,67 2.942.848,24 

wynik +7.141,46 +38.348,10 +101.879,20 +9.957,12 

 

 

4.2.Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Bystrzycy Kłodzkiej 

 
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy jest wpisana do rejestru instytucji kultury pod nr RIK/2/2004. W 

okresie sprawozdawczym działały na terenie miasta :   
a) Biblioteka Centralna - Bystrzyca  Kłodzka Pl.  Wolności  16, (Dział dla Dorosłych, Dział dla Dzieci, 

Czytelnia, Pracownia Regionalna ) 

b) Filia Miejska   -  Bystrzyca  Kłodzka,  Os. Szkolne  10. 

     

Na terenie wiejskim  funkcjonują następujące filie biblioteki:   

a) Długopole  - Zdrój    -  Długopole  - Zdrój,  ul.  Zdrojowa  17 ,   
b) Gorzanów  -  Gorzanów,  Pl. Wolności 1,    

c) Idzików -  Idzików 102 (obecnie wyłączona z użytku), 

d) Międzygórze  - Międzygórze, ul. Pocztowa 1,   

e) Stara  Łomnica - Stara  Łomnica 

f) Wilkanów  - Wilkanów WDK 137, 

Filie wiejskie obsługiwały rozległy  teren  zamieszkały przez  8445  mieszkańców  (stan w dniu 31 

grudnia 2021 r.) 

 

4.2.1.Księgozbiór 

Księgozbiór  biblioteki   liczył  ( stan w dniu  31 grudnia 2021 r.)  ogółem 87 208  woluminy 



RAPORT O STANIE GMINY BYSTRZYCA KŁODZKA ZA ROK 2021 
 

176 

 

      w tym : 

      -   41  745  wol.   w  bibliotekach  wiejskich    

      -   45  463   wol.   w  bibliotekach  miejskich    

W  stosunku  do  roku  poprzedniego   stan  księgozbioru  zwiększył  się  o 861    wol. selekcja, ubytki –  

1354 woluminów. 

 
Dla porównania w latach 2018-2021 liczba woluminów: 

Rok 2018 
 

2019 2020 2020 

Liczba woluminów 
 

85 198 86 645 86 347 87 208 

 
Liczba  woluminów wypożyczonych na  100  mieszkańców :     
      -   w  mieście   :     382,47 
      -   na  wsi         :     119,74 
 
W  roku  sprawozdawczym   przybyło  ogółem: 2215 książek  za łączną  sumę  45 479,86 zł w tym  :   
 -     dotacja  celowa  z  Gminy  na  książki   - 1 032  wol. 25 105,86 – zł. 
- dotacja  z  MKiDN  Priorytet 1 -  545 wol. 13 462,00 zł. 

 -  środki  pozabudżetowe, w tym  : dary  -  638  wol.  -  na kwotę  6 912,00 zł. 
Z  ogólnej   liczby  zakupionych  książek   biblioteki  miejskie  otrzymały  1 053 wol. na  łączną  kwotę  
26 247,76 zł. 

Do  pięciu  wiejskich  placówek  zakupiono  ogółem  514 wol. za  łączną  sumę 12 215,10 zł. 
Selekcję  księgozbioru  przeprowadzono w Dziale dla Dorosłych 1354  wol. - 3 759,64 zł.   

Biblioteka  ma  własną  introligatornię. Niezależnie  od  prac  wykonywanych  na  potrzeby  biblioteki  -  
introligatornia  prowadzi  również  odpłatne  usługi  na  zewnątrz ( w  tym  także  dla  bibliotek z  innych  
gmin). W  roku  2021   ze  zbiorów  własnych  oprawiono: 

- 207  książek na kwotę 4 140,00 zł. 
- oraz usługi zewnętrzne 112 wol. na kwotę 2 587,00 zł.   
  Średnia  cena  oprawy  wynosiła  ok. 20,00 zł 
 

4.2.2.Udostępnianie  zbiorów, na  miejscu,  na  zewnątrz 
 

W  roku sprawozdawczym  udostępniono  czytelnikom  ze zbiorów ogółem: 
- na zewnątrz   43 052   książek oraz  279 czasopism   nieoprawnych,   84 audiobooki 

- na  miejscu 1 712  książek oraz  556 czasopism nieoprawnych,  2 audiobooki 
Przystosowanie lokali bibliotek dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich 

1. Biblioteka Centralna – przystosowana:  toaleta, wejście do budynku i  Działu dla dzieci, 
wypożyczenie schodołazika 

2. Filia w Gorzanowie,  Filia Miejska – dostosowane wejście do budynku 
 
4.2.3. Upowszechnianie czytelnictwa 
 
 Zorganizowano akcje:  „Książka do domu” i „ Książka na telefon”  dostarczanie literatury do domu 

(szczególnie praktykowane w okresie pandemii ). 

Współpraca  z Domem Pomocy Społecznej,  Związkiem Sybiraków oraz Klubem Integracyjnym „Stacyjka” - 

Bystrzyckie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych a także Klubem Bystrzyckich Pasjonatów. 

Dla kuracjuszy i  turystów filia biblioteczna w  Gorzanowie prowadzi punkty Informacji Turystycznej 

  Ponadto Biblioteka brała udział w ogólnopolskich akcjach czytelniczych: 

− Narodowe Czytanie 

− Mała książka wielki człowiek 

− Noc bibliotek 

− Odjazdowy bibliotekarz 

− Jak nie czytam jak czytam                                                                                   
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Liczba czytelników ogółem                                     2134 
 W  porównaniu  z  rokiem                                                             2020                                              2021 

   czytelnicy  ogółem        2063           2134 

 w  tym :   do  lat  15-tu                                                                      545                                                 549 

   -    „ogółem”  czytelnicy  na  wsi                                                   605                                                 605                       

   -   „ogółem”  czytelnicy  sezonowi                                                  31                                                  74 

Ogólna  liczba  zarejestrowanych  czytelników  zwiększyła  się o 71 osób. 

 
Liczba czytelników na 100 mieszkańców gminy – 12,19 
Liczba wypożyczeń (na zewn. i na miejscu) na 100 mieszkańców – 258,84 
Liczba zakupionych książek na 100 mieszkańców – 9,0 
 
4.2.4. Działalność informacyjno-bibliograficzna 

 
W  roku  sprawozdawczym  2021 udzielono około  2000   informacji z różnych dziedzin wiedzy  i na  różne 

tematy (głównie przez tel. i za pomocą komunikatorów społecznościowych, a także mailowo). 

 

Preferencje użytkowników: 

Zanikła prawie zupełnie forma czytelni – korzystanie ze zbiorów na miejscu,  w związku z czym pozycje z 

w/w działu są wypożyczane czytelnikom na zewnątrz. Największą wiedzę użytkownicy czerpią się z 

zasobów Internetu. Biblioteka posiada dostęp do portalu Legimi oraz Academica, które cieszą się bardzo 

dużym zainteresowaniem wśród czytelników (szczególnie teraz w okresie pandemii). 

 

Przez  cały  rok  sprawozdawczy biblioteka bystrzycka  prowadziła intensywną  politykę informacyjną dla  

całej społeczności lokalnej. Rozpowszechnialiśmy  informacje  w  wersji  elektronicznej na naszej  stronie  

internetowej, Urzędu  Miasta i Gminy i miejscowego portalu bystrzyca.pl oraz portalu społecznościowym 

Facebook. 

 
4.2.5. Kadra bibliotekarska 
 
Ogółem  na  stanowiskach  w  bibliotece  centralnej i filiach  zatrudnionych było 17 osób. 
 
Posiadane  kwalifikacje  zawodowe bibliotekarzy: 

-   studia  wyższe  bibliotekoznawcze                   -  2 osoby  (+ dyrektor) 
-   studia wyższe inne niż bibliotekarskie             - 3 osoby 
-   studium  bibliotekarskie                                      - 2 osoby 
-   średnie  / ogólnokształcące /                                       - 5  osób   
Na stanowiskach bibliotekarskich (biblioteka główna + filie)  było zatrudnionych 11 osób. 
 
Udział bibliotekarzy w kursach, konferencjach, sesjach bibliotekarskich poza powiatem: 
1.Sprawozdawczość bibliotek publicznych za rok 2020 – (03.02.2021) -  online- Biblioteka Dolnośląska – 5 

osób 

2.Otwarty System Archiwizacji dla bibliotek – warsztaty, Centrum Archiwistyki Społecznej – (19.02.2021)- 

2 osoby 

3.Otwarty System Archiwizacji dla bibliotek – warsztaty, Centrum Archiwistyki Społecznej – (23.02.2021)- 

2 osoby 

4.Otwarty System Archiwizacji dla bibliotek – warsztaty, Centrum Archiwistyki Społecznej –(25. 02.2021)-            

2 osoby 

5. Szkolenie z Działaj Lokalnie – (11.05.2021) – 2 osoby 

6. Sieć na kulturę w podregionie wałbrzyskim – (19.05.2021) – 2 osoby 

7.Jaki i jakie książki polecać młodzieży? - (19.05.2021) – 2 osoby 

8. Jakie gry proponować młodzieży? - (20.05.2021) – 2 osoby 

9. Sieć na kulturę w podregionie wałbrzyskim – (20.05.2021) – 3 osoby 
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10.Biblioteka w zmieniających się mediach społecznościowych (25.05.2021) – 2 osoby 

11. Sieć na kulturę w podregionie wałbrzyskim – (25.05.2021) – 3 osoby 

12.Sieć na kulturę w podregionie wałbrzyskim – (01.06.2021) – 3 osoby 

13.Liryka w działaniu dziecka – elementy teorii i praktyki – (15.06.2021) – 2 osoby 

14.Szkolenie - jak wypełnić wniosek -zakup nowości wydawniczych – (9.07.2021) – 2 osoby 

15.FORUM BIBLIOTEKARZY DOLNOŚLĄSKICH  - (20.10.2021) – 1 osoba 

16.Partnerstwo dla Książki 2022 ⇒ wszystko, co musisz wiedzieć!- (03.11.2021) – 3 osoby 

17.Webinarium "Fenomen H. P. Lovecrafta" – (03.11.2021) – 2 osoby 

18.Labib Reanimuj się - warsztat on-line  (9.11.2021) – 2 osoby 

19.Szkolenie zaawansowane MAK+ dla województwa dolnośląskiego- (22.11.2021) 

20.Webinarium dla bibliotekarzy "Wnioski MKiDN LAST-MINUTE" ⇒ poznaj odpowiedzi na najczęstsze 

pytania! - ( 23.11.2021) – 2 osoby 

21.Edukacja finansowa w bibliotece – modelowe rozwiązania - ( 06.12.2021) – 2 osoby22. Edukacja 

finansowa w bibliotece (10.12.2021) – 2 osoby 

 

4.2.6. Komputeryzacja biblioteki 

 
Biblioteka posiada 47 stanowisk  komputerowych / w tym 27 stanowisk dla czytelników, wszystkie z 
dostępem do Internetu. 

− witryna  internetowa   www.biblioteka.bystrzyca.pl   

− ogólna liczba odwiedzin strony:  około 15000 

− średnia dzienna liczba korzystających z komputerów w bibliotece centralnej: ok. 3 osób 
(ograniczony dostęp spowodowany pandemią) Ogólnie z Internetu skorzystało około 500 osób. 

 
4.2.7. Źródła finansowania: 
Środki pozyskane: 
 

1 . Wkład własny – dotacja gminna Zakup nowości wydawniczych do 
bibliotek 

25 105,86 zł. 

2. Ministerstwo Kultury i 
Dziedzictwa Narodowego i Sportu 
Priorytet 1 -  545 wol. 13462,00 zł. 

Priorytet 1  - Poprawa oferty 
bibliotek publicznych kierunek 
interwencji 1.1 Zakup i zdalny dostęp 
do nowości wydawniczych 

13 462,00 zł. 

3.Powiat kłodzki- „Kultura w 
powiecie kłodzkim” 

Okolica w literę ujęta – konkurs 

literacki dla dzieci i młodzieży 

 
 1100 zł. 

 

 
Łączna wartość środków pozyskanych przez BPMiG Bystrzyca Kł. 39 667,86 zł. 
 
4.2.8. Działalność kulturalno-edukacyjna 
 
Zrealizowano następujące przedsięwzięcia: 

− Spotkania Dyskusyjnego Klubu Książki 

         -    Udział w akcji - Narodowe CzytanieUdział w akcji Odjazdowy bibliotekarz 

− Spotkania Klubu Bystrzyckich Pasjonatów (nieregularne ze względu na pandemię) 

− Kontynuacja korzystania z  systemu Academica (dostęp do zbiorów - Współczesnych Publikacji 

Naukowych).   

− Dostęp do e- booków i audiobooków w systemie Legimi  (pobrań 1535, wypożyczeń – 2831) 

− „W stronę Ochrydy” Spotkanie online z Kapką Kassabovą 

− Koncert uczniów Społecznego Ogniska Muzycznego w Bystrzycy Kłodzkiej z klasy akordeonu, 

gitary i fortepianu z okazji Dnia Matki 

− „Anegdota o istnieniu. Poezja Haliny Poświatowskiej” - spotkanie autorskie z Bartoszem 
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Suwińskim na Filii Miejskiej 

− Spotkanie autorskie z Anną Klekowiecką autorką ksiązki „Moja misja dziecko” na Filii Miejskiej 

− Spotkanie autorskie  z  Elżbietą Stępień, promocja książki "Po prostu bądź" w Bibliotece 

Centralnej, a także na Filii w Międzygórzu 

− Spotkanie autorskie p. Małgorzatą Witko. WYRKA - Utracony Wołyński Raj. Pawdziwa historia 

polskiej kresowej wsi. 

− Obchody - rok 2021 "rokiem Stanisława Lema"  - wspólne czytanie wybranych fragmentów - 

zagłębianie się  dorosłych czytelników w literaturę 

− Udział w Tygodniu Bibliotek 

− Spotkanie autorskie ze Stanisławem Dzierniejką -  „Mój pierwszy seans filmowy” 

− Koncert Poezji Chrześcijańskiej - skrzypce, gitara i wokal Anna i Adam Sobaszek 

− Wizyta studyjna seniorów Redakcji Biuletynu "Bez limitu" tworzonego przy Żywieckiej Fundacji 

Rozwoju, w ramach "Bez limitu2"- Aktywni + 

Nie odbyły się wyjazdy seniorów ze względu na obostrzenia pandemiczne. 

Działania Działu dla dzieci:  

- Prężnie działająca współpraca z przedszkolami, żłobkiem, pobliskimi szkołami, a także grupą seniorów i 

pensjonariuszy Domu Opieki z Bystrzycy Kł. oraz „Stacyjki” (nieco ograniczona ze względu na 

koronawirusa) 

− XX jubileuszowa edycja konkursu literackiego  „Okolica w literę ujęta”, dla dzieci i młodzieży ze 

szkół czterech gmin Masywu Śnieżnika 

− Czynny, całoroczny udział w akcji „Mała Książka wielki człowiek” - projekt dla dzieci w wieku 3-6 

lat z książką na start 

− Zajęcia plastyczne, manualne, muzyczne i rytmiczne (nieco ograniczone ze względu na 

obostrzenia pandemiczne) 

− Ferie w bibliotece - magiczny dywan, kodowanie, czytanie, gry i zabawy 

− Udział w akcji Noc w bibliotece 

− Realizacja projektu  "Walizka pełna książek. Warsztaty artystyczne dla dzieci" 

− Spotkanie autorskie z Agnieszką Frączek w Gorzanowie 

− Sploty filmowe, krótkie filmiki promujące czytelnictwo - relacja online 

− Udział w projekcie "Sieć na kulturę w podregionie wałbrzyskim”. Głównym celem projektu było 

wyposażenie w sprzęt niezbędny do organizacji warsztatów, a także cykl szkoleń, którerozwiną 

kompetencje cyfrowe dzieci i młodzieży w wieku 10-18 lat. 

− Udział w Festiwalu Aktorstwa Filmowego - ZBIGNIEW ZAMACHOWSKI – czyta dzieciom 

− Udział w konkursie „Książka z mojej walizki” 

− Rajd Małego Turysty w ramach Dni Turystyki Ziemi Bystrzyckiej. Spacer po Bystrzycy 

poprowadził i opowiedział o zabytkach miasta przyjaciel biblioteki pan Felicjan Kaczmarek 

− Udział w Tygodniu bibliotek   

− Wspólne muzykowanie w bibliotece, z relacją online 

− Krzesanie ognia w bibliotecznych podziemiach przez przewodnika Waldemara Borkiewicza przy 

udziale licznej grupy młodzieży 

− Jesienne spotkania z najmłodszymi, wspólne zabawy, zajęcia plastyczne, magiczny dywanie i 

kodowanie z robotami Photon 

− Bajkowo i multimedialnie – zajęcia zorganizowane dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych 

− Mikołajkowy kiermasz zabawek używanych 

 
Filie biblioteczne 
Pozostałe filie biblioteczne prowadzą szeroką działalność  w zakresie kultury, animacji, wiedzy, informacji 

i edukacji dla  wszystkich mieszkańców społeczności lokalnej. Prowadzone są różnorodne zajęcia 

edukacyjne i rozwojowe dla dzieci i młodzieży, odbywają się liczne lekcje biblioteczne, kursy 

komputerowe, projekcje multimedialne oraz spotkania okazjonalne, a także zajęcia kulinarne. Filie 
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współpracują z miejscowymi szkołami, sołectwami, parafią, KGW itp. Placówki są jedynymi miejscami na 

wsiach umożliwiającymi  bezpłatne korzystanie  z  zasobów Internetu , a także usług ksero, scan itp.  

 

W 2021 r. powyższe działania zostały  ograniczone ze względu na obostrzenia pandemiczne.      

 

4.3. Muzeum Filumenistyczne w Bystrzycy Kłodzkiej 

 

W związku z odejściem z pracy poprzedniego dyrektora Muzeum Filumenistycznego, w roku 2021 

odbył się konkurs na to stanowisku, w wyniku którego funkcję dyrektora objął pan Paweł Pawlik.                     

Muzeum Filumenistyczne w Bystrzycy Kłodzkiej organizuje wystawy stałe i czasowe.  W roku 2021  

Muzeum zrealizowało następujące przedsięwzięcia: 

 

1. Wystawy czasowe w Muzeum 

 

a) 11 lutego – 18 kwietnia 2021 - "Moje malarskie inspiracje" - wystawa malarstwa Mieczysława 

Barszczewskiego. 

Wystawa prac bystrzyczanina Mieczysława Barszczewskiego, którego przygoda ze sztuką zaczęła się w 

latach 80-tych od rzeźbienia w drewnie lipowym. W krótkim jednak czasie zamienił rzeźbę na malarstwo i 

rysunek. Dominującymi motywami w malarstwie Mieczysława Barszczewskiego są tematy religijne, ale w 

jego twórczości przewijają się też tematy świeckie, jak np. widoki Bystrzycy Kłodzkiej. 

b) 11 maja - – 15 września 2021 - "Świat dźwięków" – wystawa. Organizator: Koło PZF nr 3 w 

Bystrzycy Kłodzkiej, koordynatorzy: Felicjan Kaczmarek i Jerzy Szwarc. 

Wystawa prezentowała różne instrumenty, sprzęty i urządzenia z zakresu wytwarzania dźwięku, a także 

takie, które są nośnikami wszelkiego rodzaju informacji dźwiękowej, zapisów muzycznych itp. Ekspozycja 

ukazywała ewolucję jaką przechodziły one na przestrzeni czasu oraz to, jak poszerzały się możliwości 

zapisu dźwięku w postaci nut czy tekstów opisowych. A także ich wpływ na rozwój cywilizacyjny 

ludzkości i zastosowanie w różnych dziedzinach życia gospodarczego, jak i w życiu poszczególnych osób. 

15 września 2021 r. odbył się finisaż wystawy. 

c) 26 września - – 20 listopada 2021 - "Na straży polskości" – wystawa z okazji 100-lecia Związku 

Ochotniczych Straży Pożarnych RP, zorganizowana przez Ochotniczą Straż Pożarna w Pławnicy, Centralne 

Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach i Michała Malisza. 

26 września 2021 miała miejsce konferencja i otwarcie wystawy. 

d) 3 grudnia - 9 stycznia 2021 - „Laboratorium czasu” – wystawa fotografii autorstwa Marka Grzyba i 

Piotra Komorowskiego. 

Wystawa ukazywała subiektywne podejście do natury czasu reprezentowane przez dwóch autorów, 

którzy w swojej twórczości poświęcają temu zagadnieniu szczególną uwagę, koncentrując się na próbach 

zwizualizowania tego co minione, a obecne jedynie w pamięci. 

 

2. Ekspozycja cykliczna 

a) styczeń - grudzień 2021 - Od kilku lat w Muzeum istnieje niewielka ekspozycja poświęcona 

filatelistyce. Jej głównym pomysłodawcą jest bystrzycki filatelista - Felicjan Kaczmarek. 

Tematyka eksponowanych walorów filatelistycznych związana jest z przypadającymi w danym okresie 

ważnymi rocznicami, wydarzeniami czy osobami. W ubiegłym roku zaprezentowane zostały walory 

filatelistyczne dotyczące 5 tematów: Bożego Narodzenia, Wielkanocy, Nocy Muzeów, Letnich Igrzysk 

Olimpijskich i Filatelistyki. Prezentowane walory pochodziły ze zbiorów Felicjana Kaczmarka. 

 

3. Wystawy czasowe poza siedzibą Muzeum 

a) wrzesień 2021- czerwiec 2027- „Krótka historia niecenia ognia” – prezentacja Muzeum 

Filumenistycznego w Bystrzycy Kłodzkiej w siedzibie biblioteki partnerskiej miejscowości Bystrzycy 

Kłodzkiej  Orlické Záhoří. 
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4. Imprezy muzealne /wykłady, koncerty, promocje/ 

a) 11 - 16 maja 2021 - „Majówka w Muzeum Filumenistycznym” 

W ramach majówki odbyły się: bezpłatne zwiedzanie wystawy czasowej „Świat dźwięków”; w piątek 

(14.05.2021) - „Zagadkowa Noc w Muzeum”: zwiedzanie z latarkami, spotkanie z P. Felicjanem 

Kaczmarkiem i Jerzym Szwarcem-koordynatorami wystawy „Świat dźwięków”, konkurs z nagrodą 

niespodzianką.; sobota – niedziela (15.05. - 16.05.2021) - Artystyczny pojedynek przy sztalugach,  

konkurs rysunkowy z nagrodami, dla dzieci do lat 13.  

b) 19 czerwca 2021 - I Zlot Młodych Gitarzystów Ziemi Kłodzkiej - organizatorzy Państwowa Szkoła 

Muzyczna I i II st. w Bystrzycy Kł., Państwowa Szkoła Muzyczna I st. w Kłodzku, Muzeum Filumenistyczne 

w Bystrzycy Kłodzkiej. 

c) 24 – 25 września 2021 - Warsztaty z zagadką – w ramach XII Dni Turystyki Ziemi Bystrzyckiej (4 

zajęcia) 

d) 24 września 2021 - Nocne zwiedzanie Muzeum w ramach XII Dni Turystyki Ziemi Bystrzyckiej 

e) 2 października 2021 - XII Ogólnopolska Giełda Filumenistyczna 

Coroczne spotkanie filumenistów z Polski i z zagranicy, które odbywa się cyklicznie w Muzeum 

Filumenistycznym. 

f) 9 października 2021 - „Gra gitara dla Niepodległej” – koncert uczniów PSM I i II st. w Bystrzycy 

Kłodzkiej 

 

5. Frekwencja 

W roku 2021 Muzeum odwiedziło lub uczestniczyło w zajęciach edukacyjnych w Muzeum 8.928 osób. 

 

W związku z wprowadzonymi decyzją rządu ograniczeniami Muzeum było zamknięte dla zwiedzających w 

okresach: od 07.11.2020 do 31.01.2021 i od 20.03.2021 do 03.05.2021. 

 

6. Finansowanie 

WYKONANIE BUDŻETU MUZEUM FILUMENISTYCZNEGO 

Wyszczególnienie Plan wykonanie % 

Przychody 531 072 507 752 95,6 

koszty 531 072 506 283 95,3 

wynik finansowy 1 466 

 

Dla porównania w roku 2020 jednostka zamknęła się zyskiem w kwocie 6148 zł. 

Przeciętne zatrudnienie  w roku 2021: 8 osób. 

 

4.4.Ochrona zabytków 
 

Zadania z zakresu ochrony zabytków realizowane są przez Wydział Urbanistyki i Planowania Urzędu 

Miasta i Gminy.   

4.4.1. Obiekty zabytkowe na terenie Gminy 

Zgodnie z wykazem prowadzonym przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków we Wrocławiu: 

- liczba obiektów wpisanych do rejestru zabytków  wg stanu na dzień 31.12.2021 r. wynosi: 73 (w 

obszarze wiejskim) + 46 (na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka) = 119 ; 

-  liczba obiektów ujętych w wykazie zabytków  wg stanu na dzień 31.12.2020 r. wynosi: 1046 (w 

obszarze wiejskim) + 258 (na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka) = 1304 

W roku 2021 Wojewódzki  Konserwator Zabytków we Wrocławiu wykreślił z wykazu zabytków 

nieruchomych gminy Bystrzyca Kłodzka następujące obiekt - Dawny DW Słowik I, ul. Wojska Polskiego 42, 

Międzygórze, gmina Bystrzyca Kłodzka 
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4.4.2. Udzielone dotacje z budżetu gminy Bystrzyca Kłodzka na remonty obiektów zabytkowych w roku 

2021: 

Zasady udzielania dotacji na remonty obiektów zabytkowych określa uchwała Rady Miejskiej Bystrzycy 

Kłodzkiej z dnia 09.09.2005 r. w sprawie przyjęcia zasad finansowania z budżetu gminy wydatków na 

opiekę nad zabytkami. Na podstawie tej uchwały w dniu 26.03.2021 r.. Rada Miejska podjęła uchwałę  

XXXVIII/316/2021 w sprawie udzielenia dotacji w 2021 r. na prace konserwatorskie, restauratorskie i 

roboty budowlane przy zabytkach, zmienioną w dniu 27 sierpnia 2021 r. uchwałą nr XLV/367/2021. 

Zgodnie z treścią uchwał jw. dotacje w roku 2021  przyznano: 

1) Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Wawrzyńca Męczennika, Stary Waliszów 3, 57 – 500 

Bystrzyca Kłodzka w wysokości 25 000,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych) z 

przeznaczeniem na kontynuację renowacji prospektu organowego wraz z instrumentem 

muzycznym w kościele w Starym Waliszowie. Obiekt wpisany do rejestru zabytków dnia 

15.09.1985 r. pod  Nr 846/658 poz. 7 i dnia 16.01.2017 r. pod Nr B/2555. 

2) Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Wawrzyńca Męczennika, Stary Waliszów 3, 57 – 500 

Bystrzyca Kłodzka, w wysokości: 25 000,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych) z 

przeznaczeniem na prace renowacyjne przy elewacji kościoła filialnego p.w. św. Biskupa Mikołaja 

w Nowym Waliszowie. Obiekt wpisany do rejestru zabytków dnia 30.06.1961 r. pod Nr 229/883. 

3) Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Jerzego, Wilkanów 133, 57 – 500 Bystrzyca Kłodzka w 

wysokości: 25 000,00 zł (słownie:  dwadzieścia pięć tysięcy złotych) z przeznaczeniem na 

renowację figury Św. Grzegorza w ołtarzu głównym kościoła w Wilkanowie. Obiekt wpisany do 

rejestru zabytków dnia 25.09.1984 r. pod Nr B/1721/617 poz. 1. 

4) Parafii Rzymskokatolickiej pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, Idzików 144, 57-500 

Bystrzyca Kłodzka w wysokości 20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych) z 

przeznaczeniem na wykonanie drenażu odwadniającego przy kościele filialnym pw. 

Najświętszego Serca Pana Jezusa w Kamiennej – I etap zadania. Obiekt wpisany do rejestru 

zabytków dnia 08.03.1965 r. pod Nr 221/1329. 

 

4.4.3.Zadania dotyczące zabytków zrealizowane przez Wydział Turystyki i Kultury Fizycznej 

Lp. Nazwa zadania  Opis Lokalizacja Uwagi 

1. Roboty budowlane i prace 
konserwatorskie polegające 
na wykonaniu IV etapu 
traktu pieszego w ramach 
zadania pn.: „System 
fortyfikacji 
średniowiecznych – miejska 
trasa spacerowa. Etap IV – 
trakt pieszy: schody, ul. 
Kupiecka.” 

Przedmiot umowy 
obejmował kompleksową 
przebudowę istniejących 
schodów w ciągu ul. 
Kupieckiej, budowę 
murków oporowych, 
połączenie tarasów po 
obu stronach miejskiej 
trasy spacerowej, 
wykonanie balustrad, 
wykonanie nawierzchni, 
remont kanalizacji, 
instalację małej 
architektury, wykonanie 
nasadzeń. 

Bystrzyca 
Kłodzka, ul. 
Międzyleśna 

Zadanie 
współfinansowane 

z Rządowego 
Funduszu 
Inwestycji 
Lokalnych 

2. Remont i rewitalizacja 
kaplicy św. Floriana w 
Bystrzycy Kłodzkiej, wraz z 
zagospodarowaniem terenu. 

Zakres robót obejmował: 
1) rewaloryzację wnętrza 
kruchty kaplicy oraz 
prace konserwatorskie 
barokowej kolumny 
Maryjnej i figury 

Bystrzyca 
Kłodzka, Góra 
Parkowa 

Zadanie 
współfinansowane  

z Europejskiego 
Funduszu 
Rozwoju 

Regionalnego 
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ukrzyżowania, w tym: 
a) rewaloryzacja kruchty: 
remont drewnianego 
stropu, wykonanie 
izolacji poziomej stropu, 
wykonanie tynków 
wewnętrznych, prace 
konserwatorskie w 
obrębie wewnętrznych 
blend okiennych i 
drzwiowych, 
b) prace konserwatorskie 
barokowej kolumny 
Maryjnej,  
c) prace konserwatorskie 
figury ukrzyżowania, w 
tym m.in.: czyszczenie, 
dezynfekcja, uzupełnienie 
ubytków, scalenie 
kolorystyczne, 
hydrofobizacja, 
2) remont i rewaloryzację 
elewacji kruchty kaplicy, 
remont muru oporowego 
na skarpie oraz 
utwardzenie placu przed 
głównym wejściem, w 
obrębie rzeźb, wykonanie 
chodnika w kierunku 
wejścia do kaplicy, w tym: 
a) wykonanie chodnika z 
klinkieru drogowego - 
40m2 w kierunku wejścia 
do kaplicy,  
b) remont kamiennego 
muru oporowego, w tym: 
karczowanie samosiejek, 
oczyszczenie lica i korony 
muru, uzupełnienie 
ubytków,  wykonanie 
balustrady ochronnej, 
odwodnienie,  
c) remont i rewaloryzację 
elewacji kruchty kaplicy: 
skucie tynków, 
wykonanie tynków 
renowacyjnych, 
wykonanie blend po 
otworach okiennych i 
drzwiowych kruchty, 
malowanie tynków, 
spajanie kruchty z nawą 
główną. 

Interreg V-A  
RCz-PL 

Fundusz 
Mikroprojektów 

 

3. Przycięcie bluszczu 
porastającego mur obronny 
przy ul. Wojska Polskiego w 
Bystrzycy Kłodzkiej, zgodnie 
z zaleceniami 

Prace polegały na: 

1) przycięciu bluszczu na 

murze - 1m poniżej 

krawędzi połaci 

dachowej, 

Bystrzyca 
Kłodzka, mury 
obronne przy  
ul. Wojska 
Polskiego. 

Budżet Gminy 
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Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków. 

2) przycięciu odstających 

pędów bluszczu 

porastającego pozostałą 

powierzchnię muru, 

(w tym uprzątnięcie 

terenu po wykonanych 

pracach i wywiezienie 

ściętego bluszczu).  

4. Wykonanie prac na obiekcie 

zabytkowym polegających 

na oczyszczeniu murów 

obronnych z roślinności przy 

ul. Międzyleśnej w Bystrzycy 

Kłodzkiej, na odcinku od 

„Spacerniaka” do schodów 

prowadzących na ul. 

Podmiejską”. 

Zakres prac obejmował: 

a) wykonanie oprysków 

preparatem 

chwastobójczym na: - licu 

murów, - na chodniku 

graniczącym z murem, na 

półkach skalnych i 

tarasach usytuowanych 

na murach przy schodach 

prowadzących na ul. 

Podmiejską oraz w tzw. 

spacerniaku – min. 3 tury 

oprysków, 
b) usunięcie uschniętej 

roślinności, 
c) uzupełnienie ubytków 

w licu murów zaprawą 

wapienną do fug, 

d) uprzątnięcie terenu po 

wykonanych pracach. 

Bystrzyca 

Kłodzka,  

ul. Międzyleśna.  

Budżet Gminy 

5. Remont i przebudowa części 

podziemi zlokalizowanych 

wzdłuż murów obronnych z 

uwzględnieniem 

zabezpieczenia oraz 

dostosowania obiektu do 

obsługi ruchu turystycznego 

w Bystrzycy Kłodzkiej. 

W ramach zadania 
wykonane zostaną 
następujące roboty: 
1) remont i przebudowa 
części podziemi 
zlokalizowanych wzdłuż 
murów obronnych przy 
ul. Kupieckiej, ul. H. 
Siemiradzkiego i ul. 
Międzyleśnej,  w tym 
odgruzowanie piwnic 
zasypanych i montaż 
dźwigu dla 
niepełnosprawnych, 
2) hydroizolacja 
powłokowa terenu 
zabezpieczająca 
wyrobiska, 
3) zagospodarowanie 
terenu ponad piwnicami z 
utworzeniem ciągu 
spacerowego, 
4) przełożenie linii 
elektroenergetycznych 
średniego i niskiego 
napięcia kolidujących z 
projektowaną inwestycją 
oraz wykonanie nowego 

Bystrzyca 

Kłodzka, część 

podziemi 

zlokalizowanych 

wzdłuż murów 

obronnych przy 

ul. Kupieckiej,  

ul. H. 

Siemiradzkiego i 

ul. Międzyleśnej. 

Zadanie 

finansowane z 

Rządowego 

Funduszu 

Inwestycji 

Lokalnych. 
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oświetlenia ulicznego i 
iluminacyjnego, 
5) wykonanie kanalizacji 
deszczowej 
odprowadzającej wodę z 
powierzchni i 
zabezpieczającej 
podziemia oraz przyłącza 
wodne i kanalizacyjne, w 
tym: 
- dokonanie zmiany w 
zakresie  przebudowy 
odcinka sieci sanitarnej o 
długości 30 mb z K200 na           
K300, 
- przebudowa istniejącej 

studni kanalizacyjnej i 

wykonanie nowej zgodnie 

z zapisami w SWZ. 

 

 

5. Sport, rekreacja i turystyka 

 

5.1. Informacja o prowadzonych przez gminę obiektach sportowo-rekreacyjnych 

1) Stadion miejski przy ul. Mickiewicza 14 w Bystrzycy Kłodzkiej. Obiekt jest nowoczesną, wszechstronną 

areną sportową. Przeznaczony do zajęć i rozgrywek sportowych oraz imprez sportowo-rekreacyjnych 

i kulturalnych. W skład obiektu wchodzą: pełnowymiarowe boisko do piłki nożnej, czterotorowa bieżnia 

okólna z nawierzchnią syntetyczną o długości 370 m w obwodzie wewnętrznym i 401,2 m w obwodzie 

zewnętrznym, skocznia w dal o wymiarach 10 m x2,75 m z rozbiegiem o długości 42 m, rzutnia do 

pchnięcia kulą o promieniu 23 m. W 2019 r. zmodernizowano system monitoringu na obiekcie.  

Łączny całkowity koszt utrzymania obiektu w 2021 r. : 25 228,25 zł.  

 

2) Park seniora „Planeta 60+” przy stadionie miejskim, ul. Mickiewicza 14 w Bystrzycy Kłodzkiej. 

Park Seniora – Planeta +60”, to plac na którym zamontowano 11 urządzeń dwustanowiskowych 

stanowiących siłownię zewnętrzną. Dzięki czemu seniorzy, osoby dorosłe oraz dzieci mogą przenieść 

aktywność fizyczną na świeże powietrze. Teren jest ogrodzony, oświetlony i monitorowany zapewniając 

spokój i bezpieczeństwo trenującym. 

 

3) Kompleks boisk sportowych „Orlik 2012” przy ul. Ludowej 32 w Bystrzycy Kłodzkiej. 

Orlik to kompleks boisk sportowych wraz z szatniami i zapleczem socjalnym zrealizowany w ramach 

programu „Moje Boisko-Orlik 2012”. Obiekt przeznaczony jest do celów wypoczynku i rekreacji. 

Posiada: 

• boisko do piłki nożnej o wymiarach 30 m x 62 m (pole gry 26m x 56 m), 

• boisko wielofunkcyjne do koszykówki i siatkówki z nawierzchnią poliuretanową o wymiarach   

19,1 m x 32,1 m. 

Boisko jest wyposażone w sprzęt sportowy do uprawiania w/w dyscyplin. 

W okresie marzec - listopad na obiekcie zatrudnia się animatora sportu w ramach ministerialnego 

projektu „Animator – Moje boisko – ORLIK”, posiadającego uprawienia trenerskie. Osoba ta koordynuje 

korzystanie z boisk, a także zajmuje się organizowaniem zajęć sportowo-rekreacyjnych. 

Łączny całkowity koszt utrzymania obiektu w 2021 r.: 6 000,00 zł.  

 

4) Skate Park przy Szkole Podstawowej nr 2 w Bystrzycy Kłodzkiej, ul. Wojska Polskiego 68. 
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Skate Park przeznaczony jest do jazdy na łyżworolkach, deskorolkach, hulajnodze i BMX-ach. Elementy 

Skate Parku: Grindbox prosty, Grindbox spadkowy, Kicker, Spin, Bankramp, Poręcz kwadratowa 

regulowana, Bank ramp, Quarter pipe, Funbox z grindboxem 3/1. 

W 2021 r. dokonano naprawy uszkodzonego urządzenia. Łączny koszt: 3 500,00 zł.  

 

5) Korty tenisa ziemnego, ul. Strażacka 8 w Bystrzycy Kłodzkiej. 

Obiekt dysponuje: 

• trzema boiskami do gry o wymiarach 18,35 m x 36,70 m, 

• ścianą treningową o wymiarach 3,55 m x 13,60 m z polem do gry. 

W 2021 r. obiekt był dzierżawiony przez Bystrzyckie Stowarzyszenie Tenisa Ziemnego.  

 

6) Basen kąpielowy, ul. Floriańska 4a w Bystrzycy Kłodzkiej.  

Został zbudowany w 1937 r. i zastąpił istniejące od 1903 r. kąpielisko nad Nysą Kłodzką.  

W skład kompleksu wchodzą: duża niecka basenowa o wymiarach 50 m x 15 m, największa głębokość 

wynosi 3,9 m, najniższa głębokość 1,25 m, mała niecka basenowa o wymiarach 15 m x 15 m,  

z głębokością od 0,6 m do 1,20 m, przebieralnie wraz z zapleczem sanitarnym, zielony teren do plażowania, 

plac zabaw, budynek mieszkalny z tzw. „Stróżówką”, z zadaszoną wiatą. W związku ze złym stanem 

technicznym, obiekt w 2021 r. był  nieczynny.  

Gmina Bystrzyca Kłodzka od 15 października 2020 roku posiada pełną dokumentację i pozwolenie na 

budowę na „Remont i rozbudowę otwartego basenu kąpielowego przy ul. Floriańskiej w Bystrzycy 

Kłodzkiej”. 

 

7) Otwarte strefy aktywności – I strefa Centrum przy Szkole Podstawowej nr 1 w Bystrzycy Kłodzkiej oraz 

II strefa Osiedle na terenie Osiedla Szkolnego w Bystrzycy Kłodzkiej:  

a) Otwarta Strefa Aktywności – I Centrum, dz. nr 502 przy Szkole Podstawowej nr 1 w Bystrzycy Kłodzkiej 

(wersja rozszerzona): 

- urządzenia siłowni zewnętrznej, 

- plac zabaw sprawnościowy, 

- stoły do gier,  

- strefa relaksu (ławki, zieleń), 

- ogrodzenie terenu. 

b) Otwarta Strefa Aktywności – II Osiedle, dz. nr 60/2, Osiedle Szkolne w Bystrzycy Kłodzkiej (wersja 

podstawowa): 

- urządzenia siłowni zewnętrznej, 

- stoły do gier,  

- strefa relaksu (ławki, zieleń). 

Otwarte strefy aktywności powstały w 2018 r. w ramach programu rozwoju małej infrastruktury 

sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym. Dofinansowanie: Ministerstwo Sportu i 

Turystyki oraz budżet gminy.  

8) Street Workout na terenie Osiedla Szkolnego w Bystrzycy Kłodzkiej.  

Street workout to uniwersalny zestaw do ćwiczeń siłowych wykorzystujących własną masę ciała. Obiekt 

wyposażony jest  w  różne stanowiska do ćwiczeń:  ławki skośnej do ćwiczeń mięśni brzucha, kółek 

gimnastycznych (ćwiczenia na nich wzmacniają mięśnie ramion i pleców), drabinki pionowej (np. 

ćwiczenia mięśni brzucha), drabinki poziomej (wzmacnianie mięśni rąk), poręczy równoległych wysokich, 

a także drążki do podciągania. 

 

9) Trasy narciarstwa biegowego – w sezonie zimowym trasy przygotowywane są: w Spalonej, Lasówce i 

Międzygórzu. Gmina Bystrzyca Kłodzka posiada dwa ratraki oraz skuter śnieżny. Trasy uprawiane i 

przygotowywane są w porozumieniu z Nadleśnictwem Bystrzyca Kłodzka oraz Nadleśnictwem 

Międzylesie. Łączna całkowita długość tras: 54 km.  
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Łączny całkowity koszt utrzymania tras narciarstwa biegowego w 2021 r.: 33 009,12 zł   

 

10) Singletrack Glacensis – trasy rowerowe - są udostępnione dla turystów od 15.04. każdego roku. Na 

bieżące utrzymanie sieci został wyłoniony operator, który odpowiada za utrzymanie i udrożnienie ścieżek 

rowerowych. 

Na terenie gminy znajdują się: 

1/ Pętla Jagodna - długość: 14,1 km,  trasa łatwa kondycyjnie i nieco wymagająca technicznie na całej 

długości, jednokierunkowa w standardzie singletrack. Odcinki podjazdów łatwe do pokonania. Odcinki 

zjazdów kręte z profilowanymi zakrętami. Nawierzchnia szutrowa utwardzona, do pokonania kilkanaście 

mostków oraz odcinki ułożone z kamieni. Podjazd kończy się przy wieży widokowej na szczycie Jagodnej. 

Infrastruktura trasy: stacja naprawcza rowerów, stacja ładowania rowerów elektrycznych, stojaki na 

rowery, tablice informacyjne, fotokomórka monitorująca ruch turystyczny; 

2/ Pętla Międzygórze - długość: 28,5 km, długa, przyjemna trasa, łączy Przełęcz Puchaczówka                                          

z Międzygórzem. Połączona z pętlą Stronie Śląskie oraz pętlą Pod Śnieżnikiem.  

Większość trasy w standardzie jednokierunkowego singletracka, występują też odcinki dróg polnych, 

leśnych oraz asfaltowych. Infrastruktura trasy: stacja naprawcza rowerów, stacja ładowania rowerów 

elektrycznych, stojaki na rowery, tablice informacyjne, wiata wypoczynkowa, fotokomórka monitorująca 

ruch turystyczny, kosze na śmieci; 

 

3/ Pętla pod Śnieżnikiem - długość: 7,8 km, trasa o niskim stopniu trudności - zalecana na wycieczki z 

dziećmi. Jazdę najlepiej rozpocząć z dużego parkingu "Pod Skocznią", początek trasy to leśna droga dla 

rowerów, następnie po ok. 1 km rozpoczyna się singletrack, oznaczony bramą wjazdową. Infrastruktura 

trasy: stacja naprawcza rowerów, wiata wypoczynkowa, stacja ładowania rowerów elektrycznych, kosze 

na śmieci;  

4/ Łącznik (Międzygórze) – trasa łącząca pętlę pod Śnieżnikiem z parkingami „pod skocznią” o długości 

1425 mb, wykonana i odebrana w 2021 roku. 

5/ Pętla Stronie - długość: 22,4 km (z tego 4 km na terenie gminy Bystrzyca Kłodzka), punkt dostępu: 

parking na starym wysypisku w Starej Morawie, parking nad zalewem w Starej Morawie, na Przełęczy 

Janowej lub na Przełęczy Puchaczówka, stopień trudności: średnio trudny, przewyższenie: 735 m. 

Infrastruktura trasy: punkt wypoczynkowy (ławostoły), stojak na rowery, mapa. 

Dodatkowa infrastruktura na terenie Gminy dot. ścieżek singletrack: tablice informacyjne, tabliczki 

kierunkowe. 

W 2021 r. w porozumieniu z Gminą Międzylesie powstała dokumentacja na trasę rowerową typu 

singletrack „Jagodna – Czerniec” – połączenie dla dwóch wież widokowych.  

Koszt obsługi i utrzymania ww. tras w 2021 r. wyniósł: 38 700,00 zł – finansowane jako dodatkowa 

składka dla Stowarzyszenia Gmin Ziemi Kłodzkiej. 

 

11) System tras rowerowych i biegowych na Górze Parkowej w Bystrzycy Kłodzkiej.  

Zgodnie z założeniami projektu został przywrócony historyczny wygląd parku, powstały nowe nasadzenia 

tj. żywopłoty, kwiaty i łąki kwietne, odtworzono i wyremontowano taras widokowy i miejsce pamięci 

Hermanna Stehra, usytuowano nową fontannę, odsłonięto i odtworzono wodozdrój oraz jego otoczenie. 

Wyremontowano i odtworzono alejki i trakty spacerowe, utworzono ścieżki spacerowe, rowerowe i 

biegowe, przebudowano schody terenowe, usytuowano małą architekturę parkową, tj. ławki, kosze na 

odpady, itp., wykonano oświetlenie i monitoring terenu.  
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5.2. Informacja o zorganizowanych przez gminę imprezach sportowych  

Lp. Nazwa wydarzenia  Wymagane dane  Data wydarzenia 

1. Międzynarodowy Zjazd na 
Saniach Rogatych w 

Międzygórzu 

9. edycja nie odbyła się w związku z 

wprowadzonymi ogólnokrajowymi 

obostrzeniami związanymi z pandemią 

COVID-19 i zakazem organizacji 

imprez. 

- 

2.  Bieg Narciarski Ziemi 
Bystrzyckiej w Spalonej 

31. edycja nie odbyła się w związku z 

wprowadzonymi ogólnokrajowymi 

obostrzeniami związanymi z pandemią 

COVID-19 i zakazem organizacji 

imprez. 

- 

3.  Tropem Wilczym. Bieg Pamięci 
Żołnierzy Wyklętych              w 

Bystrzycy Kłodzkiej 

  

9. edycja, 160 uczestników. 

 

15.08.2021 r.  

4. Bieg Bystrzycki podczas Dni 
Miasta Bystrzyca Kłodzka 

3. edycja nie odbyła się w związku z 

wprowadzonymi ogólnokrajowymi 

obostrzeniami związanymi z pandemią 

COVID-19 i zakazem organizacji 

imprez. 

- 

5.  Biegi Śnieżnickie. Mistrzostwa 
Polski w Biegach Górskich. 

Igrzyska Dzieci i Młodzieży w 
Biegach Górskich w Międzygórzu 

29. edycja, 600 uczestników.  21-22.08.2021 r. 

6.  Nocny Bieg  z Duchem                 
w Bystrzycy Kłodzkiej 

2 edycja, organizowany w ramach  
Dni Turystyki Ziemi Bystrzyckiej,  

75 uczestników. 

           26.09.2021 r. 

 

5.3.Wykaz działających na terenie gminy klubów sportowych 

l.p. Nazwa klubu sportowego Adres siedziby kontakt 

1 
Klub Sportowy „POLONIA” 

 

ul. Mickiewicza 14 
57-500 Bystrzyca Kłodzka 
www.poloniabystrzyca.pl 

kspolonia-bystrzyca@wp.pl 
 

Prezes 
Magdalena Szczepańska 

 

2 
Ludowy Klub Sportowy „Zamek” 

 
Pl. Wolności 1, 57-521 Gorzanów 

lkszamek.gorzanow@wp.pl 

Prezes 
Marzena Serafin 

 

3 
Uczniowski Ludowy Klub  

Sportowy „Bystrzyca Kłodzka” 
 

ul. Mickiewicza 14 
57-500 Bystrzyca Kłodzka 

 

Prezes 
Katarzyna Bogdał 

 

4 
Ludowy Zespół Sportowy  

„Igliczna-Wilkanów” 
 

Wilkanów 137 
57-500 Bystrzyca Kłodzka 

 

Prezes 
Marian Adamów 

 

5 
Ludowe Zespoły Sportowe 

„Sparta” 

Stary Waliszów 87  
57-500 Bystrzyca Kłodzka 

sparta.waliszów@o2.pl 

Prezes 
Daniel Kruk 

6 
Młodzieżowy Klub Sportowy 

„Taekwon-do” 
Ławica 51, 57-300 Kłodzko 

mkst@interia.pl 

Prezes 
Marek Marcinowski 

 

http://www.poloniabystrzyca.pl/
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7 
Bystrzyckie Stowarzyszenie Tenisa 

Stołowego 
 

ul. Nadbrzeżna 12  
57-500 Bystrzyca Kłodzka 

 

Prezes 
Jan Słowik 

 

8 
Ludowy Zespół Sportowy 

„Łomniczanka” 
 

Stara Łomnica 53 
57-521 Gorzanów 

 

Prezes 
Grzegorz Sikorski 

 

9 
Klub Sportowy Trójboju Siłowego  

i Kulturystyki „Reeves”  
w Bystrzycy Kłodzkiej 

ul. Zamenhofa 1 
57-500 Bystrzyca Kłodzka 

 

Prezes 
Jacek Dąda 

10 
Uczniowski Klub Sportowy  

„Football Kids” 
Osiedle Szkolne 12E/63 

57-500 Bystrzyca Kłodzka 
Prezes  

Michał Grudzień 

11 Klub Sportowy „Spartan” 
Stary Waliszów 169a 

57-500 Bystrzyca Kłodzka 
ksspartan@vp.pl  

Prezes  
Grzegorz Konopacki 

12 
Bystrzyckie Stowarzyszenie  

Tenisa Ziemnego 

ul. Strażacka 8/B 
57-500 Bystrzyca Kłodzka 

 

Prezes 
Daniel Parankiewicz 

13 
Klub Sportowy MUTANT 

Bystrzyca Kłodzka 
Plac Wolności 19/7 

57-500 Bystrzyca Kłodzka 
Prezes 

Dariusz Rutkowski 

14 LZS KP „Skoda” Wójtowice 
ul. Lotników 27a 

57-500 Bystrzyca Kłodzka 

nieaktywne 

15 
Miejsko-Gminne Zrzeszenie LZS  

w Bystrzycy Kłodzkiej 
ul. Okrzei 19/20 

57-500 Bystrzyca Kłodzka 

16 Bystrzyckie Towarzystwo „Krokus” 
Stary Waliszów 48 

57-500 Bystrzyca Kłodzka 

17 
Miejsko-Gminny Szkolny Związek 
Sportowy w Bystrzycy Kłodzkiej 

ul. Wojska Polskiego 8 
57-500 Bystrzyca Kłodzka 

Aktualizację sporządzono na podstawie wykazu klubów i stowarzyszeń kultury fizycznej wg ewidencji stowarzyszeń kultury 
fizycznej nie prowadzących działalności gospodarczej 
http://www.bip.powiat.klodzko.pl/index.php?n=i&id=15145&akcja=info&menu=478#tresc_main  

 

6. Aktywność społeczna mieszkańców i współpraca z organizacjami pozarządowymi 

 

6.1. Stowarzyszenia i inne organizacje pozarządowe 
 

Na terenie Gminy Bystrzyca Kłodzka, wg rozeznania telefonicznego oraz bazy rejestrowej KRS i Starostwa 

Powiatowego w Kłodzku działa 96 organizacji pozarządowych (stan na dzień 31.12.2021 r.), w tym: 

a) 52 stowarzyszenia społeczno-kulturalne 

b) 17 stowarzyszeń kultury fizycznej (wymienionych w pkt 5.3.) 

c) 15 fundacji 

d) 10 stowarzyszeń Ochotniczych Straży Pożarnych  

e) 2 spółdzielnie socjalne . 

 

Stowarzyszenia społeczno – kulturalne 

l.p. nazwa stowarzyszenia adres siedziby władze 

1 Europejskie Forum Młodzieży 

Plac Wolności 5/5 
57-500 Bystrzyca Kłodzka 

www.efm.org.pl 

Prezes -Marzena 
Pitus 

tel. 74-811-02-23 
74-811-13-99 

 

mailto:ksspartan@vp.pl
http://www.bip.powiat.klodzko.pl/index.php?n=i&id=15145&akcja=info&menu=478#tresc_main
http://www.efm.org.pl/
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2 
Towarzystwo Miłośników 

Gorzanowa 

ul. Kłodzka 8 
57-521 Gorzanów 

www.tmggorzanow.pl 
tmg.gorzanow@wp.pl 

Prezes-Robert 
Duma 

 

3 
Stowarzyszenie Zdanie z/s w 

Wójtowicach 

ul. Górna 19, Wójtowice 
57-500 Bystrzyca Kłodzka 

flms@ng.pl 

Prezes - Krzysztof 
Komornicki 

 

4 
Fundusz Lokalny Masywu 

Śnieżnika 

ul. Górna 19, Wójtowice 
www.flms.pl, flms@ng.pl 

Prezes - Dorota 
Komornicka 

 

5 
Związek Harcerstwa Polskiego 

Chorągiew Dolnośląska, 
Hufiec Bystrzyca Kłodzka 

ul. H. Sienkiewicza 8 
57-500 Bystrzyca Kłodzka 

www.bystrzycaklodzka.zhp.pl 
bystrzycaklodzka@zhp.pl 

Komendant Hufca 
ZHP – Angelika 

Bońkowska 
 

6 
Gminny Związek Rolników, 

Kółek i Organizacji Rolniczych 
Nowy Waliszów  

Prezes – Jan 
Maksylewicz 

 

7 

Związek Kombatantów RP i 
Byłych Więźniów Politycznych  

Koło Miejsko – Gminne  
w Bystrzycy Kłodzkiej 

ul. Wojska Polskiego 20 
57-500 Bystrzyca Kłodzka 

 

Prezes koła – 
Maria Czarniecka  

 

8 
Związek Sybiraków, koło w 

Bystrzycy Kłodzkiej 

ul. Wojska Polskiego 20 
57-500 Bystrzyca Kłodzka 
www.sybiracy.bystrzyca.pl 

sybiracy.stowarzyszenie@gmail.com 

Prezes - Zbigniew 
Kania 

 

9 

Polski Związek Emerytów, 
Rencistów 

i Inwalidów w Bystrzycy 
Kłodzkiej 

ul. Wojska Polskiego 20 
57-500 Bystrzyca Kłodzka 

 

Przewodnicząca- 
Justyna Czajka 

 

10 
Stowarzyszenie Wybrani w 

Górach 
z/s w Wójtowicach 

ul. Górna 19, Wójtowice 
57-500 Bystrzyca Kłodzka 

flms@ng.pl 

Prezes - Krzysztof 
Komornicki 

 

11 
Polski Związek Filatelistów 
Koło w Bystrzycy Kłodzkiej 

ul. Mickiewicza 16 
57-500 Bystrzyca Kłodzka 
felicjan_kaczmarek1@vp.pl 

Felicjan Kaczmarek 
 

12 

Oddział Polskiego 
Towarzystwa 
Turystyczno – 

Krajoznawczego 
im. dr M. Orłowicza 

ul. Wojska Polskiego 2/9 
57-514 Międzygórze 

pttkmiedzygorze@idsl.pl 
www.pttkmiedzygorze.ta.pl 

 

Prezes - Janina 
Piegza 

 

13 
Bystrzyckie Stowarzyszenie 

Dobroczynne 

ul. 1. Maja 1 
57-500 Bystrzyca Kłodzka 

kadry.ops@bystrzycaklodzka.pl  

Prezes – Wojciech 
Zieliński 

 

14 Stowarzyszenie Tolerancja 

ul. Górna 23 
57-500 Bystrzyca Kłodzka 

stw.tolerancja@wp.pl 

Prezes – Patrycja 
Mikołajczyk 

 

15 
Stowarzyszenie Artystyka 

(w likwidacji) 

Nowa Bystrzyca 71 
57-500 Bystrzyca Kłodzka 

 

Prezes - Krystyna 
Kolonko 

 

16 Stowarzyszenie 
Przyjaciół Bystrzycy Kłodzkiej 

ul. Rycerska 4/1 
57-500 Bystrzyca Kłodzka 

www.spbk.com.pl 
przyjaciel.bystrzycy@gmail.com 

Prezes - Krystian 
Sęga 

 

17 
Waliszowskie 

Stowarzyszenie Edukacyjne 

Stary Waliszów 7 
57-500 Bystrzyca Kłodzka 

wsestarywaliszow@poczta.onet.pl 

Prezes - 
Mieczysław 
Krawczyk 

http://www.tmg.gorzanow.prv.pl/
http://www.flms.pl/
http://www.bystrzycaklodzka.zhp.pl/
mailto:sybiracy.stowarzyszenie@gmail.com
mailto:pttkmiedzygorze@idsl.pl
http://www.pttkmiedzygorze.ta.pl/
mailto:opsbyst@poczta.onet.pl
mailto:przyjaciel.bystrzycy@gmail.com
mailto:wsestarywaliszow@poczta.onet.pl
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18 
Stowarzyszenie 

Rozwoju Wsi Wilkanów 

Wilkanów 136/3 
57-500 Bystrzyca Kłodzka 

seb.grzyb@gmail.com 

Prezes - Sebastian 
Grzyb 

 

19 
Stowarzyszenie na 

Rzecz Rozwoju Bystrzycy 
Kłodzkiej 

ul. Rycerska 8/1 
57-500 Bystrzyca Kłodzka 

rozwoj.bystrzyca@gmail.com 

Prezes zarządu- 
Marta Łysyganicz 

 

20 
Stowarzyszenie Marianny 

Orańskiej 

ul. Górna 19, Wójtowice 
57-500 Bystrzyca Kłodzka 

flms@ng.pl 

Prezes – Paweł 
Kisielow 

 

21 

Stowarzyszenie na Rzecz 
Rozwoju Tenisa Ziemnego, 

Sportu i Rekreacji 
Mieszkańców Starego Osiedla 

w Bystrzycy Kłodzkiej 

ul. Chopina 22 
57-500 Bystrzyca Kłodzka 

lonio@pro.onet.pl 

Prezes – Tadeusz 
Orzeł 

 

22 

Stowarzyszenie Młodzieży 
BUNKR 

 
 

Plac Wolności 5/7 
57- 500 Bystrzyca Kłodzka, 

adminbyca@gmail.com  

Prezes - Adam 

Florczyk 

 

23 
Stowarzyszenie Przyjaciół 

Dzieci 
i Młodzieży Niepełnosprawnej 

ul. Zdrojowa 11, 
57-520 Długopole-Zdrój 

spdimn3@gmail.com 

Prezes- Małgorzata 
Serafin 

 

24 
Bystrzyckie Stowarzyszenie 

Amazonki 

ul. Sienkiewicza 8/111 
57-500 Bystrzyca Kłodzka 

amazonkibystrzycaklodzka@gmail.pl  

Prezes –  
Maria Sajewicz 

 

25 
Bystrzyckie Stowarzyszenie 

Niepełnosprawnych 

ul. Międzyleśna 9 
57-500 Bystrzyca Kłodzka 

stow.bystrzycakl@o2.pl 
www.niepelnosprawni.bystrzyca.pl 

Prezes – Małgorzata 
Bielak 

 

26 
Stowarzyszenie Międzygórze 

Reaktywacja 

ul.  Wojska Polskiego 10 / 6  
57-530 Międzylesie 

międzygorze.reaktywacja@gmail.com 

Prezes - Marek 
Krytak 

 

27 Bystrzyckie Towarzystwo 
Górskie 

Nowa Bystrzyca 69 
57-500 Bystrzyca Kłodzka 

z.tyczynski@gmail.com   
 

Prezes - 
Zbigniew Tyczyński 

 

28 Stowarzyszenie Mrodo Dziweł 
ul. Rycerska 12/2 

57-500 Bystrzyca Kłodzka 

Prezes 
Andrzej Walawski 

 

29 
Stowarzyszenie Ludowe 

Słomianka 

ul. Górna 22, Wójtowice 
57-500 Bystrzyca Kłodzka 

sylkako@o2.pl  

Prezes – 
Sylwia Kozłowska  

 

30 Stowarzyszenie Rozwoju wsi 
Nowy Waliszów 

Nowy Waliszów 81 
57-500 Bystrzyca Kłodzka 

Prezes – Bogusława 

Chmielewska 

31 
Stowarzyszenie Stara Łomnica 

Dzieciom 

Stara Łomnica 64 
57-521 Gorzanów 

sp_lomnica@interia.pl 

Prezes - 
Katarzyna 

Miałszygrosz 
 

32 
Stowarzyszenie Przyjaciół 

Szkoły 
w Długopolu Dolnym „KLEKS” 

Długopole Dolne 36 
57-500 Bystrzyca Kłodzka 

szpdd@interia.pl 

Prezes – Sławomir 
Mituta 

 

33 
Wójtowice – Powrót do 

Przyszłości 

ul. Górna 19, Wójtowice 
57-500 Bystrzyca Kłodzka 

flms@ng.pl 

Prezes – Krzysztof 
Komornicki 

 

34 Stowarzyszenie Entuzjastów ul. Wojska Polskiego 26/15 Prezes – Tomasz 

mailto:adminbyca@gmail.com
mailto:amazonkibystrzycaklodzka@gmail.pl
http://www.niepelnosprawni.bystrzyca.pl/
mailto:z.tyczynski@gmail.com
mailto:sylkako@o2.pl
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Rozwoju 
Bystrzycy Kłodzkiej 

(w likwidacji) 

57-500 Bystrzyca Kłodzka 
 

Hyrczyk 

35 

Stowarzyszenie wspierania 
kultury, edukacji 

i przeciwdziałania 
wykluczeniu społecznemu 

„Bądźmy sobą” 

ul.  Starobystrzycka 12/4 
57-500 Bystrzyca Kłodzka 

stowarzyszeniesbs@gmail.com 

Prezes – Ewa 
Tarczewska 

 

36 

Stowarzyszenie Absolwentów 
i Przyjaciół Zespołu Szkół 

Ogólnokształcących 
w Bystrzycy Kłodzkiej 

 

ul. Sempołowskiej 13, 
57-500 Bystrzyca Kłodzka 

tel. 74- 644-28-40 
stowarzyszeniezso@bystrzyca.eu 

Prezes – 
Ewa Karkocha 

 

37 
Towarzystwo Miłośników  

Starej i Nowej Łomnicy 

Stara Łomnica 72A 
57-500 Bystrzyca Kłodzka 

towarzystwo.starejinowejl@o2.pl 

 
Prezes 

- Łukasz 
Leonarczyk 

 

38 

Bystrzyckie Stowarzyszenie 
Pamięci 

Zesłańców Sybiru i Ofiar 
Represji 

ul. Wojska Polskiego 20 
57-500 Bystrzyca Kłodzka 

Prezes Jerzy Kobryń 
 

39 

Polski Komitet Pomocy 
Społecznej Zarząd Miejsko – 

Gminny 
Stowarzyszenie Charytatywne 

ul. Rycerska 6 
57–500 Bystrzyca Kłodzka 

 

Prezes – Zbigniew 
Karolczyk 

 

40 
Stowarzyszenie Emerytów i 

Rencistów Policyjnych 

Komisariat Policji 
ul. Słowackiego 8,  

57-500 Bystrzyca Kłodzka 
dyzurny.kp-bystrzyca-

klodzka@klodzko.wr.policja.gov.pl 

Prezes - Krzysztof 
Cabała 

 

41 
Bystrzyckie Towarzystwo 

Społeczno-Kulturalne 

Plac Wolności 1  
57-500 Bystrzyca Kłodzka 

Stowarzyszenie nie 
funkcjonuje pod 
tym adresem i 

prawdopodobnie 
nie działa, jednak 

nie zostało 
wykreślone z KRS 

42 
Stowarzyszenie instruktorów 

nauki 
Jazdy Ziemi Kłodzkiej 

Osiedle szkolne 11/24 
57-500 Bystrzyca Kłodzka 

Prezes - Józef Brach 

43 
Stowarzyszenie "ACTIO PRO 

HOMINI" 

ul. Mickiewicza 15, 
57-500 Bystrzyca Kłodzka 

Prezes: Izabella 

Skiedrzyńska-

Rzeszowska 

44 
Federacja Funduszy 
Lokalnych w Polsce 

ul. Wojska Polskiego 18/1 
57-500 Bystrzyca Kłodzka 

Prezes – Dorota 

Komornicka  

UWAGA: 

Stowarzyszenie nie 

funkcjonuje pod 

tym adresem, 

jednak takie dane 

widnieją w KRS. 

45 
Stowarzyszenie EGO 

Psychologów i Pedagogów 

ul. Okrzei 20/9 
57-500 Bystrzyca Kłodzka 

Rafał Kocemba 

46 
Stowarzyszenie "Kucharze Bez 

Granic" 
ul. Międzyleśna 10 a Prezes - Marcin 

mailto:stowarzyszeniezso@bystrzyca.eu
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57-500 Bystrzyca Kłodzka Bożek  

47 
Sudeckie Stowarzyszenie 

Strzeleckie  
i Kolekcjonerskie 

Lasówka 56 
57-500 Bystrzyca Kłodzka 

Przedstawiciel - 

Wojciech Płacheta 

48 
Aktywna Baza Integracji 

Sudeckiej 

ul. Strażacka 28 
57-500 Bystrzyca Kłodzka 

Przedstawiciel  
– Piotr Wdowiak 

49 
Związek Hodowców Kotów i 

Psów Rasowych 

Stary Waliszów 5 
57-500 Bystrzyca Kłodzka 

Przedstawiciel 
 – Arkadiusz 

Ruducha 

50 
Stowarzyszenie Oświata 

Polska 

ul. H. Sienkiewicza 21/8 
57-500 Bystrzyca Kłodzka 

Prezes – Ewa 

Bachman 

51 
Towarzystwo Przyjaciół 

Literatury  
w Bystrzycy Kłodzkiej 

Osiedle Szkolne 10 
57-500 Bystrzyca Kłodzka 

Prezes – Jan 

Stasiełowicz 

52 
Stowarzyszenie "Bractwo 
Średniowieczne Słowian i 

wikingów Sleipnir" 

ul. Rycerska 20/1 
57-500 Bystrzyca Kłodzka 

Prezes: Ryszard 

Herezo 

 

Aktualizację sporządzono na podstawie Krajowego Rejestru Sądowego 

http://www.krs-online.com.pl i https://krs-pobierz.pl/  

 

Fundacje 

l.p. Nazwa fundacji Adres siedziby Kontakt 

1 

Fundacja Muzyczna na rzecz 

rozwoju Państwowej Szkoły 

Muzycznej I st. 

ul. Okrzei 34 
57-500 Bystrzyca Kłodzka 

 

Prezes – Aleksandra Tarchała 
 

2 Fundacja Równi choć Różni 
ul. Śnieżna 22,  
Międzygórze 

57-530 Międzylesie 

Prezes – Paweł Błachowicz 
 

3 

Fundacja im. Generała  
Józefa Bema 

przy Szkole Podstawowej nr 1 
w Bystrzycy Kłodzkiej 

ul. Wojska Polskiego 8 
57-500 Bystrzyca Kłodzka 

 

Prezes – Norbert Ryznar 
 

4 Fundacja Pałac Gorzanów 
ul. Podzamcze 8 

57-521 Gorzanów 
 

Prezes - Marek Haising 
 

5 Fundacja Szansa 
ul. Sienkiewicza 11/2 

57-500 Bystrzyca Kłodzka 
 

Prezes – Paweł Błachowicz 
 

6 
Fundacja Rozwoju 

Regionalnego Progres 

ul. Tysiąclecia Państwa  
Polskiego 4/6 

57-500 Bystrzyca Kłodzka 
Prezes - Jarosław Surówka 

http://www.krs-online.com.pl/
https://krs-pobierz.pl/
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7 Fundacja Barbary Romaniszyn 
ul. Konopnickiej 9/1 

57-500 Bystrzyca Kłodzka 
Prezes - Józef Romaniszyn 

8 
Fundacja EUROWEEK 

Szkoła Liderów 

Plac Wolności 21, 
57-500 Bystrzyca Kłodzka 

 

Prezes - Adam Jaśnikowski  
 

9 Fundacja Akademia Wiedzy 
ul. Lotników 23, 

57-500 Bystrzyca Kłodzka 
Prezes - Kamila Szpulak  

10 
Fundacja Birkut Szkoła 

Przetrwania 

Lasówka 62a/3 
57-500 Bystrzyca Kłodzka 

www.fundacjabirkut.pl 
Prezes - Waldemar Borkiewicz 

11 
Fundacja Wspierania Inicjatyw 

Społecznych Sudecka  
Góra Pomysłów 

Nowa Bystrzyca 27 
57-500 Bystrzyca Kłodzka 

 

Prezes - Magdalena Piętak 
 

12 Fundacja Wilczym Szlakiem 

ul. Wojska Polskiego 35/5 
Międzygórze 

57-530 Międzylesie 
 

Prezes – Arnold Goliasz 
 

13 
Fundacja Nowa Europa 

Równych Szans 
Poręba 66 

57-500 Bystrzyca Kłodzka 
Prezes - Andrzej Domaszewski 

14 Fundacja dla dobra innych 
Stara Bystrzyca 

ul. Nadbrzeżna 5a 
57-500 Bystrzyca Kłodzka 

Prezes –  
Grażyna Kułach-Słodyczka  

15 Fundacja Arbor Mundi 
Długopole Dolne 37 

57-500 Bystrzyca Kłodzka 
Prezes - Andrzej Pankalla  

 

Stowarzyszenia Ochotniczych Straży Pożarnych 

Lp. NAZWA OSP Siedziba 
Prezes wg stanu na 

31.12.2021r. 

1. 
 

OSP Gorzanów 
 

Gorzanów ul. Bystrzycka 3 
ospgorzanow@gmail.com 

Prezes – Paweł Natanek  
Naczelnik:  

Ciurlik Janusz  

2. 
OSP Idzików 

 

Idzików 102 
regul02@interia.pl 

Prezes - Łukasz Regulski  
Naczelnik: 

Sławomir Soboń 
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3. 
OSP Międzygórze 

 

ul. Pocztowa, Międzygórze 

marekkry@o2.pl 

Prezes - Marek Krytak  
Naczelnik: Jacek Kłosiński 

4. 
OSP Nowy Waliszów 

 

Nowy Waliszów 32 
osp.nowywaliszow@o2.pl 

Prezes - Przemysław 
Capaja  

Naczelnik: Piotr Zaleski 

5. 
OSP Pławnica 

 

Pławnica 70 
osp.plawnica@wp.pl 

Prezes - Zbigniew Zaleski 
Naczelnik: 

Mateusz Bury  

6. 
OSP Poręba 

 

Poręba 54 
piotrek.kubiczek@vp.pl 

Prezes – Barbara 
Bednarkiewicz 

Naczelnik: Piotr Kubiczek 

7. 
OSP Stara Łomnica 

 

Stara Łomnica 72a 
serewin350@wp.pl 

Prezes - Tadeusz Mróz 
Naczelnik:  

Maciej Paryła  

8. 
OSP Stary Waliszów 

 

Stary Waliszów 17 
osp.starywaliszow@onet.pl 

Prezes – Jarosław Kołt  
Naczelnik: Leszek Bień 

9. 
OSP Wilkanów 

 

Wilkanów 130A 
jozef.haas@onet.pl 

Prezes - Krzysztof 
Wołyniak 

Naczelnik: Piotr Adamów  

10. 
OSP Zabłocie 

 

Zabłocie 9A 
pieta.jan@gmail.com 

Prezes - Jan Pięta 
Naczelnik: Robert Żaba 

            

Spółdzielnie socjalne 

l.p. Nazwa spółdzielni Adres siedziby kontakt 

1 
Spółdzielnia Socjalna 

Pomocna Dłoń 

Starobystrzycka 31, 
57-500 Bystrzyca Kłodzka 

 

Prezes -Maria Handel 
www.pomocnadlon.org 

 

2 
Wielobranżowa 

Spółdzielnia 
Socjalna „Igliczna” 

ul. Bystrzycka 16, Stara Bystrzyca 
57-500 Bystrzyca Kłodzka 

 

Prezes - Mariusz Lis  
 

                                        

Organizacje pozarządowe posiadające status organizacji pożytku publicznego  i uprawnione do 

pozyskania środków finansowych pochodzących   z  1% podatku dochodowego od osób 

fizycznych. 

lp. Nazwa organizacji 

1. Fundusz Lokalny Masywu Śnieżnika 

2. Fundacja „Równi choć Różni” 

3. Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Tenisa Ziemnego, Sportu i Rekreacji Mieszkańców Starego 

Osiedla 

4. Bystrzyckie Stowarzyszenie Dobroczynne 

5. Fundacja na rzecz Rozwoju Państwowej Szkoły Muzycznej 

I-go stopnia w Bystrzycy Kłodzkiej 

http://www.pomocnadlon.org/
http://www.firma.egospodarka.pl/raporty-o-firmach/w,dolnoslaskie/m,bystrzyca-klodzka/u,stara-bystrzyca-bystrzycka.html
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6. Towarzystwo Miłośników Gorzanowa 

7. Fundacja im. gen. Józefa Bema przy Szkole Podstawowej nr 1 w Bystrzycy Kłodzkiej 

8. Stowarzyszenie „Tolerancja” 

9. Bystrzyckie Stowarzyszenie "Amazonki” 

10. Bystrzyckie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych 

11. Ludowy Klub Sportowy „Zamek” Gorzanów 

12. Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Młodzieży niepełnosprawnej w Długopolu-Zdrój 

Informacja ze strony www.ngo.pl (z dnia 28.02.2022 r.) 

6.2. Gminna Rada Działalności Pożytku Publicznego 
 

                  Rada Miejska w dniu 20 listopada 2020 r. podjęła uchwałę Nr XXXIII/274/2020 w sprawie trybu 

powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w 

Gminie Bystrzyca Kłodzka.  W Radzie  będzie zasiadać 2 przedstawicieli Burmistrza, 2 przedstawicieli Rady 

Miejskiej oraz 4 przedstawicieli organizacji pozarządowych.   

Z uwagi, iż w 2021 r. nie wpłynął do Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej, wniosek od co najmniej 5 organizacji 

pozarządowych w sprawie powołania Gminnej Rady Pożytku Publicznego, Rada nie została powołana. 

 

6.3. Konsultacje społeczne 

 
      W roku 2021 Wydział Turystyki i Kultury Fizycznej Urzędu Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka 

przeprowadził 1 konsultację społeczną, tj.: konsultację społeczną dot. projektu uchwały w sprawie rocznego 

programu współpracy Gminy Bystrzyca Kłodzka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022  rok.  

Zgodnie z uchwałą nr LXII/548/10 Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 29 października 2010 r., w 

sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach 

dotyczących ich działalności statutowej oraz na podstawie Zarządzenia nr 0050.267.2021 Burmistrza 

Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 03.09.2021 r. ,projekt uchwały w sprawie Rocznego programu współpracy 

Gminy Bystrzyca Kłodzka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność 

pożytku publicznego na 2022 rok został poddany konsultacjom. 

Konsultacje z organizacjami pozarządowymi zostały przeprowadzone w celu poznania opinii  i uwag 

podmiotów sektora pozarządowego. Do udziału w konsultacjach uprawnione były organizacje 

pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie działające na rzecz Gminy Bystrzyca Kłodzka. 

Konsultacje odbyły się w dniach od 06.09.2021 r. do 15.09.2021 r.  

Projekt uchwały był udostępniony od 06.09.2021 r. na stronach: 

- Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Bystrzyca Kłodzka – http://bip.ug-

bystrzycaklodzka.dolnyslask.pl/w zakładce Organizacje pozarządowe/ konsultacje, 

- portalu gminy - www.bystrzycaklodzka.pl w zakładce: „aktualności” oraz w zakładce „Miasto i Gmina”/ 

Organizacje NGO/ program współpracy, oraz został wywieszony na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu 

Miasta i Gminy  Bystrzyca Kłodzka  (plac Wolności 1). 

Zaproszenie do konsultacji nad projektem uchwały wraz z ankietami konsultacyjnymi skierowano pocztą 

elektroniczną do organizacji pozarządowych Gminy Bystrzyca Kłodzka – zgodnie z bazą danych Wydziału 

Turystyki i Kultury Fizycznej na dzień 31.08.2021 r. do 81 organizacji.  

http://www.ngo.pl/
http://bip.ug-bystrzycaklodzka.dolnyslask.pl/w
http://bip.ug-bystrzycaklodzka.dolnyslask.pl/w
http://www.bystrzycaklodzka.pl/
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Organizacje pozarządowe Gminy Bystrzyca Kłodzka nie złożyły uwag i opinii do przedłożonego pod opinię 
projektu uchwały w sprawie Rocznego programu współpracy Gminy Bystrzyca Kłodzka z organizacjami 
pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok. 
Wpłynęła jedna ankieta konsultacyjna od Bystrzyckiego Stowarzyszenia Niepełnosprawnych 
opowiadająca się za przyjęciem Rocznego Programu, z dodatkowymi uwagami, które nie odnosiły się 
bezpośrednio do przedmiotowego projektu uchwały w sprawie rocznego programu współpracy na 2022 
r. a do sytuacji organizacji pozarządowych w okresie pandemii. 
 

          W roku 2021  konsultacje przeprowadzano także z inicjatywy Wydziału Urbanistyki i Planowania 

Urzędu Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka. Temat konsultacji: Rozwiązania przyjęte w projekcie zmiany 

„studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Bystrzyca Kłodzka” dla 

części obrębu Nowy Waliszów i Piotrowice, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko;    

   

Forma prowadzonych konsultacji: 

1) Wyłożenie do publicznego wglądu projektu: zmiany Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Bystrzyca Kłodzka wraz z prognozą oddziaływania 

na środowisko w/w dokumentów planistycznych; 

2) Otwarta dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie zmiany Studium uwarunkowań i 

kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Bystrzyca Kłodzka i prognozy oddz. na 

środowisko niniejszych dokumentów planistycznych, przeprowadzona w formie spotkania z 

zainteresowanymi w siedzibie tut. urzędu, w terminie określonym w ogłoszeniu o wyłożeniu do 

publicznego wglądu, oraz w formie spotkania online za pomocą programu ZOOM. 

3) Rozpatrzenie uwag i wniosków wniesionych przez zainteresowanych do projektu dokumentów 

planistycznych jw. i prognozy oddziaływania na środowisko niniejszych dokumentów; 

Sposób informowania o konsultacjach społecznych: Poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej, na stronie 

internetowej biuletynu informacji publicznej gminy Bystrzyca Kłodzka oraz tablicy ogłoszeń tut. Urzędu 

Miasta i Gminy w Bystrzycy Kłodzkiej. 

6.4. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za rok 2021 

Założeniem Programu było lepsze wykonywanie zadań Gminy poprzez możliwie pełne wykorzystanie 

potencjału organizacji pozarządowych, zwiększenie skuteczności i efektywności działań związanych z 

realizacją zadań publicznych i dalszy wzrost partycypacji społecznej w rozwiązywaniu problemów 

lokalnych, a także określenie celów, zasad oraz formy współpracy Gminy Bystrzyca Kłodzka z 

organizacjami pozarządowymi. Program określał zakres przedmiotowy współpracy, priorytetowe zadania 

publiczne oraz zakładaną wysokość środków przeznaczonych na ich realizację.  

 

6.4.1. Cele Programu  

Głównym celem Programu było: 

1) budowanie partnerstwa pomiędzy Gminą a organizacjami pozarządowymi służącego rozpoznawaniu i 

zaspokajaniu potrzeb mieszkańców oraz wzmacnianiu roli aktywności obywatelskiej w rozwiązywaniu 

problemów lokalnych, 

2) określenie czytelnych zasad w zakresie wspierania przez Gminę działań organizacji pozarządowych 

poprzez powierzanie tym organizacjom ustawowych zadań Gminy oraz określenie priorytetów Gminy na 

2021 r.,  

3) zapewnienie efektywnego wykorzystania zadań własnych Gminy wynikających  z przepisów prawa, 

poprzez włączenie organizacji pozarządowych w realizację tych zadań. 

 

Cele Programu były realizowane poprzez: 

1) zapewnianie organizacjom pozarządowym i innym podmiotom udziału w realizacji zadań publicznych, 

2) wykorzystanie potencjału i możliwości tych organizacji, 
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3) obniżanie kosztów realizacji zadań publicznych w wyniku wykorzystania bezpłatnej pracy 

wolontariuszy, 

4) zabezpieczenie w budżecie Gminy Bystrzyca Kłodzka środków na wykonanie zleconych zadań. 

 

Program skierowany był do organizacji pozarządowych, które prowadzą swoją działalność na terenie 

gminy Bystrzyca Kłodzka lub na rzecz jej mieszkańców. 

 

6.4.2. Zasady współpracy 

Gmina Bystrzyca Kłodzka realizuje postanowienia ustawy z dnia 24 kwietnia  2003 roku o 

działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, gdzie przedstawione są generalne zasady współpracy 

administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego w Polsce. 

Zgodnie z art. 5 powyższej ustawy, zasady współpracy między organami administracji publicznej i 

organizacjami pozarządowymi dotyczą głównie zlecenia realizacji zadań publicznych, wzajemnego 

informowania się o planowanych kierunkach działalności i współdziałania w celu ich zharmonizowania, 

jak również konsultowania projektów aktów normatywnych, w przypadku dziedzin działalności 

statutowej organizacji oraz tworzenia wspólnych zespołów inicjatywnych bądź doradczych. 

Najważniejszymi zasadami współpracy są: pomocniczość, partnerstwo, suwerenność stron, 

efektywność, uczciwa konkurencja oraz jawność poczynań. 

Na ww. zasadach realizowany był Roczny program współpracy Gminy Bystrzyca Kłodzka z 

organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2021 

roku. 

 

6.4.3 Formy współpracy  i sposób realizacji Programu 

W 2021 roku w Gminie Bystrzyca Kłodzka współpraca z sektorem organizacji pozarządowych oraz 

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, odbywała się na podstawie następujących 

aktów prawnych: 

1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,  

2) ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie,  

3) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych,  

4) ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej,  

5) ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, 

6) ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej,  

7) ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.  

 

Na podstawie Uchwały „Roczny program współpracy Gminy Bystrzyca Kłodzka  z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021”, który 

zawierał katalog 42 zadań określonych w 10 priorytetowych obszarach działania, były zlecane bądź 

wspierane przez Gminę Bystrzyca Kłodzka w 2021 roku zadania publiczne organizacjom pozarządowym i 

podmiotom uprawnionym. 

Roczny program ujmował współpracę w zakresie finansowym i pozafinansowym. 

 

6.4.3.1. Współpraca finansowa  

Zgodnie z zapisami ww. uchwały współpraca finansowa Gminy Bystrzyca Kłodzka   z przedstawicielami 

organizacji pozarządowych oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, polegająca 

na zleceniu lub wspieraniu w różnych formach, realizacji priorytetowych zadań publicznych zawartych w 

Rocznym programie na 2021 rok, obejmowała swoim zakresem następujące obszary pożytku 

publicznego: 

1) profilaktyka, ochrona i promocja zdrowia, 

2) pomoc społeczna oraz rehabilitacja i przeciwdziałanie uzależnieniom, 

3) oświata, edukacja, wychowanie, 
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4) kultura fizyczna i sport, 

5) promocja gminy, turystyka i rekreacja, krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży,  

6) kultura i sztuka, ochrona dziedzictwa kulturowego, podtrzymywanie tradycji narodowych, 

7) współpraca ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw, 

8) działalność na rzecz mniejszości romskiej, 

9) aktywizacja i współpraca ze środowiskiem seniorów, 

10)  wspomaganie techniczne, szkoleniowe i informacyjne organizacji pozarządowych. 

 

Realizacja zadań publicznych odbywała się zgodnie z art. 11 ust. 2 ustawy -  w trybie otwartego konkursu 

ofert i w trybie art. 19 a ustawy. 

 

Łączna wysokość zaplanowanych środków pieniężnych przeznaczonych na dotacje dla podmiotów 

sektora pozarządowego w 2021 roku, wyniosła łącznie: 264 000,00 zł, zgodnie z uchwałą budżetową nr 

XXXIV/282/2020 z dn. 18 grudnia 2020 r., w tym na poszczególne obszary wsparcia: 

1) profilaktyka, ochrona i promocja zdrowia – 67 200,00 zł, 

2) kultura fizyczna i sport – 196 800,00 zł. 

 Wysokość przekazanych środków organizacjom pozarządowym w 2021 roku wyniosła 246 905,34 zł, 

z tego: 

1) na podstawie otwartych konkursów ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych:  229 605,34 zł, w 

tym na zadania z zakresu: 

a) profilaktyka, ochrona i promocja zdrowia – 50 105,34 zł, 

b) kultura fizyczna i sport – 179 500,00 zł, 

2) na podstawie art. 19a ustawy z pominięciem otwartego konkursu ofert – na podstawie oferty złożonej 

przez organizacje z własnej inicjatywy: 

a)  na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu - 17  300,00 zł. 

 

Wysokość wydatkowanych i przedstawionych do rozliczenia dotacji na podstawie przedłożonych 

sprawozdań (na dzień 31.03.2022 r.) i zawartych porozumień, wynosi łącznie: 236 905,34 zł, w tym na 

zadania z zakresu: 

1) profilaktyki, ochrony i promocji zdrowia – 50 105,34 zł, 

2) kultury fizycznej i sportu – 186 800,00 zł. 

 

W 2021 roku  jedna umowa, na wniosek organizacji pozarządowej, została rozwiązana za porozumieniem 

stron i dokonano zwrotu niewydatkowanej dotacji w kwocie  10 000,00 zł.  

 

Łącznie w 2021 roku powierzono 17 zadań publicznych dla 14 organizacji pozarządowych. 

Procentowe wykorzystanie przyznanych dotacji (w odniesieniu do zawartych umów i przedłożonych 

sprawozdań):  

1) profilaktyki, ochrony i promocji zdrowia – 2 umowy – 100%, 

2) kultury fizycznej i sportu – 15 umów –94,92%. 

 

6.4.3.2. Zasady procedowania przy zlecaniu zadań publicznych. 

Współpraca finansowa administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi na przestrzeni 2021 roku 

realizowana była w formie zlecania zadań podmiotom uprawnionym na podstawie: 

• Zarządzenie Nr 0050.1.2021 Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 05.01.2021 r. 

• Zarządzenie Nr 0050.85.2021 z dnia 18.03.2021 r. 

w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego 

konkursu ofert na finansowe wspieranie zadań publicznych zlecanych przez Gminę Bystrzyca Kłodzka 

organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 

2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 r. 
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Zarządzenia były uszczegółowieniem procedur konkursowych w poszczególnych obszarach wsparcia, a 

szczegółowe wytyczne postępowania konkursowego i tryb pracy komisji konkursowej, zawarty został w 

Rocznym programie współpracy z organizacjami pozarządowymi. 

 

6.4.3.3. Zlecanie realizacji zadań publicznych 

W ramach realizacji Rocznego programu współpracy na rok 2021 następujące wydziały merytoryczne 

Urzędu Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka ogłosiły i przeprowadziły otwarte konkursy ofert na realizację, 

przez organizacje pozarządowe i inne podmioty uprawnione, zadań publicznych: 

1) Wydział Turystyki i Kultury Fizycznej, 

2) Wydział Edukacji i Spraw Społecznych. 

Terminy ogłaszania konkursów na zlecenie realizacji zadań publicznych, przez ww. Wydziały Urzędu, w 

następujących obszarach wsparcia: 

 

1) Wydział Turystyki i Kultury Fizycznej: 

a) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu: 

- I konkurs: ogłoszenie 17.11.2020 r., 

- nabór w trybie art. 19a. ustawy (małe granty) 30.06.2021 r.  

Wnioski z własnej inicjatywy, zgłaszane przez organizacje pozarządowe, w następujących obszarach 

wsparcia: 

1) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu: 

a) Uczniowski Ludowy Klub Sportowy Bystrzyca Kłodzka oferta z dnia 09.07.2021 r., 

b) Klub Sportowy Polonia Bystrzyca Kłodzka oferta z dnia 10.08.2021 r., 

c) Uczniowski Klub Sportowy Football Kids oferta z dnia 10.11.2021 r. 

2) Wydział Edukacji i Spraw Społecznych: 

a) profilaktyka, ochrona i promocja zdrowia:  

- I konkurs: ogłoszenie 07.12.2020 r., 

- II konkurs: ogłoszenie 08.03.2021 r.  

 

6.4.3.4. Konkursy ofert w poszczególnych obszarach pożytku publicznego. 

 

Dotacje na realizację zadań publicznych przyznawano w trybie otwartych konkursów ofert. Konkursy 

ogłaszane były przez wydziały merytoryczne Urzędu Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka we właściwych 

dla nich obszarach pożytku publicznego, z co najmniej 21-dniowym wyprzedzeniem. Komunikaty 

Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej o ogłoszeniu otwartych konkursów ofert zawierały przede wszystkim 

informacje określone w ustawie o działalności pożytku publicznego lub w innych przepisach prawnych 

oraz inne istotne lub specyficzne dla danego rodzaju zadania warunki zlecenia. Wszystkie ogłoszenia 

zamieszczane były: 

1/ w Biuletynie Informacji Publicznej,                                                                         

2/ na stronie internetowej gminy, 

3/ na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy,  

zgodnie z art. 15 ust. 2h i 2j ustawy.  

 

          W ramach przeprowadzonych otwartych konkursów ofert organizacje pozarządowe składały 

propozycje realizacji zadań publicznych. Oferty były weryfikowane pod względem formalnym przez 

pracowników odpowiednich wydziałów. Do dalszego etapu przechodziły tylko oferty spełniające 

wszystkie kryteria formalne. Opiniowaniem ofert pod względem merytorycznym zajmowały się komisje 

konkursowe, które oceniały możliwość realizacji zadania przez organizację pozarządową, przedstawioną 

kalkulację kosztów, wartość merytoryczną projektu oraz uwzględniały wysokość środków publicznych 

przeznaczonych na realizację danego zadania. Ostateczną decyzję o wyborze zadania i wysokości jego 

dofinansowania podejmował Burmistrz Bystrzycy Kłodzkiej, na podstawie opinii Komisji Konkursowych, 

zgodnie z obowiązującą ustawą. 
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  Podsumowanie otwartych konkursów ofert 

 

W celu realizacji Rocznego programu współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi na 2021 rok dwa 

wydziały merytoryczne Urzędu Miasta i Gminy, ogłosiły oraz przeprowadziły łącznie 3 otwarte konkursy 

ofert oraz 1 nabór ofert w trybie art. 19a. 

 

1) liczba ofert organizacji pozarządowych złożonych w otwartych konkursach: 

- na wspieranie zadania: 

a) Wydział Edukacji i Spraw Społecznych – 4, 

b) Wydział Turystyki i Kultury Fizycznej – 13, 

 

2) liczba umów zawartych w 2021 roku z organizacjami pozarządowymi, po rozstrzygnięciu 

otwartych konkursów ofert: 

a) Wydział Edukacji i Spraw Społecznych – 2, 

b) Wydział Turystyki i Kultury Fizycznej – 12, 

 

3) liczba umów zawartych w 2021 roku złożonych w trybie uproszczonym zgodnie z art. 19a 

ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego   i o wolontariacie na 2021 r. – 3. 

 

6.4.3.5. Wykaz zadań wspieranych w 2021 r. w trybie otwartego konkursu ofert: 

 

1) Realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu w trybie otwartego konkursu ofert:  

Lp. Podmiot Nazwa zadania Kwota 
dofinansowania na 

2021 r.  
wg umowy (w zł) 

1. Fundacja Szansa  Propagowanie różnych form aktywności 
fizycznej wśród mieszkańców Gminy Bystrzyca 
Kłodzka  

6 000,00 

2. Uczniowski Ludowy Klub 
Sportowy „Bystrzyca 
Kłodzka”  

„Młodzi duchem, starsi ciałem – aktywna 
Bystrzyca Kłodzka” 

6 000,00 

3. Uczniowski Ludowy Klub 
Sportowy „Bystrzyca 
Kłodzka” 

Organizacja zajęć sportowych z zakresu 
lekkoatletyki, narciarstwa oraz gier 
zespołowych. Udział w zawodach różnego 
szczebla oraz organizacja masowych imprez 
sportowo – rekreacyjnych” 

16 000,00 

4. Klub Sportowy „Polonia” 
Bystrzyca Kłodzka 

Prowadzenie sekcji piłki nożnej na terenie 
miasta i gminy Bystrzyca Kłodzka, 
prowadzenie zajęć ogólnorozwojowych z 
zakresu kultury fizycznej i sportu dla dzieci i 
młodzieży, prowadzenie treningów, 
organizacja imprez sportowych, zawodów i 
rozgrywek oraz udział we współzawodnictwie 
sportowym.   

40 000,00 

5. Ludowy Zespół Sportowy 
„Łomniczanka” Stara 
Łomnica 

Sport i rekreacja upowszechniana przez piłkę 
nożną  

24 000,00 
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6. Bystrzyckie 
Stowarzyszenie Tenisa 
Stołowego 

Organizacja zajęć z tenisa stołowego na terenie 
miasta Bystrzyca Kłodzka, prowadzenie 
treningów szkoleń oraz rozgrywek 
mistrzowskich i towarzyskich o zasięgu 
regionalnym i ponadregionalnym  

5 000,00 

7. Młodzieżowy Klub 
Sportowy Taekwon- do 
Bystrzyca Kłodzka 

Teakwon-do, sprawni i zdrowi  23 000,00 

8. Polskie Stwowarzyszenie 
Haidong Gumdo 

Hapkido w Bystrzycy  5 000,00 

9. Ludowy Klub Sportowy 
„Zamek”  

Organizacja zajęć sportowych, treningów dla 
dzieci, młodzieży i dorosłych w środowisku 
wiejskim z udziałem we współzawodnictwie 
sportowym – prowadzenie sekcji piłki nożnej 
w miejscowości Gorzanów.  

24 000,00 

10. Ludowy Zespół Sportowy 
„SPARTA” w Starym 
Waliszowie  

Wspieranie i upowszechnianie kultury 
fizycznej poprzez szkolenie sportowe z 
zakresu piłki nożnej.  

12 500,00 

11. Ludowy Zespół Sportowy 
„Igliczna” Wilkanów 

Sport w Wilkanowie  10 000,00 
umowę rozwiązano 
za porozumieniem 
stron 

12. Klub sportowy „Spartan” Organizacja zajęć sportowych dla dzieci trzech 
grup wiekowych na terenie gminy Bystrzyca 
Kłodzka, prowadzenie zajęć 
ogólnorozwojowych, treningów, zawodów i 
rozgrywek sportowych piłki nożnej  

8 000,00 

RAZEM: 179 500,00 

Po rozwiązaniu umowy RAZEM:  169 500,00 

 

2) Realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu w trybie w trybie uproszczonym zgodnie z art. 

19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 r.  

 

Lp. Podmiot Nazwa zadania Kwota dofinansowania na 2021 

r.  

wg umowy (w zł) 

1. Uczniowski Klub 

Sportowy Football Kids 

 

Mikołaj na sportowo 2 300,00 

2. Uczniowski Ludowy 

Klub Sportowy 

Bystrzyca Kłodzka 

Wakacje na sportowo 5 000,00 

3. Klub Sportowy Polonia 

Bystrzyca Kłodzka 

Organizacja i uczestnictwo w 

rozgrywkach piłki nożnej na 

szczeblu wojewódzkim 

10 000,00 

 

RAZEM 17 300,00 

ŁĄCZNIE (poz. 1-12 i 1-3) 186 800,00 

Wydział prowadzący: Wydział Turystyki i Kultury Fizycznej. 
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3) Zadania z zakresu profilaktyki, ochrony i promocji zdrowia. 

Wydział prowadzący: Wydział Edukacji i Spraw Społecznych. 

6.4.3.6. Pozostałe formy współpracy finansowe  

 

Projekty realizowane przez organizacje pozarządowe i inne organizacje społeczne przy współudziale 

Gminy Bystrzyca Kłodzka. 

1)  Pożyczki dla organizacji pozarządowych: 

W roku 2021 Gmina Bystrzyca Kłodzka nie udzieliła pożyczek dla organizacji pozarządowych. 

 

2) Środki finansowe przeznaczone na fundusz sołecki: 

a) plan: 661 672,00 zł, 

b) wykonanie:  650 166,06 zł. 

 

3) Zadania realizowane w partnerstwie z Gminą Bystrzyca Kłodzka w ramach inicjatyw lokalnych: 

a) inicjatywy lokalne - brak. 

b) współpraca z Powiatem Kłodzkim: 

 

 

 

 

 

 

 

 

lp. Nazwa Organizacji Nazwa zadania  

Kwota przyznanej 

dotacji na 2021 r. 

(w zł) 

1. Bystrzyckie Stowarzyszenie 

„Amazonki” 

Rehabilitacja kobiet  po 

mastektomii 
11 997,50 

2. 
Bystrzyckie Stowarzyszenie 

Niepełnosprawnych 

Prowadzenie świetlicy 

środowiskowej 

w Bystrzycy Kłodzkiej 

38 107,84 

 

SUMA 
50 105,34 

 

lp. Nazwa Organizacji Nazwa zadania  

Wysokość 

dofinansowania 

w zł  
1 Sołectwo 

Stara Łomnica 

Nagroda za I miejsce za najpiękniejszy wieniec 

dożynkowy 1 800,00 

2 

Sołectwo  

Długopole-Dolne 

Najpiękniejsze inicjatywy społeczności 

lokalnych – kontynuacja odnowy budowy boiska 

sportowego w Długopolu Dolnym 2 484,00  

3 

Sołectwo Gorzanów 

Najlepsze inicjatywy społeczności lokalnych – 

miejsce przyjazne dla wszystkich  2 500,00 

4 

Sołectwo Topolice  

Najlepsze inicjatywy społeczności lokalnych – 

Ekologiczne i dostojnie w Topolicach 380,00 

 

SUMA 7 164,00 
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4)  Wsparcie finansowe dla Ochotniczych Straży Pożarnych w ramach realizowanych przez 

stowarzyszenia OSP zadań, w ramach budżetu gminy: 

 

l.p. OSP Nazwa zadania Wysokość dofinansowania 

w zł (brutto) 

1 GORZANÓW Zakup pompy CO 500,00 

2 PŁAWNICA Przegląd narzędzi hydraulicznych 650,00 

Gniazdo ładowania do samochodu 

pożarniczego 

2 706,00 

3 PORĘBA Remont instalacji wodnej w remizie 900,00 

Wymiana kotła CO w remizie 2 500,00 

4 IDZIKÓW Wykonanie wjazdu do garażu 

(przebudowa bramy wjazdowej i 

utwardzenie terenu) 

11 439,00 

Przegląd aparatów powietrznych 1857,30 

Oznakowanie pojazdu pożarniczego 922,50 

Zakup akumulatora 2 szt. 1 740,00 

Zakup drabiny 7 000,00 

Prądownica pianowa 1 800,00 

5 STARA ŁOMNICA Przegląd narzędzi hydraulicznych 650,00 

Uzupełnienie torby ratowniczej PSPR1 1 200,00 

6 STARY WALISZÓW Naprawa bramy garażowej oraz 

elewacji budynku 

1 500,00 

Naprawa dachu remizy 6 000,00 

Zakup akumulatora 509,99 

7 WILKANÓW Badanie UTD aparatów powietrznych i 

masek pełnotwarzowych 

2949,54 

Naprawa kotła EKO-L 513,71 

Uzupełnienie torby ratowniczej PSPR1 1 280,00 

Zakup akumulatorea 1 230,00 

8 ZABŁOCIE Wymiana oleju w samochodzie 

pożarniczym 

740,00 
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Zakup ubrań koszarowych oraz bluz 

polarowych dla MDP 

1 300,00 

Lekki samochód ratowniczo-gaśniczy 

FORD TRANSIT uterenowiony z 

podwójną kabiną  

290 999,00 

 340 887,04 

 

Dla wszystkich OSP: Recertyfikacja Kursu KPP – 5 610,00 zł,  zakup sorbentu – 4 000,00 zł. 

5) Projekty realizowane przez organizacje pozarządowe i podmioty prowadzące działalność pożytku 

publicznego współfinansowane z innych źródeł: 

 

Lp. 
Nazwa 

organizacji 
Nazwa zadania 

Wartość 

zadania w 

zł 

Kwota 

dofinansowani

a w zł 

Źródło 

dofinansowania 

1. OSP 
Gorzanów 

Przygotowanie 
jednostek 
ochotniczych straży 
pożarnych do 
działań ratowniczo-
gaśniczych 

765,00  710,00 Komenda Główna 
Państwowej 

Straży Pożarnej  

Wyposażenie 
wozów strażackich 
w ramach 
wspierania 
jednostek 
Ochotniczych Straży 
Pożarnych z 
terenów wiejskich  

5 805,00 zł  5 500,00 Fundusz 
Składkowy 

Ubezpieczenia 
Społecznego 

Rolników  

Strażnica wiedzy, 
edukacji i dobrej 
zabawy  

7 680,00 4 750,00 Ośrodek Działaj 
Lokalnie Fundusz 
Lokalny Masywu 

Śnieżnika  
Zakup ubrań 
ochronnych na 
szerszenie oraz 
stojaka 
hydrantowego 

2 000,00  2 000,00 Nadleśnictwo 
Szczytna 

Zakup ubrań 
specjalnych, 
hełmów oraz 
rękawic  

9 000,00  9 000,00 Sołectwo 
Gorzanów  

Zakup butów, 
rękawic i kominiarki 
strażackiej 

5 087,82 5 000,00 Komenda Główna 
Państwowej 

Straży Pożarnej  
2. Fundacja na 

rzecz 
rozwoju PSM 

I st. w 
Bystrzycy 
Kłodzkiej 

Zakup fortepianu 
dla szkoły 
muzycznej 

1 645,00 1 645,00 Zbiórka publiczna 
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3. Stowarzysze
nie Przyjaciół 

Dzieci i 
Młodzieży 

Niepełnospra
wnej  

Razem sprawni i 
weseli – zakup 
magicznego dywanu 

10 650,00 10 000,00 Telewizja Polska 
S.A. 

4. 

Lokalny 
Fundusz 
Masywu 

Śnieżnika 

Program 
stypendialny 

45 000,00 45 000,00 
Program 

stypendialny 
Program grantowy 72 900,00 44 700,00 Program grantowy 
Kampania 1% 4 500,00 3 000,00 Kampania 1% 
Program Global 
Challenges Local 
Solutions 

54 366,00 43 031,00 
Program Global 
Challenges Local 

Solutions 
5. Fundacja 

„Równi choć 
różni” 

„Kreatywne 
przedszkole - 
twórczy maluch”- 
projekt z RPO Dolny 
Śląsk 

348 839,37 348 839,37 UE i Urząd 
Województwa 
Dolnośląskiego 

Aktywna tablica- 
urząd wojewódzki 

35 000,00 35 000,00 MEN 

„Sukces w zasięgu 
ręki” 

50 000,00 50 000,00 Fundacja PZU 

„Tropiciele 
przyrody” 

5 000,00 5 000,00 Fundusz Lokalny 
Masywu Śnieżnika 

Zajęcia sportowe - 
sks 

30 000,00 30 000,00 Urząd 
Województwa 
Dolnośląskiego 

Suma: 688 238,19 643 175,37  

 

6)Wspieranie organizacji pozarządowych poprzez bezpłatne lub preferencyjne udostępnianie lub 

przekazywanie im nieruchomości. 

 

      W 2021 roku aneksowano umowy na prowadzenie szkół z niżej wymienionymi Stowarzyszeniami oraz 

podpisano nowe umowy dzierżawy, wg poniższego: 

 

 

lp. 

 

 

Nazwa organizacji 

 

Miejsce 

1. Towarzystwo Miłośników Gorzanowa z siedzibą w 

Gorzanowie, ul. Kłodzka 8 

Gorzanów  

nieruchomość zabudowana przy ul. 

Kłodzkiej 8 (szkoła). 

2. Stowarzyszenie „Wójtowice – Powrót do 

Przyszłości”, 57-516 Stara Bystrzyca, Wójtowice, 

ul. Górna 19 

3 umowy na dzierżawę gruntów 

niezabudowanych w ramach realizacji 

bieżących projektów; Wójtowice. 

3. Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Wilkanów 

(umowa nieprzedłużona) 

umowa zawarta na trzy lata (od 1 

czerwca 2018 do 31 maja 2021) - najem 

części pomieszczeń użytkowych w 

budynku Wilkanów 132 (po byłej szkole). 

4. Fundacja "Wilczym Szlakiem" z/s Międzygórze ul. 

Wojska Polskiego 35/5   

umowa zawarta od 1 stycznia 2021 do 31 

grudnia 2023r. - dzierżawa parkingu w 

Międzygórzu na części działki 41/1. 

5. Uczniowski Klub Sportowy "Trzy Twierdze" z/s ul. 

Okrzei 19/8a Kłodzko  

umowa rozwiązana z dniem 6 grudnia 

2021 roku - dzierżawa działek w 
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Bystrzycy Kłodzkiej nr 75 i 76 obręb 

Zacisze na cele strzelnicy. 

 

7) Współpraca Gminy Bystrzyca Kłodzka ze stowarzyszeniami i fundacjami prowadzącymi jednostki 

oświatowe: 

lp. Nazwa organizacji 

pozarządowej 

Prowadzona 

jednostka 

Miejsce 

prowadzenia 

Kwota dotacji ze 

środków własnych 

budżetu gminy  

w 2021 r. 

1. Waliszowskie 
Stowarzyszenie Edukacyjne 
w Starym Waliszowie 

Publiczna Szkoła 
Podstawowa wraz 
z oddziałem 
przedszkolnym 

Stary Waliszów publiczna szkoła 
podstawowa – 
863 440,04 zł 

publiczny oddział 
przedszkolny, w tym 
kształcenie specjalne – 
117 112,70 zł 

2. Towarzystwo Miłośników 
Gorzanowa w Gorzanowie 

Szkoła 
Podstawowa w 
Gorzanowie wraz 
z oddziałem 
przedszkolnym,  

zespół 
wychowania 
przedszkolnego 
„Bajkowe 
Przedszkole”,  

 (wszystkie 
jednostki 
niepubliczne) 

Gorzanów niepubliczna szkoła 
podstawowa – 
418 097,00 zł 

niepubliczny oddział 
przedszkolny – 
39 313,58 zł 

 

niepubliczny zespół 
wychowania 
przedszkolnego – 
45 333,00 zł 

 

3. Stowarzyszenie „Stara 
Łomnica Dzieciom”                
w Starej Łomnicy 

Od 1.09.2012 r. 
publiczna szkoła 
podstawowa wraz 
z oddziałem 
przedszkolnym 
oraz niepubliczny 
zespół 
wychowania 
przedszkolnego 
Małe Przedszkole 
„Krasnoludki” 

Stara Łomnica publiczna szkoła 
podstawowa – 
1 216 752,17 zł 

publiczny oddział 
przedszkolny – 
105 385,72 zł 
niepubliczny zespół 
wychowania 
przedszkolnego  Małe 
Przedszkole 
„Krasnoludki” – 
54 399,60 zł 

4. Stowarzyszenie Przyjaciół 
Szkoły                    w 
Długopolu Dolnym „Kleks” 

Od 01.09.2012 r. 
publiczna szkoła 
podstawowa wraz 
z oddziałem 
przedszkolnym 

 

Długopole Dolne 

publiczna szkoła 
podstawowa – 
1 451 326,24 zł 
publiczny oddział 
przedszkolny – 
109 208,00 zł 

5. Fundacja „Równi Choć 
Różni”  

Od 1.09.2014 r. 
szkoła 
podstawowa z 
oddziałami 

Pławnica publiczna szkoła 
podstawowa – 
4 388 791,33 zł, 
(uczniowie 
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integracyjnymi im. 
M. Konopnickiej w 
Pławnicy wraz z 
oddziałem 
przedszkolnym 

pełnosprawni i objęci 
kształceniem 
specjalnym, zajęcia 
rewalidacyjno-
wychowawcze) 
 oraz 
80 909,90 zł (wczesne 
wspomaganie rozwoju) 
publiczny oddział 
przedszkolny, w tym 
kształcenie specjalne – 
613 360,36 zł 

6. Fundacja Edukacji 
Przedszkolnej 

Żłobek „Bystrzaki” Bystrzyca 
Kłodzka 

68 250,00 zł 

SUMA 9 571 679,64 zł 

 

6.4.3.7. Współpraca pozafinansowa 

W ramach realizacji Rocznego programu współpracy na 2021 rok Gmina Bystrzyca Kłodzka 

współpracowała z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami uprawnionymi nie tylko w 

sferze finansowej poprzez zlecanie i powierzanie zadań publicznych, ale również w sferze pozafinansowej.  

Pozafinansowe formy współpracy dotyczyły przede wszystkim sfery: informacyjnej                          i 

promocyjnej, organizacyjnej oraz konsultacyjnej i szkoleniowej.  

 

1) Sfera informacyjna i promocyjna 

1) prowadzenie na portalu gminy podstrony (zakładka „organizacje NGO”) przeznaczonej dla organizacji 

pozarządowych: 

- zamieszczane są tam m.in. informacje na temat organizowanych szkoleń, komunikaty dot. konkursów 

ofert na realizację zadań, zaproszenia na spotkania, Dolnośląski Biuletyn Ekonomii Społecznej, akty 

prawne, wademekum po funduszach, programy współpracy, przydatne linki, 

2) przekazywanie bieżących informacji drogą elektroniczną o konkursach, grantach, przepisach 

prawnych, szkoleniach m.in.: 

- Dolnośląski Biuletyn Ekonomii Społecznej oraz aktualne konkursy i granty – informacje przekazywane 

pocztą elektroniczną, 

- ogłoszenia o konkursach i naborach wniosków ogłaszanych przez Gminę, Urząd Marszałkowski i 

administrację rządową oraz inne podmioty - informacje przekazywane pocztą elektroniczną oraz 

zamieszczane na portalu gminy, 

- informacje i zaproszenia dla NGO na seminaria, szkolenia, konsultacje;  

3) promocja organizacji i realizowanych zadań: 

- na portalu gminnym: informacje o prowadzonych i realizowanych przez organizacje działaniach, 

- udzielanie rekomendacji organizacjom pozarządowym współpracującym z Gminą. 

4) uruchomienie akcji pn.:  „Wspieraj lokalnie” Rodzime Organizacje – przekaż 1 % - XII 2020 r. 

(przekazanie 1% w 2021 r.)  

 

2) Sfera organizacyjna 

1) wsparcie przy przygotowaniu ofert na dofinansowanie zadań publicznych oraz sporządzaniu 

sprawozdań,  

2) wsparcie przy organizacji działań realizowanych przez organizacje, 

3) prowadzenie bazy danych: 

- przeprowadzono badania potrzeb szkoleniowych dla organizacji prowadzących działalność pożytku 

publicznego z terenu gminy Bystrzyca Kłodzka, 
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- prowadzono bank informacji o organizacjach pozarządowych Gminy Bystrzyca Kłodzka – bieżąca 

aktualizacja danych,  aktualizacja ankiet informacyjnych. 

 

3) Sfera konsultacyjna 

a) akty prawne konsultowane z organizacjami pozarządowymi: 

- w sprawie Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2021 rok. 

 

4)  Sfera szkoleniowa 

Szkolenia i spotkania realizowane przez Gminę Bystrzyca Kłodzka: 

a) cały rok - prowadzono bieżącą współpracę z organizacjami w zakresie sporządzania ofert, 

przygotowywania rozliczeń, prowadzenia dokumentacji księgowej i dokumentacji 

potwierdzającej realizację powierzanych przez gminę zadań, współpracę w zakresie sporządzania 

wniosków o dofinansowanie z innych źródeł – realizacja: Wydział Turystyki i Kultury Fizycznej. 

b) 05.11.2021 r. przeprowadzono szkolenie dla członków organizacji pozarządowych gminy 

Bystrzyca Kłodzka z zakresu:  

- przekazywania, realizacji i rozliczania dotacji w trybie ustawy o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie, przepisów wykonawczych oraz dodatkowych przepisów dot. m.in. 

obowiązku zapewnienia dostępności do zadania osobom ze szczególnymi potrzebami.  

 

6.4.4.Monitoring programu 
Koordynację realizacji programu w 2021 roku prowadził Wydział Turystyki i Kultury Fizycznej. 

Monitoring realizacji programu odbywał się  m.in. w oparciu o stały  kontakt   z Wydziałami zlecającymi 

zadania publiczne i współpracującymi z organizacjami pozarządowymi. Monitoring realizacji finansowej 

programu prowadzony był w oparciu o przeprowadzane kontrole realizacji harmonogramu i zakresu 

rzeczowo – finansowego zadania (sprawozdania częściowe) oraz poprzez analizę składanych sprawozdań                          

z wykonania zadań publicznych. Większość składanych sprawozdań z wykonania zadania publicznego 

przyjmowana była bez zastrzeżeń, część wymagała korekty i uzupełnień.  

Zgodnie z postanowieniami Rocznego programu współpracy, Burmistrz Bystrzycy Kłodzkiej, na 

podstawie analizy efektów realizacji niniejszego Programu przygotowuje Projekt rocznego programu na  

2022 r.  

W związku z art. 5 ust. 5 i art. 5a ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie   z dn. 24 kwietnia 2003 

r., Uchwałą nr LXII/548/10 Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 29 października 2010 r., 

Burmistrz Bystrzycy Kłodzkiej na podstawie Zarządzenia  nr 0050.267.2021 z dn. 03.09.2021 r., w 

sprawie konsultacji projektu uchwały, poddał konsultacjom społecznym projekt uchwały w sprawie 

Rocznego programu współpracy Gminy Bystrzyca Kłodzka z organizacjami pozarządowymi oraz 

podmiotami prowadzącymi  działalność pożytku publicznego na rok 2022.  

Konsultacje odbyły się w dniach od 6 września do 15 września 2021 r.  

Po zakończeniu konsultacji Burmistrz Bystrzycy Kłodzkiej skierował do zaopiniowania przez Radę 

Miejską ww. projekt konsultowanej uchwały. Uchwała w sprawie Rocznego programu współpracy na rok 

2022 podjęta została w dniu 29.10.2021 r. 
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Rozdział 4. FINANSE GMINY 

 

1. Dochody Gminy 

 

W roku 2021 dochody gminy wyniosły ogółem 114 748 769,93 zł. Plan dochodów wykonano w 102,73%.  

Wykaz dochodów według źródeł przedstawia poniższa tabela.  

DOCHODY GMINY WG ŻRÓDEŁ W ROKU 2021 

Lp Wyszczególnienie Wykonanie 

I Dochody majątkowe 16 437 016,12  

1 Dotacje i środki otrzymane na inwestycje 13 042 196,84 

2 
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 
europejskich 

2 419 427,15 

3 Dochody ze sprzedaży majątku 968 337,80 

4 Przekształcenie i wykup prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 7 054,33 

II Dochody bieżące 98 311 744,81 

1 Wpływy z podatków  14 205 230,99 

2 Wpływy z opłat 5 199 931,72 

3 
Dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe oraz wpłaty od gminnych 
zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych 

1 685 902,83 

4 Dochody z mienia gminy 2 692 492,04 

5 Spadki, zapisy i darowizny na rzecz gminy 12 704,00 

6 Dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych w odrębnych przepisach 170 447,96 

7 
Dochody uzyskiwane w związku z realizacją zadań z administracji rządowej oraz 
innych zadań zleconych ustawami 

67 356,30 

8 Odsetki od pożyczek udzielanych przez gminę  46 633,16 

9 Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy 99 431,97 

10 Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy 506,38 

11 Inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów 735 644,00 

12 Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 13 786 826,00 

13 Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 683 528,62 

14 Subwencje 31 084 751,00 

15 Dotacje celowe z budżetu państwa 26 416 442,89 

16 Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST 18 401,01 

17 
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z 
zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej 

4 195,00 

18 
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie 
realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 

304 488,57 

19 
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych 
źródeł 

60 271,00 

20 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 
europejskich 

1 036 559,37 

Ogółem 114 748 769,93 
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  Wzrost wysokości dochodów Gminy za ostatnie 4 lata ilustruje poniższa tabela: 

Wyszczególnienie 

 

 

rok 2018 
rok 2019 rok 2020 rok 2021 

wzrost w 

stosunku 

do 2018 

r. w % 

Dochody 

majątkowe 

13 208 091,00 
5 288 302,00 13 611 544,87 16 437 016,12 24,45% 

Dochody 

bieżące 

78 312 506,00 
86 385 926,55 91 889 029,68 98 311 744,81 25,54% 

Dochody ogółem 91 520 597,00 91 674 228,55 105 500 574,55 114 748 760,93 25,38% 

 

2. Wydatki Gminy 
 

W roku 2021 wydatki Gminy wyniosły ogółem  93 361 838,00 zł. Plan wydatków wykonany został                                   
w 92,88 %.   

Wykaz wydatków  w szczegółowości działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższa 
tabela. 
 

Dział Rozdz. Treść 
Wydatki 
ogółem 

w tym  

wydatki 
bieżące 

wydatki 
majątkowe 

010   Rolnictwo i łowiectwo 626 756,76 626 756,76 0,00 

  01030 Izby rolnicze 13 200,45 13 200,45 0,00 

  01095 Pozostała działalność 613 556,31 613 556,31 0,00 

020   Leśnictwo 22 573,29 22 573,29 0,00 

  02001 Gospodarka leśna 22 573,29 22 573,29 0,00 

600   Transport i łączność 5 866 601,02 2 324 022,83 3 542 578,19 

  60004 Lokalny transport zbiorowy 92 250,00 49 200,00 43 050,00 

  60013 Drogi publiczne wojewódzkie 147 478,82 716,80 146 762,02 

  60014 Drogi publiczne powiatowe 977 369,60 22 593,60 954 776,00 

  60016 Drogi publiczne gminne 2 276 000,43 1 606 000,69 669 999,74 

  60017 Drogi wewnętrzne 2 335 102,41 607 111,98 1 727 990,43 

  60041 Infrastruktura portowa 10 000,00 10 000,00 0,00 

  60095 Pozostała działalność 28 399,76 28 399,76 0,00 

630   Turystyka 4 512 794,39 182 274,21 4 330 520,18 

  63003 
Zadania w zakresie 
upowszechniania turystyki 

4 499 958,69 169 438,51 4 330 520,18 

  63095 Pozostała działalność 12 835,70 12 835,70 0,00 

700   Gospodarka mieszkaniowa 6 967 966,41 3 492 540,23 3 475 426,18 

  70005 
Gospodarka gruntami i 
nieruchomościami 

3 917 966,41 3 442 540,23 475 426,18 

  70095 Pozostała działalność 3 050 000,00 50 000,00 3 000 000,00 

710   Działalność usługowa 419 069,05 391 855,05 27 214,00 

  71004 
Plany zagospodarowania 
przestrzennego 

122 795,30 122 795,30 0,00 

  71035 Cmentarze 248 303,75 221 089,75 27 214,00 

  71095 Pozostała działalność 47 970,00 47 970,00 0,00 

750   Administracja publiczna 9 684 100,88 9 596 239,94 87 860,94 
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  75011 Urzędy wojewódzkie 742 825,12 742 825,12 0,00 

  75022 
Rady gmin (miast i miast na 
prawach powiatu) 

338 810,02 338 810,02 0,00 

  75023 
Urzędy gmin (miast i miast na 
prawach powiatu) 

8 044 197,12 7 956 336,18 87 860,94 

  75056 Spis powszechny i inne 38 145,00 38 145,00 0,00 

  75075 
Promocja jednostek samorządu 
terytorialnego 

178 283,50 178 283,50 0,00 

  75085 
Wspólna obsługa jednostek 
samorządu terytorialnego 

232 969,02 232 969,02 0,00 

  75095 Pozostała działalność 108 871,10 108 871,10 0,00 

751   

Urzędy naczelnych organów 
władzy państwowej, kontroli i 
ochrony prawa oraz 
sądownictwa 

3 893,38 3 893,38 0,00 

  75101 
Urzędy naczelnych organów 
władzy państwowej, kontroli i 
ochrony prawa 

3 893,38 3 893,38 0,00 

752   Obrona narodowa 300,00 300,00 0,00 

  75212 Pozostałe wydatki obronne 300,00 300,00 0,00 

754   
Bezpieczeństwo publiczne i 
ochrona przeciwpożarowa 

1 153 080,52 726 809,83 426 270,69 

  75412 Ochotnicze straże pożarne 753 625,80 452 781,61 300 844,19 

  75416 Straż gminna (miejska) 310 611,50 188 784,00 121 827,50 

  75421 Zarządzanie kryzysowe 74 857,03 71 258,03 3 599,00 

  75495 Pozostała działalność 13 986,19 13 986,19 0,00 

757   Obsługa długu publicznego 283 310,90 283 310,90 0,00 

  75702 

Obsługa papierów 
wartościowych, kredytów i 
pożyczek oraz innych 
zobowiązań jednostek 
samorządu terytorialnego 
zaliczanych do tytułu dłużnego – 
kredyty i pożyczki 

283 310,90 283 310,90 0,00 

801   Oświata i wychowanie 26 251 974,61 25 612 052,66 639 921,95 

  80101 Szkoły podstawowe 13 400 944,08 13 256 723,63 144 220,45 

  80103 
Oddziały przedszkolne w 
szkołach podstawowych 

810 644,18 810 644,18 0,00 

  80104 Przedszkola 2 987 843,77 2 805 803,77 182 040,00 

  80106 
Inne formy wychowania 
przedszkolnego 

99 732,60 99 732,60 0,00 

  80113 Dowożenie uczniów do szkół 991 545,74 690 318,74 301 227,00 

  80120 Licea ogólnokształcące 2 455 813,45 2 443 378,95 12 434,50 

  80146 
Dokształcanie i doskonalenie 
nauczycieli 

200 780,41 200 780,41 0,00 

  80149 

Realizacja zadań wymagających 
stosowania specjalnej 
organizacji nauki i metod pracy 
dla dzieci w przedszkolach, 
oddziałach przedszkolnych w 
szkołach podstawowych i innych 
formach wychowania 
przedszkolnego 

614 043,71 614 043,71 0,00 
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  80150 

Realizacja zadań wymagających 
stosowania specjalnej 
organizacji nauki i metod pracy 
dla dzieci i młodzieży w szkołach 
podstawowych 

4 234 944,66 4 234 944,66 0,00 

  80152 

Realizacja zadań wymagających 
stosowania specjalnej 
organizacji nauki i metod pracy 
dla dzieci i młodzieży w 
gimnazjach, klasach 
dotychczasowego gimnazjum 
prowadzonych w szkołach 
innego typu, liceach 
ogólnokształcących, technikach, 
szkołach policealnych, 
branżowych szkołach I i II 
stopnia i klasach dotychczasowej 
zasadniczej szkoły zawodowej 
prowadzonych w branżowych 
szkołach I stopnia oraz szkołach 
artystycznych 

9 298,33 9 298,33 0,00 

  80153 

Zapewnienie uczniom prawa do 
bezpłatnego dostępu do 
podręczników, materiałów 
edukacyjnych lub materiałów 
ćwiczeniowych 

170 245,98 170 245,98 0,00 

  80195 Pozostała działalność 276 137,70 276 137,70 0,00 

851   Ochrona zdrowia 833 022,88 833 022,88 0,00 

  85149 Programy polityki zdrowotnej 50 105,34 50 105,34 0,00 

  85153 Zwalczanie narkomanii 23 680,00 23 680,00 0,00 

  85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 712 446,84 712 446,84 0,00 

  85195 Pozostała działalność 46 790,70 46 790,70 0,00 

852   Pomoc społeczna 6 977 236,40 6 912 236,40 65 000,00 

  85202 Domy pomocy społecznej 1 106 549,96 1 106 549,96 0,00 

  85203 Ośrodki wsparcia 740 097,08 740 097,08 0,00 

  85205 
Zadania w zakresie 
przeciwdziałania przemocy w 
rodzinie 

2 950,00 2 950,00 0,00 

  85213 

Składki na ubezpieczenie 
zdrowotne opłacane za osoby 
pobierające niektóre 
świadczenia z pomocy 
społecznej oraz za osoby 
uczestniczące w zajęciach w 
centrum integracji społecznej 

40 818,69 40 818,69 0,00 

  85214 

Zasiłki okresowe, celowe i 
pomoc w naturze oraz składki na 
ubezpieczenia emerytalne i 
rentowe 

671 087,18 671 087,18 0,00 

  85215 Dodatki mieszkaniowe 754 109,34 754 109,34 0,00 

  85216 Zasiłki stałe 465 038,92 465 038,92 0,00 

  85219 Ośrodki pomocy społecznej 1 481 986,76 1 416 986,76 65 000,00 

  85220 
Jednostki specjalistycznego 
poradnictwa, mieszkania 
chronione i ośrodki interwencji 

5 675,80 5 675,80 0,00 
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kryzysowej 

  85228 
Usługi opiekuńcze i 
specjalistyczne usługi 
opiekuńcze 

564 067,15 564 067,15 0,00 

  85230 Pomoc w zakresie dożywiania 409 953,61 409 953,61 0,00 

  85295 Pozostała działalność 734 901,91 734 901,91 0,00 

854   
Edukacyjna opieka 
wychowawcza 

598 407,92 598 407,92 0,00 

  85401 Świetlice szkolne 463 860,36 463 860,36 0,00 

  85404 
Wczesne wspomaganie rozwoju 
dziecka 

86 364,49 86 364,49 0,00 

  85415 
Pomoc materialna dla uczniów o 
charakterze socjalnym 

48 183,07 48 183,07 0,00 

855   Rodzina 22 797 928,69 22 797 928,69 0,00 

  85501 Świadczenie wychowawcze 15 411 018,81 15 411 018,81 0,00 

  85502 

Świadczenia rodzinne, 
świadczenie z funduszu 
alimentacyjnego oraz składki na 
ubezpieczenia emerytalne i 
rentowe z ubezpieczenia 
społecznego 

6 767 847,66 6 767 847,66 0,00 

  85503 Karta Dużej Rodziny 443,54 443,54 0,00 

  85504 Wspieranie rodziny 117 001,78 117 001,78 0,00 

  85508 Rodziny zastępcze 120 934,00 120 934,00 0,00 

  85510 
Działalność placówek 
opiekuńczo-wychowawczych 

204 932,90 204 932,90 0,00 

  85513 

Składki na ubezpieczenie 
zdrowotne opłacane za osoby 
pobierające niektóre 
świadczenia rodzinne oraz za 
osoby pobierające zasiłki dla 
opiekunów 

107 500,00 107 500,00 0,00 

  85516 
System opieki nad dziećmi w 
wieku do lat 3 

68 250,00 68 250,00 0,00 

900   
Gospodarka komunalna i 
ochrona środowiska 

10 478 787,91 7 651 365,38 2 827 422,53 

  90001 
Gospodarka ściekowa i ochrona 
wód 

1 110 146,08 597 922,45 512 223,63 

  90002 
Gospodarka odpadami 
komunalnymi 

4 698 204,03 4 698 204,03 0,00 

  90003 Oczyszczanie miast i wsi 742 512,28 742 512,28 0,00 

  90004 
Utrzymanie zieleni w miastach i 
gminach 

271 059,71 259 260,71 11 799,00 

  90005 
Ochrona powietrza 
atmosferycznego i klimatu 

131 006,21 89 455,84 41 550,37 

  90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 2 031 543,11 1 041 307,13 990 235,98 

  90026 
Pozostałe działania związane z 
gospodarką odpadami 

94 829,20 94 829,20 0,00 

  90095 Pozostała działalność 1 399 487,29 127 873,74 1 271 613,55 

921   
Kultura i ochrona dziedzictwa 
narodowego 

5 831 680,88 3 972 199,12 1 859 481,76 

  92105 
Pozostałe zadania w zakresie 
kultury 

53 187,25 53 187,25 0,00 
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  92108 
Filharmonie, orkiestry, chóry i 
kapele 

14 629,78 14 629,78 0,00 

  92109 
Domy i ośrodki kultury, świetlice 
i kluby 

2 651 337,95 2 449 193,25 202 144,70 

  92116 Biblioteki 891 500,00 891 500,00 0,00 

  92118 Muzea 388 800,00 383 800,00 5 000,00 

  92120 
Ochrona zabytków i opieka nad 
zabytkami 

1 829 346,89 177 009,83 1 652 337,06 

  92195 Pozostała działalność 2 879,01 2 879,01 0,00 

926   Kultura fizyczna 830 064,16 523 345,21 306 718,95 

  92601 Obiekty sportowe 578 992,96 272 274,01 306 718,95 

  92605 
Zadania w zakresie kultury 
fizycznej 

251 071,20 251 071,20 0,00 

Razem: 104 139 550,05 86 551 134,68 17 588 415,37 

 
 

         Porównanie wydatków budżetu gminy za lata 2019-2021 przedstawia poniższa tabela: 

Wyszczególnienie 

 
Rok 20818 Rok 2019 Rok 2020 Rok 2021 

wzrost w 
stosunku do 
2018 r. w % 

Wydatki 
majątkowe 

15 802 701,00 
18 998 400,00 10 699 672,23 17 588 415,37 11,30% 

Wydatki bieżące 
72 761 093,00 

79 423 997,00 82 662 165,26 86 551 134,68 18,95% 

Wydatki ogółem 
88 563 794,00 

98 422 397,00 93 361 837,49 104 139 550,05 17,59% 

 

 

3. Wynik budżetu Gminy za rok 2021 
 

 Stan budżetu Gminy na koniec roku 2021 ilustruje poniższa tabela: 

WYKONANIE BUDŻETU ZA ROK 2021 

Wyszczególnienie 
Plan  na 

01.01.2021r. 
Plan na 

31.12.2021r. 
Kwota zmiany 

planu  
Wykonanie 

dochody 95 191 299,00 111 698 040,23 16 506 741,23 114 748 769,93 

 - bieżące 87 431 214,00 94 519 396,75 7 088 182,75 98 311 744,81 

 - majątkowe 7 760 085,00 17 178 643,48 9 418 558,48 16 437 025,12 

wydatki 99 188 936,00 113 289 464,13 14 100 528,13 104 139 550,05 

 - bieżące 83 627 664,00 90 181 363,13 6 553 699,13 86 551 134,68 

 - majątkowe 15 561 272,00 23 108 101,00 7 546 829,00 17 588 415,37 

wynik budżetu -3 997 637,00 -1 591 423,90 2 406 213,10 10 609 219,88 

różnica między dochodami 
bieżącymi                                                                                                                                           
a wydatkami bieżącymi 

3 803 550,00 4 338 033,62 534 483,62 11 760 610,13 

przychody 7 702 937,00 16 768 300,90 9 065 363,90 14 493 769,35 

rozchody 3 705 300,00 15 176 877,00 11 471 577,00 13 077 300,00 

Kwota na obsługę długu: 
(raty kredytów + 
poręczenia +  odsetki ) 

4 593 300,00 14 002 114,58 9 408 814,58 13 077 300,00 



RAPORT O STANIE GMINY BYSTRZYCA KŁODZKA ZA ROK 2021 
 

216 

 

Wskaźnik obsługi długu 
(obsługa długu/dochody) 

4,83% 12,54%  11,40% 

Dług gminy na koniec 
2021 r.  

39 057 156,00 18 439 000,00 -20 618 156,00 18 439 000,00 

 

Z powyższego zestawienia wynika, że budżet gminy za rok 2021 zamknął się nadwyżką w kwocie 

10 609 219,88 zł. Warto zwrócić uwagę, że pierwotnie w uchwale budżetowej na rok 2021 zakładano 

deficyt w wysokości 3 997 637,00 zł. W stosunku do planu również znacznie spadł wskaźnik obsługi 

długu. Porównując do roku ubiegłego kwota długu gminy spadła o kwotę 13 077 300 zł. 

 

Porównanie wyniku budżetu gminy za lata 2018-2021 przedstawia poniższa tabela: 

Wyszczególnienie 

 

Rok 2018 Rok 2019 Rok 2020 Rok 2021 

deficyt/nadwyżka 

 

+2.956.802,40 -6.748.078,27 + 13.603.769,35 
+10 609 219,88 

wskaźnik obsługi długu 

 
4,59% 

4,50% 5,33% 
11,4% 

dług gminy na koniec  

roku 25 180 012 32 608 300,00 31 516 300,00 
18 439 000,00 

 

 

4. Zamówienia publiczne 

 

      Zasady udzielania zamówień publicznych reguluje ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 

publicznych. Ustawa weszła w życie z dniem 1 stycznia 2021r. Obowiązek stosowania przepisów ustawy 

nie dotyczy zamówień o wartości netto poniżej 130 000 zł. Zgodnie z przepisami ustawy przeprowadzono 

łącznie 15 postępowań. Wartość udzielonych w 2021 zamówień wynosiła ogółem 15 544 130,40 zł 

netto.  

      W związku z wejściem w życie ustawy, należało opracować również opracować nowe wewnętrzne 

regulacje. W tym celu Burmistrz Bystrzycy Kłodzkiej wydała zarządzenia. Regulamin udzielania zamówień 

publicznych określa Zarządzenie Burmistrza  Nr 0050.29.2021 z dnia 04 lutego 2021r.  

      Zasady udzielania zamówień publicznych o wartości netto poniżej 130 000 zł reguluje zarządzenie 

Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej Nr 0050.30.2021 z dnia 4 lutego 2021 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu 

wydatkowania środków finansowych w Urzędzie Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka, dla zamówień o 

wartości mniejszej niż kwota określona w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo 

zamówień publicznych. W omawianym okresie kwota udzielonych zamówień publicznych poniżej 130 

000 zł wyniosła: 5 047 106,74 zł netto. 

Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych wprowadziła obowiązek komunikacji w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składania ofert, przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej. Obowiązek ten dotyczy wszystkich postępowań, do których stosuje się przepisy ustawy 

Pzp. W celu realizacji tego obowiązku Gmina Bystrzyca Kłodzka zakupiła system (platformę) do 

przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówienia -  Smart PZP. System ten służy do składania ofert i 

komunikacji pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami. Przy użyciu systemu możliwe jest również 

przeprowadzanie postępowań o wartości mniejszej niż 130 000 zł, do których nie stosuje się przepisów 

ustawy Pzp.  
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5. Pozyskane środki zewnętrzne 

W roku 2021 pozyskano środki zewnętrzne na realizację poniższych zadań (środki, które faktycznie 

wpłynęły na rachunek Gminy): 

L.p. Nazwa   zadania Pozyskana 

kwota  

  roku 2021 

Instytucja 

finansująca 

Nazwa programu 

1. Fundusz sołecki – dotacja celowa na 
realizację inwestycji i zakupów 
inwestycyjnych 

63 917,42 Budżet Państwa 
Wojewoda 
Dolnośląski 

Zwrot środków 
zgodnie z ustawą o 
funduszu sołeckim 

2. Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 
388 w zakresie budowy chodnika 
wraz z przejściem dla pieszych na 
ul. Strażackiej w Bystrzycy 
Kłodzkiej 

57 925,36 Urząd 
Marszałkowski 
Województwa 
Dolnośląskiego 

 

3. Przebudowa Wiejskiego Ośrodka 
Kultury w Nowym Waliszowie 

500 000,00 Urząd 
Marszałkowski 
Województwa 
Dolnośląskiego 

Program Rozwoju 
Obszarów Wiejskich  

4. „Turystyka na pograniczu” 
2019- 2020 r. 

65 081,43 Stowarzyszenie 
Gmin Polskich 
Euroregionu 

Glacensis,  
z siedzibą  

w Kłodzku 

Europejski Fundusz 
Rozwoju 

Regionalnego 
Interreg V-A 

Republika 
Czeska - Polska 

5. „Na granicy na krawędzi” 2019-
2021 r. 

974 405,98 Ministerstwo 
Rozwoju 

Regionalnego, 
Departament 
Europejskiej 
Współpracy 

Terytorialnej,  
z siedzibą  
w Pradze 

Europejski Fundusz 
Rozwoju 

Regionalnego 
Interreg V-A 

Republika 
Czeska - Polska 

6. Remont budynku mieszkalno-
usługowego przy Placu Wolności 20 
w Bystrzycy Kłodzkiej  

39 880,00 Budżet Państwa Program integracji 
społeczności 
romskiej i obywateli 
Romów w Polsce na 
lata 2021-2030 

7. Utworzenie Samorządowej 
Inicjatywy Mieszkaniowej SIM 
Sudety Spółka z o.o. 

3 000 000,00 Rządowy Fundusz 
Rozwoju 
Mieszkalnictwa 

 

8. Zakup książek – nowości 
wydawniczych do Biblioteki 
Publicznej Miasta i Gminy 

13 462,00 Biblioteka 
Narodowa 

Priorytet 1  - 
Poprawa oferty 
bibliotek 
publicznych 
kierunek 
interwencji 1.1 
Zakup i zdalny 
dostęp do nowości 
wydawniczych 

9. Dotacje na zmiany planów 
zagospodarowania przestrzennego  

40 344,00 2 darczyńców - 
firmy 

 

10. Wsparcie finansowe w zakresie 
wodociągów i zaopatrzenia w wodę 

1 969 435,00 Budżet Państwa  

11. Wsparcie finansowe w zakresie 
kanalizacji 

2 633 871,00 Budżet Państwa  

12. Podziemna trasa turystyczna – 5 114 235,06 Budżet państwa Rządowy 
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remont i przebudowa części 
podziemnych zlokalizowanych 
wzdłuż murów obronnych z 
uwzględnieniem zabezpieczenia i 
dostawania obiektu do obsługi 
ruchu turystycznego  

 Fundusz Inwestycji 
Lokalnych 

13. Roboty budowlane i prace 
konserwatorskie polegające na 
wykonaniu IV etapu traktu pieszego 
w ramach zadania pn.: „System 
fortyfikacji średniowiecznych – 
miejska trasa spacerowa. Etap IV – 
trakt pieszy: schody, ul. Kupiecka”. 
 

202 813,00 Budżet państwa Rządowy Fundusz 
Inwestycji 
Lokalnych 

14. Odsetki  bankowe od kwot 
otrzymanych w ramach RFIL 

637,14   

15. Ziemia Kłodzka – Czyste Powietrze 9 000,00 Urząd 
Marszałkowski 
Województwa 
Dolnośląskiego 

Regionalny Program 
Operacyjny 
Województwa 
Dolnośląskiego 

16. Zakup sprzętu komputerowego i 
pomocy dydaktycznych – Szkoła 
Podstawowa Nr 2 w Bystrzycy 
Kłodzkiej 

106 800,00 Fundusz 
Przeciwdziałania 
COVID-19 

Program 
Laboratoria 
przyszłości  

17. Zakup sprzętu komputerowego i 
pomocy dydaktycznych – Szkoła 
Podstawowa w Wilkanowie 

30 000,00 Fundusz 
Przeciwdziałania 
COVID-19 

Program 
Laboratoria 
przyszłości  

18. Zakup sprzętu komputerowego i 
pomocy dydaktycznych -  Zespół 
Szkół Ogólnokształcących w 
Bystrzycy Kłodzkiej 

122 400,00 Fundusz 
Przeciwdziałania 
COVID-19 

Program 
Laboratoria 
przyszłości  

19.  Nasze przedszkole planetą dobrej 
energii – Szkoła Podstawowa w 
Wilkanowie 

42 031,44 Fundacja „Szansa” 
w Bystrzycy 
Kłodzkiej 

 

20. Darowizna na rzecz Przedszkola Nr 
2 w Bystrzycy Kłodzkiej 

1 000,00 Nadleśnictwo 
Lądek-Zdrój 

 

21. Zakup tablicy interaktywnej w 
Liceum Ogólnokształcącym 

5 800,00 Ministerstwo 
Edukacji  

Rządowy Program 
„Aktywna Tablica” 
na lata 2020-2024 

22. Promocja szczepień  przeciw Covid-
19 

9 987,60 Dolnośląski Urząd 
Wojewódzki 

Fundusz 
Przeciwdziałania 
Covid-19 

23. Organizacja punktów informacji 
telefonicznej w ramach szczepień 
przeciwko wirusowi SARS -COV -2 

17 076.76 Dolnośląski Urząd 
Wojewódzki 

Fundusz 
Przeciwdziałania 
Covid-19 

24. Transport osób mających trudności 
w samodzielnym dotarciu do 
punktów szczepień 

872,00 Dolnośląski Urząd 
Wojewódzki 

Fundusz 
Przeciwdziałania 
Covid-19 

25. Aktywizacja społeczno-zawodowa 
w rejonie Bystrzycy Kłodzkiej – 
projekt realizowany przez CIS 

214 928,00 Dolnośląski 
Wojewódzki Urząd 
Pracy 

Regionalny Program 
Operacyjny 
Województwa 
Dolnośląskiego 
2014-2020 osi 
priorytetowej 9. 
Włączenie 
Społeczne Działanie 
9.1. Aktywna 
integracja 
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Poddziałanie 9.1.1 
Aktywna Integracja- 
konkursy 
horyzontalne 

26. Droga do zatrudnienia – projekt 
realizowany przez OPS 

439 052,84 Dolnośląski 
Wojewódzki Urząd 
Pracy 

Regionalny Program 
Operacyjny 
Województwa 
Dolnośląskiego 
2014-2020 osi 
priorytetowej 9. 
Włączenie 
Społeczne Działanie 
9.1. Aktywna 
integracja 
Poddziałanie 9.1.1 
Aktywna Integracja- 
konkursy 
horyzontalne 

27. Wspieraj Seniora  17 352,00 Ministerstwo 
Rodziny i Polityki 
Społecznej 

Dotacja celowa               
z budżetu państwa 
w ramach Funduszu 
Solidarnościowego 

28. Program Romski -podręczniki 
„Wyprawka Szkolna 2020” 

„Wyprawka Przedszkolna 2020” 

2 329,99 Budżet Państwa 

Wojewoda 
Dolnośląski 

Program integracji 
społeczności 
romskiej w Polsce 
na lata 2014-2020 

29. Obsługa wniosków – Punkt 
konsultacyjny programu „Czyste 
powietrze” 

11 775,00 Wojewódzki 
Fundusz Ochrony 
Środowiska i 
Gospodarki 
Wodnej we 
Wrocławiu 

 

30. 

Usuwanie i utylizacja azbestu 

47 271,00 Wojewódzki 
Fundusz Ochrony 
Środowiska i 
Gospodarki 
Wodnej 

Azbest 2020, 
Usuwanie azbestu i 
wyrobów 
zawierających 
azbest z terenu 
gminy Bystrzyca 
Kłodzka 

31. Wykonanie elementów strojów 
ludowych dla Zespołu CYRANECZKI 
z Gorzanowa 

13 038,00 Urząd 
Marszałkowski 
Województwa 
Dolnośląskiego 

 

32. Nagroda w konkursie na 
najpiękniejszy wieniec dożynkowy 
– Rada Sołecka w Starej Łomnicy 

1 800,00 Powiat Kłodzki  

33. Gorzanów miejsce przyjazne dla 
wszystkich etap VII – projekt 
Sołectwa Gorzanów 

2 499,02 Powiat Kłodzki Konkurs „Najlepsze 
inicjatywy 
społeczności 
lokalnych” 

34. Ekologicznie i dostojnie w 
Topolicach – projekt sołectwa 
Topolice 

379,99 Powiat Kłodzki Konkurs „Najlepsze 
inicjatywy 
społeczności 
lokalnych” 

35. Projekt Singletrack Glacensis 1 211 486,83 Unia Europejska Interreg VA RCz-
Polska 

36. Odnowa boiska sportowego w 
Długopolu Dolnym 

2 484,00 Powiat Kłodzki Konkurs „Najlepsze 
inicjatywy 
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społeczności 
lokalnych” 

37. Fundusz sołecki – dotacja celowa na 
realizację inwestycji i zakupów 
inwestycyjnych 

80 733,33 Budżet Państwa 
Wojewoda 
Dolnośląski 

Zwrot środków 
zgodnie z ustawą o 
funduszu sołeckim 

38. Asystent Osoby Niepełnosprawnej 4 000,00 Wojewódzki 

Dolnośląski Urząd 

Pracy 

Fundusz Pracy – 
refundacja 
wynagrodzeń 

39. Okolica w literę ujęta – konkurs 
literacki dla dzieci i młodzieży 

1 000,00 Powiat Kłodzki konkurs  

40. Jubileusz 75-lecia  Biblioteki 
Publicznej Miasta i Gminy Bystrzyca 

Kłodzka 

1 000,00 Powiat Kłodzki  

41. Projekt Wesele Gnomów 
realizowany przez MGOK 

5 000,00 Fundusz Lokalny 

Masywu Śnieżnika 

Program „Działaj 
lokalnie”  

42. Projekt „Każdy krok ma znaczenie” 
realizowany w MGOK 

4 335,00 Fundusz Lokalny 

Masywu Śnieżnika 

Program „Działaj 
lokalnie”  

43. Darowizna na zajęcia wakacyjne dla 
dzieci realizowane przez MGOK 

1 000,00 MONDI Spółka z 

o.o w Bystrzycy 

Kłodzkiej 

 

RAZEM: 
 

17 082 440,19   

 

Zestawienie wielkości pozyskanych środków zewnętrznych za lata 2018-2021 ilustruje poniższa tabela: 

Rok 2018 2019 2020 2021 

Pozyskane środki  10 546 994,00 zł 5 090 766,00 zł 15 125 509,85  zł 17 082 440,19 zł 

Ponadto  pozyskano  także środki, których rozliczenie i zwrot nastąpi w latach kolejnych, co znajdzie 

wyraz z kolejnym Raporcie o stanie gminy.    

 

6. Fundusz Sołecki  
 

               Ustawa z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim reguluje zasady tworzenia funduszu 

sołeckiego. Ustawa dotyczy jedynie sołectw,  nie obejmując swym zakresem pozostałych jednostek 

pomocniczych, tj. osiedli.  

Środki z funduszu przeznacza się na realizację przedsięwzięć, które są: 

1) zadaniami własnymi gminy - katalog zadań gminy określa art. 7 ust. 1 ustawy o samorządzie 

gminnym z dnia 8 marca 1990 r. w którym zawarte są wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu 

lokalnym. W szczególności zadania własne obejmują sprawy infrastruktury technicznej  i 

społecznej, bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz ładu przestrzennego i ekologicznego, 

2) służą poprawie warunków życia mieszkańców - każde zadanie publiczne o znaczeniu sołeckim 

będzie służyło poprawie życia mieszkańców, chyba że będzie to zadanie, które nie mieści się                                   

w katalogu zadań własnych gminy,   

3)  zgodne ze strategią rozwoju gminy               

  

          Rada gminy decyduje o wyodrębnieniu w budżecie gminy funduszu sołeckiego. Podejmuje                               

więc w terminie do 31 marca roku poprzedzającego rok budżetowy uchwałę o wyrażeniu zgody/nie 

wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego. Uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie 

funduszu ma zastosowanie do kolejnych lat budżetowych następujących po roku   w którym została 

podjęta. Środki funduszu mogą być przeznaczone na pokrycie wydatków na działania zmierzające do 
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usunięcia skutków klęski żywiołowej w rozumieniu ustawy z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski 

żywiołowej. Środki funduszu nie mogą być przeznaczone na realizację zadań zleconych. 

 

             Informacja o wysokości przysługujących na sołectwo środków jest przekazywana przez burmistrza 

sołtysom oraz wojewodzie w terminie do 31 lipca każdego roku. Istotnym warunkiem przyznania środków 

będzie złożenie przez sołectwo  do burmistrza  (w terminie do 30 września roku poprzedzającego rok 

budżetowy) wniosku     o przyznanie środków  w ramach funduszu sołeckiego. Wniosek sołectwa uchwala 

zebranie wiejskie a propozycje zadań do realizacji w ramach  funduszu przedstawia na zebraniu: sołtys, 

rada sołecka lub co najmniej 15 pełnoletnich mieszkańców sołectwa  wraz z oszacowaniem kosztów  i 

uzasadnieniem.  Sołectwa mogą realizować wspólne przedsięwzięcia. 

 

         Skutkiem zaplanowania przez sołectwo zadań publicznych, które nie spełniają kryterium spraw   

własnych gminy, jest odrzucenie wniosku przez burmistrza. W trakcie roku budżetowego, jednakże nie 

wcześniej niż po uchwaleniu budżetu gminy na dany rok i nie później niż do dnia 31 października danego 

roku budżetowego, sołectwo może złożyć do burmistrza wniosek o zmianę przedsięwzięć lub ich zakresu 

przewidzianych do realizacji w ramach funduszu. Wniosek nie może prowadzić do przekroczenia środków 

przyznanych pierwotnie  w uchwale budżetowej.  

  

         Ustawa o funduszu sołeckim określa wysokość środków przypadających na dane sołectwo. W celu 

wyliczenia tej kwoty należy zastosować przelicznik wysokości środków z funduszu sołeckiego według 

następującego wzoru: 

,x
100

2 b

m K
L

F 







+=

 
gdzie  Lm - stanowi liczbę mieszkańców sołectwa według stanu na dzień 30 czerwca roku   

                  poprzedzającego rok budżetowy,  

           Kb - kwotę bazową.  

 

Część z wydatkowanych środków w 2021 r. (24,288%) gmina może odzyskać z budżetu państwa w 

następnym roku budżetowym.  

 

Zarządzenie Nr 0050.378.2018 Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 15 listopada 2018 roku                               

w sprawie zasad funkcjonowania i wydatkowania środków z funduszu sołeckiego określa sposób 

procedurę wydatkowania i realizacji funduszu sołeckiego w sołectwach Gminy Bystrzyca Kłodzka.  

 

W  2021 r. wszystkie sołectwa z terenu gminy  realizowały fundusz sołecki na łączną kwotę 650 166,06  zł. 

 

Zadania zrealizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2021 przedstawia poniższa tabela: 

 

FUNDUSZ SOŁECKI W ROKU 2021 

L.p. 
Nazwa  

sołectwa 

Środki 
przyznane 

w roku 
2021 

Nazwa zadania 

Wydatki 
Wykonanie 

ogółem planowane zrealizowane 

1 
Długopole 

Dolne 
24 321,00 

Utrzymanie czystości                 
i porządku wsi, zakup 
paliwa, konserwacja mienia 
gminnego 

1 000,00 989,15 
23 640,00 

Organizacja imprez 
wiejskich 

3 000,00 2 913,50 
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Koszt utrzymania remizy 1 500,00 939,08 

Remont remizy 15 821,00 15 798,27 

Modernizacja boiska do 
piłki nożnej 

3 000,00 3 000,00 

2 
Długopole 

Zdrój 
33 361,00 

Utrzymanie porządku na 
terenie sołectwa, w tym 
zakup sprzętu do 
sprzątania i utrzymania 
czystości, zakup paliwa 
oraz konserwacja                       
i naprawa urządzeń 

3 261,00 2 847,01 

32 508,98 

Utrzymanie zieleni na 
terenie sołectwa, zakup 
kwiatów i krzewów 

1 600,00 1 595,32 

Konserwacja wiat                        
i urządzeń na placu 
rekreacyjnym, sprzętu na 
placu zabaw, boisku, 
siłowni zewnętrznej, parku, 
parkingu 

10 500,00 10 092,82 

Budowa wiaty rekreacyjnej 13 500,00 13 499,63 

Organizacja imprez 2 500,00 2 497,88 

Utrzymanie sołtysówki, 
świetlicy i garażu 
gospodarczego 

2 000,00 1 976,32 

3 Gorzanów 45 889,00 

Remont dróg gminnych 2 200,00 2 003,18 

45 688,92 

Doposażenie OSP w 
Gorzanowie 

9 000,00 9 000,00 

Dofinansowanie dla Szkoły 
Podstawowej                              
w Gorzanowie 

5 000,00 4 999,75 

Utrzymanie czystości                 
i porządku na terenie 
Sołectwa Gorzanów 

8 889,00 8 889,00 

Zakup sprzętu do 
wykaszania 

4 000,00 3 997,99 

Zakup kosiarki samojezdnej 11 800,00 11 799,00 

Doposażenie kuchni, zakup 
lady dla KGW                                     
w Gorzanowie 

5 000,00 5 000,00 

4 Idzików 35 334,00 

Remont dróg gminnych 4 000,00 3 973,19 

34 619,35 

Prace ziemne w garażu OSP 4 000,00 3 999,96 

Konserwacja mienia 
gminnego, zakup paliwa, 
sprzętu i artykułów w celu 
poprawy estetyki 

4 834,00 4 323,60 
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Zakup pilarki spalinowej           
i podkrzesywarki 

5 000,00 5 000,00 

Zakup wiaty garażowej             
z montażem 

12 000,00 11 824,60 

Zakup stołów i ławek 
składanych 

5 000,00 5 000,00 

Zakup art. sportowych        
dla młodzieży 

500,00 498,00 

5 Kamienna 11 518,00 

Konserwacja drogi gminnej 
nr 116/2 w Kamiennej 

1 500,00 1 500,00 

11 515,18 

Remont drogi gminnej          
nr 148 w Marcinkowie 

5 000,00 5 000,00 

Utwardzenie drogi gminnej 
nr 112 w Kamiennej 

4 868,00 4 868,00 

Zakup paliwa w celu 
utrzymania czystości                
i estetyki wsi 

150,00 147,18 

6 Lasówka 13 583,00 

Naprawa dróg gminnych 9 783,00 9 780,00 

13 579,99 

Prace remontowe, 
utrzymanie porządku na 
wsi, zakup art., paliwo, 
konserwacja mienia 
gminnego 

800,00 799,99 

Naprawa mienia gminnego 
oraz poprawa 
infrastruktury, ścieżki 
dydaktycznej 

3 000,00 3 000,00 

7 Marianówka 11 702,00 

Konserwacja, bieżąca 
infrastruktura, utrzymanie 
czystości i poprawa 
estetyki wsi oraz zakup           
i montaż tablic 
informacyjnych 

2 702,00 2 699,88 

11 696,78 

Zakup i ułożenie kostki 
brukowej na terenie placu 
rekreacyjnego 

9 000,00 8 996,90 

8 Mielnik 13 904,00 

Utwardzenie drogi gminnej 
wraz z odwodnieniem 

11 500,00 11 255,20 

13 658,18 
Zakup paliwa, olejów                      
i podzespołów do kosiarki 
spalinowej, traktorka 

2 404,00 2 402,98 

9 Międzygórze 28 910,00 

Montaż przepustów 4 000,00 4 000,00 

28 010,01 

Remont świetlicy 
strażackiej 

5 410,00 4 995,82 

Utrzymanie zieleni                    
i porządku w sołectwie 

7 000,00 6 515,51 

Organizacja wernisażu 2 000,00 1 999,98 

Malowanie dachu po SP 3 000,00 2 998,70 

Zakup paliwa do ratraka 2 500,00 2 500,00 
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Utrzymanie i wykonanie 
nowych tras biegowych 

5 000,00 5 000,00 

10 Młoty 11 839,00 

Utrzymanie czystości                      
i porządku wsi, zakup 
paliwa, konserwacja mienia 
gminnego 

1 839,00 1 819,75 
11 819,75 

Oświetlenie placu 
rekreacyjnego 

10 000,00 10 000,00 

11 Mostowice 9 958,00 

Budowa oświetlenia                    
w Piaskowicach 

8 457,00 8 457,00 

9 907,00 
Zagospodarowanie polany 
rekreacyjnej 

1 501,00 1 450,00 

12 
Nowa 

Bystrzyca 
21 797,00 

Remont mostu 12 797,00 12 797,00 

21 787,34 

Utrzymanie czystości wsi             
i konserwacja mienia 
gminnego 

1 500,00 1 490,34 

Remont wiaty rekreacyjnej 
etap II 

7 500,00 7 500,00 

13 
Nowa 

Łomnica 
13 996,00 

Zakup art. do utrzymania 
czystości i porządku oraz 
poprawy estetyki wsi, 
paliwo, konserwacja mienia 
gminnego 

1 000,00 984,82 

13 980,46 

Zakup wyposażenia do 
świetlicy 

12 496,00 12 495,66 

Zakup furtki na boisko 500,00 500,00 

14 
Nowy 

Waliszów 
28 635,00 

Remont i utrzymanie dróg 
wiejskich 

3 135,00 3 134,60 

28 335,77 

Doposażenie kuchni i 
przeprowadzenie remontu 
w budynku OSP 

7 000,00 7 000,00 

Wywóz śmieci z terenu wsi 1 000,00 1 000,00 

Zakup art.do utrzymania 
czystości i porządku oraz 
poprawa estetyki wsi, 
paliwo, konserwacja mienia 
gminnego 

4 500,00 4 497,06 

Doposażenie kuchni 
Wiejskiego Domu Kultury 

13 000,00 12 704,11 

15 Piotrowice 11 289,00 

Poprawa przejezdności 
dróg wewnętrznych-zakup 
materiałów 

1 289,00 888,06 

  
10 887,74 

  
Zakup środków do 
utrzymania porządku wsi 

500,00 499,89 

Kontynuacja budowy 
boiska sportowego 

9 500,00 9 499,69 

16 Pławnica 29 644,00 

Naprawa dróg gminnych 5 000,00 4 999,40  
 
 

29 245,77  

Dofinansowanie do 
remontu strażnicy OSP 
Pławnica 

2 000,00 1 999,06 
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Utrzymanie porządku                      
i czystości wsi, zakup 
paliwa, konserwacja mienia 
gminnego, zakup art. do 
poprawy estetyki wsi 

3 644,00 3 309,81 

  
  
  

Dofinansowanie do budowy 
placu zabaw 

18 000,00 17 983,20 

Organizacja festynu 
odpustowego 

1 000,00 954,30 

17 Ponikwa 20 925,00 

Remont dróg gminnych 3 125,00 3 125,00 

20 924,44 

Utrzymanie czystości i 
porządku wsi zakup art. do 
prac gospodarczych, paliwo 

1 651,00 1 650,44 

Wykonanie kostki 
brukowej na placu 
rekreacyjnym 

12 000,00 12 000,00 

wymiana pieca WDK 3 549,00 3 549,00 

Organizacja imprez 
sportowych i 
integracyjnych 

600,00 600,00 

18 Poręba 20 191,00 

Koszty wywozu kontenera 950,00 945,00 

19 518,94 

Zakup art. do utrzymania 
porządku i estetyki wsi, 
paliwo, konserwacja mienia 
gminnego 

2 001,00 1 814,10 

Budowa wiaty na placu 
rekreacyjnym 

14 240,00 14 024,60 

Remont łazienki i toalet 3 000,00 2 735,24 

19 Spalona 11 656,00 
Remont drogi gminnej dz. 
nr 69 

11 656,00 11 656,00 11 656,00 

20 
Stara 

Bystrzyca 
31 480,00 

Drobne prace remontowe 
mienia gminnego, prace 
porządkowe na wsi, zakup 
paliwa 

580,00 579,94 

31 475,87 
Budowa oświetlenia 17 900,00 17 900,00 

Budowa ogrodzenia placu 
WDK kolejny etap 

13 000,00 12 995,93 

21 
Stara 

Łomnica 
44 788,00 

Remont dróg gminnych, 
zakup kruszywa i 
rozplantowanie 

5 000,00 4 999,24 

44 775,03 

Doposażenie OSP w myjkę 
ciśnieniową 

3 000,00 3 000,00 

Zakup art. do utrzymania 
czystości i porządku oraz 
poprawy estetyki wsi, 
paliwo, konserwacja mienia 
gminnego 

2 788,00 2 785,80 

Dokumentacja i wykonanie 
oświetlenia w Starej 
Łomnicy- Kolonia Szychów 

14 000,00 14 000,00 



RAPORT O STANIE GMINY BYSTRZYCA KŁODZKA ZA ROK 2021 
 

226 

 

Zakup i montaż 
monitoringu w wiacie 
rekreacyjnej 

2 000,00 2 000,00 

Zakup bramek 5 000,00 5 000,00 

Wyposażenie boiska w 
wiaty sportowej dla 
zawodników rezerwowych 

13 000,00 12 999,99 

22 Starkówek 21 109,00 

Dalsze zagospodarowanie 
działki nr 84 (utrzymanie 
zieleni, budowa ogrodzenia, 
budowa parkingu dla 
samochodów i rowerów, 
budowa ścieżki do 
orbitreku) 

16 801,00 16 798,14 
21 075,24 

Remont dachu na domku 
ONYX 

4 308,00 4 277,10 

23 
Stary 

Waliszów 
37 629,00 

Remont dróg gminnych, 
zakup kruszywa                                
i rozplantowanie 

4 000,00 3 989,14 

37 359,91 

Zakup materiałów                              
i wyposażenia dla OSP 

5 000,00 5 000,00 

Zakup materiałów i 
wyposażenia dla szkoły 
podstawowej 

3 000,00 2 942,30 

Utrzymanie czystości                                                   
i porządku na wsi, paliwo, 
konserwacja mienia 
gminnego 

4 629,00 4 628,48 

Zakup głośnika 
przenośnego 

1 500,00 1 299,99 

Zakup namiotu 
festynowego 

3 000,00 3 000,00 

Zakup stołów 6 000,00 6 000,00 

Zakup tablic informacyjno-
historycznych 

2 000,00 2 000,00 

Zakup szaf do WDK 8 500,00 8 500,00 

24 Szklarka 14 960,00 

Remont dróg gminnych 1 700,00 1 699,80 

  
14 931,11 

Utrzymanie czystości wsi                  
i konserwacja mienia 
gminnego 

600,00 592,59 

Remont, doposażenie                               
i pokrycie kosztów 
eksploatacji świetlicy 
wiejskiej w Szklarce 

7 460,00 7 438,72 

Zakup urządzeń do siłowni 
zewnętrznej 

5 200,00 5 200,00 

25 Topolice 10 371,00 

Zakup paliwa i art. do 
kosiarki 

2 000,00 1 395,47 

9 628,60 

Zakup sadzonek, roślin                                 
i kwiatów 

771,00 648,29 

Zakup oświetlenia 
świątecznego 

600,00 600,00 

Wykonanie donic 400,00 400,00 
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Dofinansowanie budowy 
oświetlenia 

5 300,00 5 289,00 

Zakup tablicy ogłoszeń 1 000,00 1 000,00 

Odpust MB 300,00 295,84 

26 Wilkanów 45 889,00 

Remont dróg gminnych 
oraz poboczy 

11 189,00 10 368,64 

44 476,78 

Malowanie i remont sali 
OSP 

3 000,00 2 980,43 

Zakup kostki i materiałów 
na chodnik OSP 

10 000,00 9 845,19 

Utrzymanie zieleni, zakup 
art. do utrzymania czystości 
i porządku oraz poprawa 
estetyki wsi, paliwo, 
konserwacja mienia 
gminnego 

3 500,00 3 399,95 

Doposażenie placu zabaw 3 200,00 3 025,80 

Wykonanie monitoringu 
przy WD 

3 000,00 3 000,00 

Remont podłogi WOK 10 000,00 10 000,00 

Zakup siatki na ogrodzenie 
boiska 

2 000,00 1 856,77 

27 Wójtowice 15 235,00 

Ogrodzenie cmentarza 12 700,00 12 700,00 

15 208,23 

Utrzymanie porządku na 
wsi i świetlicy 

1 265,00 1 259,49 

Dofinansowanie zakupu 
paczek dla dzieci Mikołaj 

500,00 491,75 

Abonament telewizyjny 270,00 264,00 

Zakup sprzętu do świetlicy 
wiejskiej 

500,00 492,99 

28 Wyszki 13 491,00 

Remont dróg gminnych 13 000,00 11 039,86 

11 259,86 Utrzymanie na terenie wsi, 
zakup art. paliwo, 
konserwacja mienia 
gminnego 

491,00 220,00 

29 Zabłocie 17 300,00 

Zakup niesortu, kręgów                
i wykonanie remontu dróg 
gminnych 

8 990,00 8 989,16 

16 685,86 

Prace melioracyjne rowu 
gminnego 

1 670,00 1 668,86 

Zakup ubrania obronnego 
dla OSP Zabłocie 

1 600,00 1 600,00 

Zakup art. do utrzymania 
czystości i porządku oraz 
estetyki wsi, paliwo, 
konserwacja mienia 
gminnego 

1 600,00 987,86 
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Modernizacja, 
zagospodarowanie oraz 
doposażenie placu 
rekreacyjnego 

3 440,00 3 439,98 

30 Zalesie 10 968,00 

Wywóz kontenera na 
śmieci 

468,00 0,00 

8 299,05 

Zakup kosy spalinowej 3 000,00 2 800,00 

Zakup materiałów do 
utrzymania czystości, 
poprawa estetyki wsi, 
paliwo, konserwacja mienia 
gminnego 

500,00 499,05 

Zakup wyposażenia do 
świetlicy wiejskiej 

5 000,00 5 000,00 

Remont wejścia do 
świetlicy 

2 000,00 2 000,00 

RAZEM  661 672,00       650 166,06 

 

Wykonanie wyniosło 98,26% planu.   

Porównanie wykonania Funduszu sołeckiego za lata 2018-2021 przedstawia poniższa tabela: 

Wykonanie Funduszu 

Sołeckiego 

Rok 2018 Rok 2019 Rok 2020 Rok 2021 

459 940,00 

 

504 378,00 570 750,15 650 166,06 

 

 

7. Pomoc publiczna 
 

                 Pomoc de minimis stanowi szczególną kategorię wsparcia udzielanego przez państwo, gdyż uznaje 

się, że ze względu na swą małą wartość nie powoduje ona zakłócenia konkurencji w wymiarze unijnym.                                    

W związku z powyższym, nie stanowi ona de facto pomocy publicznej w rozumieniu art. 107 ust. 1 TFUE,                  

a w konsekwencji nie podlega obowiązkowi notyfikacji Komisji Europejskiej. Zasady udzielania pomocy                      

de minimis określa rozporządzenie Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie 

stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis. 

 

             Łączna wartość pomocy de minimis dla jednego beneficjenta nie może przekroczyć równowartości 

200 tys. euro brutto w okresie 3 lat kalendarzowych, a w przypadku podmiotu prowadzącego 

działalność gospodarczą w sektorze transportu drogowego towarów – 100 tys. euro. Dokonując oceny 

wniosku przedsiębiorcy, bierze się pod uwagę bieżący rok kalendarzowy oraz dwa poprzednie lata. Nie ma 

znaczenia forma pomocy, źródło jej pochodzenia ani cel, na jaki została wykorzystana - do ogólnej puli 

wliczane są wszystkie środki uzyskane przez danego przedsiębiorcę jako pomoc de minimis w badanym 

okresie. Przedsiębiorców ubiegających się o pomoc de minimis obowiązują pewne ograniczenia. Nie można 

łączyć jej, w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikowanych, z pomocą o innym przeznaczeniu (np. 

pomocą regionalną), jeśli doprowadziłoby to do przekroczenia dopuszczalnej intensywności tej pomocy. 

Pomoc de minimis może być udzielana jedynie w formach przejrzystych, czyli takich, w stosunku do których 

możliwe jest wcześniejsze dokładne obliczenie ekwiwalentu dotacji brutto bez konieczności 

przeprowadzania oceny ryzyka. 

             Zasada de minimis w ramach rozporządzenia KE nr 1407/2013 nie ma zastosowania w odniesieniu 

m.in. do przedsiębiorstw zajmujących się produkcją pierwotną produktów rolnych oraz sektora 

rybołówstwa i akwakultury. Natomiast zasady dopuszczalności pomocy de minimis w sektorze rolnym w 

odniesieniu do produkcji podstawowej produktów rolnych określa rozporządzenie Komisji (UE) Nr 

1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie zastosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu 

Unii Europejskiej  w odniesieniu do pomocy de minimis w sektorze rolnym oraz Rozporządzenie 2019/316 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1407&qid=1550132380596&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1407&qid=1550132380596&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1408&qid=1515675710574&from=PL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1408&qid=1515675710574&from=PL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1408&qid=1515675710574&from=PL
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zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1408/2013 w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o 

funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym, a w sektorze rybołówstwa i 

akwakultury – rozporządzenie Komisji (UE) Nr 717/2014 z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie stosowania 

art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rybołówstwa i 

akwakultury. Ponadto, pomoc de minimis nie może być wydatkowana na zakup środków transportu 

wykorzystywanych do prowadzenia działalności w zakresie transportu drogowego towarów. 

            Podmiot udzielający pomocy z urzędu (bez konieczności składania w tym zakresie wniosku przez 

beneficjenta pomocy) wydaje zaświadczenie o przyznanym wsparciu stwierdzające jego charakter                                              

i określające m.in. dzień i wartość udzielonej pomocy de minimis, a także dane identyfikujące organ 

udzielający pomocy i beneficjenta oraz podstawę prawną udzielenia pomocy.  Zaświadczenie powinno być 

wydane beneficjentowi w dniu udzielenia pomocy wraz z decyzją organu udzielającego pomocy.  

 

INFORMACJA O UDZIELONEJ W ROKU 2021                   
 POMOCY  DE MINIMIS 

liczba 
podmiotów 

ogólna kwota udzielonej pomocy w złotych 

8 146 251,04 

 
W latach 2019-2021 udzielono pomocy de minimis w poniższych kwotach: 

 

Rok Liczba podmiotów Kwota 

 

2018 33 242 793,16 

2019 71 157 847,13 

2020 23 58 799,25 

2021 8 146 251,04 

 

 

Rozdział 5. GOSPODARKA W GMINIE 

 

1. Lokalny rynek pracy 

 

     Według danych Głównego Urzędu Statystycznego na koniec roku 2021 w gminie Bystrzyca Kłodzka 

zarejestrowanych było 746  osób bezrobotnych , z tego: 

kobiet – 365, 

mężczyzn – 381. 

Spośród zarejestrowanych bezrobotnych  z prawem do zasiłku były 124 osoby, w tym 65 mężczyzn i 59 

kobiet.   

Liczba bezrobotnych w gminie Bystrzyca Kłodzka na przestrzeni lat 2018-2021: 

Wyszczególnienie Rok 2018 

 

Rok 2019 Rok 2020 Rok 2021 

Bezrobotni ogółem 853 790 872 746 

kobiety 479 437 474 381 

mężczyźni 374 353 398 365 

w tym z 

prawem do 

zasiłku 

ogółem 233 145 160 124 

kobiety 81 67 87 59 

mężczyźni 152 87 73 65 

 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0717&from=PL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0717&from=PL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0717&from=PL
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Główny Urząd Statystyczny ani Powiatowy Urząd Pracy nie  prowadzą statystyk dotyczących stopy 

bezrobocia w poszczególnych gminach.  Z danych gromadzonych i publikowanych przez PUP wynika, że 

stopa bezrobocia w powiecie kłodzkim wynosiła w grudniu 2021r.   11,7%,  w województwie 

dolnośląskim – 4,8 % a w całym kraju – 5,4 %. 

 

Stopa bezrobocia w powiecie kłodzkim w latach 2018-2021: 

Rok 2018 Rok 2019 Rok 2020 

 

Rok 2021 

11,6% 10,9% 

 

12,6% 11,7% 

 

Na dzień sporządzenia niniejszego raportu nie zostały opublikowane bardziej szczegółowe dane 

dotyczące udziału osób bezrobotnych w ogólnej liczbie osób w wieku produkcyjnym ani też  liczba 

pracujących na 1000 ludności. Dla potrzeb porównawczych dla przyszłorocznego Raportu o stanie gminy 

poniżej podajemy dane dotyczące stanu na dzień 31.12.2020r. 

1) udział osób bezrobotnych w ogólnej liczbie ludności w wieku produkcyjnym w gminie Bystrzyca 

Kłodzka – 6,6%  

2) liczba osób pracujących ogółem w Gminie –  2352 

3) liczba pracujących osób na 1000 ludności w Gminie –136 

 

Zmiany w liczbie osób pracujących  na terenie gminy Bystrzyca Kłodzka na przestrzeni ostatnich lat 

przedstawia poniższa tabela: 

Wyszczególnienie 

 

31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019  31.12.2020 

udział osób bezrobotnych w ogólnej 

liczbie ludności w wieku produkcyjnym 

w gminie 

7,3% 7.6% 7,2% 6,6% 

liczba osób pracujących ogółem w 

gminie 

2599 2683 2352 2538 

liczba pracujących osób na 1000 

ludności w gminie 

136 145 125 136 

 

Pomimo ogólnej sytuacji gospodarczej wynikającej z pandemii COVID-19,  w roku 2021 nastąpił wzrost  

odsetka osób pracujących na 1000 mieszkańców oraz ogólnej liczby pracujących w gminie.  

 

 

2. Charakterystyka gospodarcza Gminy 

 
Podmioty gospodarcze  

Według Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) ilość wpisów działalności 

gospodarczych, które mają główne miejsce prowadzenia działalności w gminie Bystrzyca Kłodzka 

obejmują 2240 pozycje, z czego status aktywny posiadały 913 podmioty, status zawieszony 207 

podmiotów, status wykreślony 1076 podmiotów, a liczba podmiotów do prowadzenia działalności 

wyłącznie w formie spółki cywilnej obejmowała 35 pozycji, 6 podmiotów, które nie rozpoczęły 

działalności gospodarczej oraz 3 podmioty, które wskazały we wniosku przyszłą datę rozpoczęcia 

działalność gospodarczej. 

Jeśli chodzi o strukturę branżową przedsiębiorstw działających na terenie gminy, najliczniejszą grupę 

stanowią firmy z sektora handlowego (22,89%), budowlanego (20,25 %), przetwórstwa przemysłowego 

(7,52%), działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (8,52%), działalność związana z 
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zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi (6.87%) oraz transport i gospodarka magazynowa 

(5.77%).  

Szczegółowy wykaz zarejestrowanych działalności gospodarczej po przeważającym kodzie PKD wg 

rodzaju oraz sekcji PKD  przedstawia poniższa tabela. 

 ILOŚĆ PROCENT  

A 46 4,22% A. ROLNICTWO, LEŚNICTWO, ŁOWIECTWO I RYBACTWO 

C 82 7,52% C. PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE 

D 2 0,18% 

D. WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ, 

PARĘ WODNĄ, GORCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW 

KLIMATYZACYJNYCH 

E 3 0,27% 
E. DOSTAWA WODY; GOSPODAROWANIE CIEKAMI I ODPADAMI ORAZ 

DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ 

F 221 20,26% F. BUDOWNICTWO 

G 241 22,09% 
G. HANDEL HURTOWY I DETALICZNY; NAPRAWA POJAZDÓW 

SAMOCHODOWYCH, WŁĄCZAJĄC MOTOCYKLE 

H 63 5,77% H. TRANSPORT I GOSPODARKA MAGAZYNOWA 

I 75 6,87% 
I. DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZAKWATEROWANIEM I USŁUGAMI 

GASTRONOMICZNYMI 

J 22 2,02% J. INFORMACJA I KOMUNIKACJA 

K 37 3,39% K. DZIAŁALNOŚĆ FINANSOWA I UBEZPIECZENIOWA 

L 9 0,82% L. DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI 

M 93 8,53% M. DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA 

N 33 3,02% 
N. DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE USŁUG ADMINISTROWANIA I 

DZIAŁALNOŚĆ WSPIERAJĄCA 

O 1 0,09% 
O. ADMINISTRACJA PUBLICZNA I OBRONA NARODOWA; OBOWIĄZKOWE 

ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNE 

P 29 2,66% P. EDUKACJA 

Q 67 6,14% Q. OPIEKA ZDROWOTNA I POMOC SPOŁECZNA 

R 14 1,29% R. DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z KULTURĄ, ROZRYWKĄ I REKREACJĄ 

S 53 4,86% S. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 

SUMA 1091 1  

Zgodnie z Centralną Ewidencją i Informacją o Działalności Gospodarczej (CEIDG) w okresie od 01.01.2021 

r do 31.12.2021 r. pracownicy wydziału zweryfikowali i prawidłowo przetworzyli w systemie 377 

wniosków CEIDG-1, w  tym 48 wniosków spoza obszaru działania gminy. Działalność gospodarczą w ww. 

okresie założyło 58 podmiotów, 60 dokonało zakończenia działalności gospodarczej, 62  dokonało zmiany 

wraz z zawieszeniem działalności  gospodarczej, wznowienie działalności gospodarczej zgłosiło 29 

podmiotów. Ponadto 168 podmiotów dokonało zmian we wpisach do CEIDG.  
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3. Inwestycje na terenie Gminy 
          W roku 2021 wykonano następujące inwestycje i remonty ( wydatki majątkowe): 

L.p. Nazwa zadania Wydatki w 2021 

r. w zł 

Uwagi 

1. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 388 w zakresie 

budowy chodnika wraz z przejściem dla pieszych                                      

przy ul. Strażackiej w Bystrzycy Kłodzkiej działki          

nr 44, 49/1, obręb: Centrum oraz działki nr 54/1, 

54/2, 53/33, 58/2 obręb: Zabłocie 

146 762,02 Udział Gminy 
Bystrzyca Kłodzka 
88 836,66 zł,    udział 
Województwa 
Dolnośląskiego 
57 925,36 zł. 

2. Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej                      

nr 3278D Gorzanów – Zabłocie na długości 0,8 km  

 

127 402,00  

3. Przebudowa drogi powiatowej nr 3235D  
Bystrzyca Kłodzka – Długopole-Zdrój  
na długości 2,41 km 

636 303,00   

4. Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej  
nr 3311D w Starej Łomnicy na długości 0,787 km        

154 202,00   

5. Przebudowa drogi powiatowej nr 3265D  
Bystrzyca Kłodzka – Stary Waliszów  

36 869,00  mapa do celów 
projektowych 

6. Przebudowa drogi gminnej nr 119676D                               8 241,00 Wykonano 



RAPORT O STANIE GMINY BYSTRZYCA KŁODZKA ZA ROK 2021 
 

233 

 

ul. Nadrzeczna w kierunku rozlewni wód 
mineralnych „Mineral”  w Gorzanowie  
(oświetlenie drogowe – ok. 11 pkt świetlnych)  

 

 

 

dokumentację 
projektową.  

7. Budowa kanalizacji deszczowej ul. Kasztanowa i Pl. 
Kościuszki w Bystrzycy Kł 

59 275,00 (dokumentacja 

projektowo- koszt.) 

8. Montaż barier energochłonnych ul.1 Maja w 
Bystrzycy Kł. 

30 305,00  

9. Przebudowa drogi gminnej 119725D ul. Strażacka 
w Bystrzycy Kł.  

99 138,00 (dokumentacja 

projektowo- koszt.). 

10. Budowa chodnika ul. Orkana i Moniuszki w 
Bystrzycy Kłodzkiej 

12 000,00 wydatki 
niewygasające – 
realizacja do 
30.06.2022 

11. Wykonanie studium transportowego dla Gminy 
Bystrzyca Kłodzka 

43 050,00  

12. Przebudowa dróg nr 119715D, 119684D  
wraz z przebudową sieci kanalizacji deszczowej  
ul. Polna i ul. Gagarina w Bystrzycy Kłodzkiej. 
Realizacja zadania 2020- 2021. 

391 140,74 Dotacja z budżetu 
państwa w ramach  
Funduszu Dróg 
Samorządowych  

13. Przebudowa drogi gminnej w Gorzanowie 
(droga na cmentarz) 
- wykonanie dokumentacji projektowej   
 

  
22 900,00  

 

wydatki 
niewygasające 
realizacja do 
15.06.2022 r. 

14. Przebudowa ul. Kościelnej w Długopolu- Zdroju 
- wykonanie dokumentacji projektowej   
 

  
27 000,00  

 

wydatki 
niewygasające – 
realizacja do 
15.06.2022 r. 

15. Utwardzenie powierzchni gruntu na placu 
rekreacyjnym przy ul. Strażackiej w Bystrzycy 
Kłodzkiej, koło hotelu ABIS 
- wykonanie dokumentacji projektowej   

                                      

20 000,00                                   

wydatki 
niewygasające, 
realizacja do 
15.06.2022 r. 

16 Budowa drogi wewnętrznej w kierunku hali 
sportowej w Pławnicy i planowanej budowy remizy 
OSP wraz z oświetleniem projektowanej drogi 
- wykonanie dokumentacji projektowej 

                          

37710,00                                

Wydatki 
niewygasające 
realizacja do 
29.04.2022 r. 

17. Utwardzenie terenu gminnego dz.53/25 ul. 
Modrzewiowa w Bystrzycy Kł. 

173 597,97  

18. Budowa parkingu ul. Starobystrzycka  
między budynkiem nr 13-23  
w Bystrzycy Kłodzkiej 
 
 

861 570,64 7 813,41 wykonano w 
2021r. pozostała 
kwota 853 757,23 z 
wydatków 
niewygasających 
Planowany termin 
zakończenia robót 
31.03.2022 r. 
Zadanie 
dofinansowane w 
wysokości 616.386,91 
zł z Rządowego 
Funduszu Inwestycji 
Lokalnych 

20. Budowa drogi Spalona –dokumentacja projektowa 54 577,00 5 500,00 wykonano w 
roku 2021, pozostała 
kwota 49077 zł z 
wydatków 
niewygasających, 
realizacja do 
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30.06.2022 
21. Modernizacja terenu dz.355/8 Bystrzyca Kł.  33 702,00 (dokumentacja 

projektowo- koszt.). 

22. Budowa mostu w Pławnicy dz.78 7 868 85 Pozwolenie 

wodnoprawne 

23. Przebudowa drogi dz.856 Wilkanów 12 600,00 projekt 

24. Montaż barier energochłonnych w Marianówce 29 490,00  

25. Przebudowa drogi wewnętrznej dz.322 Wilkanów 311 873,97 w roku 2021 kwota 
18940 zł, pozostała 
kwota z wydatków 
niewygasających, 
realizacja do 
30.06.2022 

26. Odprowadzenie wód opadowych ul. Międzyleśna 
Bystrzyca Kł.   

61 500,00 dokumentacja 
projektowo- koszt.). 
wydatki 
niewygasające, 
realizacja do 
20.06.2022 

27. Przebudowa drogi wewnętrznej dz.894 Nowy 
Waliszów  

20 000,00 (dokumentacja 
projektowo- koszt.). 
wydatki 
niewygasające, 
realizacja do 
31.05.2022 

28. Droga wewnętrzna dz.867,878/2 Wilkanów 48 000,00 wykonanie 
kosztorysu 
wydatki 
niewygasające, 
realizacja do 
31.05.2022 

29. Przebudowa drogi wewnętrznej dz.1055 Stary 
Waliszów 

25 000,00 dokumentacja 
projektowo- koszt.). 
wydatki 
niewygasające, 
realizacja do 
31.05.2022 

30. Przebudowa drogi wewnętrznej dz.601/1 Stara 
Łomnica Szychów 

46 000,00 projekt 
wydatki 
niewygasające, 
realizacja do 
31.05.2022 

31. Droga wewnętrzna 384/5,803/1 Idzików 4 500,00 okazanie granic 
wydatki 
niewygasające, 
realizacja do 
31.05.2022 

32. „Góra Parkowa - wykonanie oświetlenia 
(kontynuacja), budowa drogi dojazdowej z 
parkingami, oświetlenie, ścieżka rowerowa: II etap 
zadania pn.: "Utworzenie  systemu tras 
spacerowych, rowerowych i biegowych oraz 
zagospodarowanie turystyczne i sportowo-
rekreacyjne założenia parkowo-leśnego Góry 
Parkowej w Bystrzycy Kłodzkiej." 

2 923 935,47 dofinansowanie RFIL 
w kwocie 
2 600 000,00 zł 
w roku 2021 
wykonano 
1 547 905,91 zł. z 
wydatków 
niewygasających 
kwota 1 412 129, 56 
zł realizacja do 
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15.03.2022 
33. Zabezpieczenie skarp i ścieżek na Górze Parkowej  

w Bystrzycy Kłodzkiej. 
104 995,14 zł Udział Gminy 

Bystrzyca Kłodzka: 
104 995,14 zł 

34. Wykonanie dokumentacji projektowej zamiennej na 
budowę drogi dojazdowej w miejscu drogi 
technicznej wraz z uzyskaniem niezbędnych 
uzgodnień i pozwoleń, w tym pozwolenia wodno-
prawnego, w celu uzyskania zamiennego 
pozwolenia na budowę.  
Dot. zadania inwestycyjnego, pn.: „Góra Parkowa -  

22 000,00 zł Udział Gminy 
Bystrzyca Kłodzka 
22 000,00 zł 
wydatki 
niewygasające, 
realizacja do 
28.02.2022 

35. Budowa wieży widokowej na Jagodnej – 
wyposażenie dodatkowe 

11 930,00  

36. Inwestycje  w budynkach komunalnych 164 851,18  

37. Zakup działki nr 519 przy ul. Sempołowskiej w 
Bystrzycy Kłodzkiej 

310 575,00  

39. Aport do Samorządowej Inicjatywy Mieszkaniowej 
Sudety Spółka z o.o. 

3 000 000,00  

40. Ogrodzenie cmentarza w Wójtowicach  12 700,00  

41. Rozbudowa monitoringu na cmentarzu i hali 
targowej 

14 514,00  

42. Wymiana pieca co w siedzibie Wydziału GKM przy 
ul. Okrzei 1 

8 487,00  

43. Wymiana pomp w kotłowni w Ratuszu 44 100,00  

44. Zakup sprzętu komputerowego dla Urzędu Miasta i 
Gminy 

4 477,20  

45. Zakup oprogramowania do elektronicznego 
rejestru korespondencji 

12 300,00  

46. Zakup  elektronicznego programu kadrowo 
płacowego 

12 998,64  

47. Zakup i wdrożenie oprogramowania strony BIP 5 498,10  

48. Zakup kostki brukowej na budowę chodnika 
sołectwa Wilkanów 

9 845,19  

49. Zakup samochodu dla OSP Zabłocie 290 999,00  

50. Zakup licencji oprogramowania e-Mandat 22 140,00  

51. Zakup samochodu na potrzeby Straży Miejskiej 99 687,50  

52. Zakup wyposażenia dla obsługi Punktu Szczepień 
Powszechnych 

3 599,00  

53. Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem 
socjalnym w Pławnicy 

102 400,45  

54. Zabezpieczenie skarpy budynku Szkoły 
Podstawowej Wilkanów 

41 820,00 dokumentacja 
projektowa  
wydatki 
niewygasające 
realizacja do 
30.06.2022 

55. Zakup i montaż pieca gazowego dla Przedszkola Nr 
2 w Bystrzycy Kłodzkiej 

182 040,00  

56. Zakup autobusu dla osób niepełnosprawnych do 
dowozu dzieci do szkół 

301 227,00 udział Gminy 
90 368,00,  
udział PFRON – 
210 859,00 
wydatki 
niewygasające, 
realizacja do 
31.01.2022 
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57. Modernizacja  kominów na budynku Liceum 
Ogólnokształcącego 

12 434,50  

58. Zakup samochodu dostawczego dla OPS 65 000,00  

59. Dokapitalizowanie ZWiK Spółka z o.o. 445 000,00  

60. Uporządkowanie kanalizacji ogólnospławnej  
w rejonie placu Wolności, ul. Podmiejskiej  
w Bystrzycy Kłodzkiej 
 

 15 498,00                                     

 

dokumentacja 
projektowa 
wydatki 
niewygasające 
termin realizacji do 
30.06.2022 r. 

61. Przebudowa kanalizacji sanitarnej i sieci 
wodociągowej na ul. Nadbrzeżnej  
w Bystrzycy Kłodzkiej   
  

17 835,00 Wykupiono 

dokumentację 

projektową od Zakładu 

Wodociągów  

i Kanalizacji Sp. z o.o. 

z Bystrzycy Kłodzkiej. 

62. Dofinansowanie budowy studni ze środków 
budżetu gminy 

13 926,00  

63. Dofinansowanie kosztów budowy przyłączy 
kanalizacyjnych 

9 964,63  

64. Zakup kosiarki dla Sołectwa Gorzanów 11 799,00  

65. Wymiana niskoemisyjnych źródeł ciepła w 
budynkach i lokalach na terenie gminy  

41 550,37 Program Czyste 

Powietrze 

66. Budowa oświetlenia placu rekreacyjnego – 
sołectwo Młoty 

10 077,44  

67. Budowa oświetlenia w Piaskowicach  
w rejonie posesji nr 4 – 1 pkt świetlny 

12 142,87 

 

 

68. Budowa oświetlenia drogowego w Starej Bystrzycy  
tj. montaż 8 pkt świetlnych na istniejących 
fundamentach od budynku nr 35 do budynku nr 68           
ul. Bystrzycka  

32 986,67 

 

 

69. Budowa oświetlenia drogowego w Starej Łomnicy 
 - Kolonia Szychów, działka nr 601/2 
 

23 211,27 

 

dokumentacja  

70. Budowa oświetlenia – Sołectwo Topolice 16 640,03 

 

dokumentacja i 1 pkt 

świetlny 

71. Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia  
na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka 

 
16 999,20 

 w roku 2021 wydano 
1 107,00 zł, wydatki 
niewygasające do 
30.062022 – kwota 
15 892,20 
Realizacja zadania 
planowana  
jest na lata  
2022 – 2023. 
Zadanie 
dofinansowane ze 
środków 
Europejskiego 
Funduszu Rozwoju 
Regionalnego.  

72. Budowa oświetlenia drogowego 
ul. Śnieżna w Międzygórzu 
 

 
19 400,00  

 

Mapa do celów 
projektowych 
wydatki 
niewygasające 
realizacja do  
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30.06.2022 r. 
73. Budowa oświetlenia drogowego ul. Willowa  

wraz z łącznikiem do ul. Strażackiej  
w Bystrzycy Kłodzkiej 
 

  
37 884,00  

 

Mapa do celów 
projektowych 
wydatki 
niewygasające, 
realizacja do 
30.06.2022 r. 

74. Modernizacja oświetlenia drogowego  
w Długopolu Dolnym - 56 pkt świetlnych 
 

240 141,76  

75. Modernizacja oświetlenia drogowego  
w Długopolu-Zdrój - 90 pkt świetlnych 

396 755,03  

76. Modernizacja oświetlenia drogowego 
ul. Zamenhofa w Bystrzycy Kłodzkiej 
- 10 pkt świetlnych 

63 210,47  

77. Budowa oświetlenia w miejscowości Marianówka  
przy posesji nr 3 i 22 - 2 pkt świetlne 

 30 730,00                                 

 

 Środki niewygasające 
Zadanie wykonano, 
wydatek w wysokości 
30 730,00 zł został 
rozliczony w I 
kwartale 2022 r. 

78. Budowa oświetlenia drogowego w Wilkanowie  
działka nr 90/2 - (I etap - 6 pkt świetlnych) 
 

90 056,97 
 

 w roku 2021 
wydatkowano 738 zł 
wydatki 
niewygasające 
89 318,97 zł 
realizacja do 
30.06.2022 r. 

79. Modernizacja wiaty rekreacyjnej sołectwo Nowa 
Bystrzyca 

7 500,00  

80. Budowa placu zabaw sołectwo Pławnica 17 983,20  

81. Wykonanie kostki brukowej na placu rekreacyjnym 
sołectwo Ponikwa 

12 000,00  

82. Budowa wiaty na placu rekreacyjnym sołectwo 
Poręba 

14 024,60  

83. Zakup i montaż monitoringu w wiacie rekreacyjnej 
w Starej Łomnicy 

2 000,00  

84. Budowa ścieżki do orbitreku, budowa parkingu na 
działce nr 84 w sołectwie Starkówek 

15 999,40  

85. Modernizacja placu rekreacyjnego sołectwo 
Zabłocie 

3 439,98  

86. Odbudowa muru oporowego ul. Nadbrzeżna 11 
w Bystrzycy Kłodzkiej 
 

12 300,00 Wykonano 
dokumentację 
projektową. 

87. Zagospodarowanie skarp wraz z ich 
zabezpieczeniem w obrębie działki nr 417, 431, 
432, 433/2, 433/3 obręb: Centrum 

1 000 000,00 wydatki 
niewygasające 
Planowany termin 
zakończenia: 
do 30.06.2022 r. 
Zadanie 
dofinansowane z 
Rządowego Funduszu 
Inwestycji Lokalnych. 

88. Remont muru oporowego przy ul. Senatorskiej                
dz. nr 1104/22, 1103 obręb: Centrum  
w Bystrzycy Kłodzkiej 
 

147 295,24 Wykonano 
dokumentację  
oraz wyremontowano 
mur. 
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89. Zakup i ułożenie kostki brukowej na placu 
rekreacyjnym sołectwo Marianówka 

8 996,90  

90. Budowa wiaty rekreacyjnej w Długopolu-Zdroju 13 499,63  

91. Odbudowa wiaty w Długopolu- Zdroju 4 750,00  

92. Zakup wiaty garażowej wraz z montażem w 
sołectwie Idzików 

11 824,60  

93. Budowa ogrodzenia placu przy Wiejskim Domu 
Kultury w Starej Bystrzycy 

12 995,93  

94. Budowa WOK w Pławnicy                                                                  
dla czterech miejscowości                                                                                         

24 600,00  

95. Zakup lady dla Koła Gospodyń Wiejskich w 
Gorzanowie 

5 000,00  

96. Wyposażenie świetlicy w Nowej Łomnicy 12 495,66  

97. Doposażenie kuch w Wiejskim Domu Kultury w 
Nowym Waliszowie 

12 704,11  

98. Zakup wyposażenia WDK Stary Waliszów 8 500,00  

99. Montaż alarmu w budynku świetlicy w Nowej 
Łomnicy 

5 000,00  

100. Zakup i montaż monitoringu i szlabanu przy MGOK 
w Bystrzycy Kłodzkiej 

35 000,00  

101. Zakup i montaż monitoringu Wiejskiego Ośrodka 
Kultury w Starej Bystrzycy 

12 000,00  

102. Wymiana, zakup i montaż pieca akumulacyjnego w 
WOK w Ponikwie 

14 849,00  

103. Zakup i montaż monitoringu WOK w Wilkanowie 9 500,00  

104. Przebudowa kotłowni WOK Wilkanów 20 000,00 wydatki 
niewygasające, 
realizacja do 
15.04.2022 

105. Przebudowa budynku świetlicy w Nowej Bystrzycy 20 000,00 wydatki 
niewygasające, 
realizacja do 
15.04.2022 

106. Zakup i montaż monitoringu hali sportowej w 
Wilkanowie 

9 500,00  

107. Zakup sprzętu komputerowego dla Muzeum 
Filumenistycznego 

5 000,00  

108. Roboty budowlane i prace konserwatorskie 
polegające na wykonaniu IV etapu traktu pieszego 
w ramach zadania pn.: „System fortyfikacji 
średniowiecznych – miejska trasa spacerowa. Etap 
IV – trakt pieszy: schody, ul. Kupiecka”. 

873 459,48 dofinansowanie 
Rządowy Fundusz 
Inwestycji Lokalnych: 
202 813,00 zł 

109. Remont i przebudowa części podziemi 
zlokalizowanych wzdłuż murów obronnych z 
uwzględnieniem zabezpieczenia oraz dostosowania 
obiektu do obsługi ruchu turystycznego w 
Bystrzycy Kłodzkiej. 

507 858,58 dofinansowanie 
Rządowy Fundusz 
Inwestycji Lokalnych: 
497 658,58 zł 

110. Wykonanie odwodnienia kruchty kaplicy św. 
Floriana w Bystrzycy Kłodzkiej. 

31 980,00  

111. Wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej 
piaskowcowej w obrębie kaplicy św. Floriana na 
Górze Parkowej w Bystrzycy Kłodzkiej. 

13 899,00   

112. Wykonanie dokumentacji projektowo-
kosztorysowej dotyczącej programu prac 
renowacyjnych obejmujących zniszczenia hełmu 
Bramy Wodnej i muru Wójtostwa. 

2 500,00  wydatki 
niewygasające 
realizacja do 
31.05.2022 
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113. Projekt Dziedzictwo kulturowe – wspólna droga do 
wiedzy –„Remont i rewitalizację kaplicy św. 
Floriana w Bystrzycy Kłodzkiej, wraz z 
zagospodarowaniem terenu”. 

122 850,00 finansowane z EFRR 

114. Projekt Dziedzictwo kulturowe nas łączy - Remont i 
rewitalizację kaplicy św. Floriana w Bystrzycy 
Kłodzkiej, wraz z zagospodarowaniem terenu”. 

99 790,00 finansowane z EFRR 

115. Budowa boiska sportowego w Piotrowicach 9 499,69  

116. Wyposażenie boiska sportowego w Starej Łomnicy 
w wiaty dla zawodników rezerwowych 

12 999,99  

117. Zakup urządzeń siłowni zewnętrznej sołectwo 
Szklarka 

5 200,00  

118. Wykonanie dokumentacji projektowo-
kosztorysowej pn.: „Zagospodarowanie terenu pod 
miasteczko rowerowe „Małpi Gaj”, dla zadania 
inwestycyjnego pn.: „Małpi Gaj” – miasteczko 
rowerowe, działka nr 286/6, obręb Centrum, 
Bystrzyca Kłodzka – miasto”. 

25 830,00  
 

wydatki 

niewygasające 

10 830,00 realizacja 

do 30.06.2022 

119. Zakup samochodu  osobowo-dostawczego 69 060,50  

120. Wykonanie dokumentacji projektowo-technicznej 
wraz z kosztorysem i przedmiarem robót dla 
zadania: Budowa trasy singletrack - łącznik do 
wybudowanych tras w Międzygórzu - ok. 2 km. 

3 000,00   

121. Przebudowa leśnych naturalnych ścieżek na leśną 
ścieżkę rowerową typu singletrack  
w Międzygórzu – Pętla pod Śnieżnikiem – 
stanowiąca trasę łącznikową przy istniejącej trasie 
singletrack glacensis na obszarze Gminy Bystrzyca 
Kłodzka. 

181 128,77  wydatki 

niewygasające 20.000 

zł realizacja do 

15.06.2022 

122. Utworzenie systemu tras spacerowych, 
rowerowych i biegowych oraz zagospodarowanie 
turystyczne i sportowo-rekreacyjne założenia 
parkowo-leśnego Góry Parkowej w Bystrzycy 
Kłodzkiej – I etap”. 

1 252 970,84 Udział Gminy 
Bystrzyca Kłodzka: 
270 455,31 zł 
Unia Europejska:  
982 515,53 zł 

123. Dostawa i montaż urządzeń elektronicznych do 
pomiaru liczby rowerzystów odwiedzających trasy 
rowerowe typu singeltrack. 

6 000,00  Udział Gminy 
Bystrzyca Kłodzka: 
900,00 zł 
Unia Europejska: 

5 100,00 zł 

124. Wykonanie i montaż 2 tablic pamiątkowych dla 
projektu „Na granicy na krawędzi”. 

8 688,73  Udział Gminy 
Bystrzyca Kłodzka: 
1 303,32 zł 
Unia Europejska: 

7 385,41 zł 

RAZEM INWESTYCJE 

 

17 588 414,37  

  
Wydatki na zadania inwestycyjne w Gminie Bystrzyca Kłodzka w latach 2018-2021 przedstawia poniższa 

tabela: 

Wydatki 

inwestycyjne 

Rok 2018 

 

Rok 2019 Rok 2020 Rok 2021 

16 802 701,00 

 

19 998 400,00 11 288 648,51 17 588 414,37 
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Rozdział 6. GOSPODARKA KOMUNALNA 

 

1. Utrzymanie dróg gminnych i transport publiczny 

 

1.1. Drogi gminne 
 

1)Dane o liczbie kilometrów dróg gminnych: 

Gmina posiada łącznie ok. 1070 km dróg w tym: 

          - drogi gminne w granicach miasta: 19,877 km. 

          - drogi gminne poza granicami miasta: 45,896 km. 

          - drogi  wewnętrzne – ok. 505 km 

          - drogi wewnętrzne transportu rolnego – ok. 500 km. 

Ponadto  Gmina posiada 14,046 km chodników o powierzchni 29.669,7 m2.  

 Zarządcą dróg gminnych jest Burmistrz. Ponadto przez teren gminy przebiegają drogi powiatowe, 

wojewódzkie i krajowe.  

 

2)Utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych w roku 2021 – poniesiono wydatki  691.856,12 zł w tym: 

- Remonty dróg gminnych masą asfalto- betonową : 113.687,47 zł 

- Odwodnienie dróg gminnych: 180.001,18 zł 

- Naprawa oznakowania pionowego i poziomego dróg gminnych: 22.983,60zł 

- przeglądy okresowe dróg gminnych: 25 904,00 zł. 

- naprawy poręczy, studzienek , montaż słupków, zakup materiałów remontowych,: 166.925,33zł 

 

3)Letnie oraz zimowe utrzymanie dróg na terenie miasta Bystrzycy Kłodzkiej wraz z wywozem nieczystości 

z koszy ulicznych wykonywał Zakład Usług Komunalnych w Bystrzycy Kłodzkiej Spółka z o.o.   

wydatkowana kwota za rok 2021-  710 416,64 zł.  

 

4)Zimowe utrzymanie dróg - poza granicami miasta Bystrzyca Kłodzka wykonywała firma PAR TRANS 

Transport, Handel Przemysław Parasiewicz z Bystrzycy Kłodzkiej. Wydatkowana kwota za rok 2021 

wyniosła 1.244.607,58 zł. 

 

5)Współpraca z innymi zarządcami dróg 

Gmina Bystrzyca Kłodzka współpracuje z samorządem Powiatu Kłodzkiego oraz samorządem 

Województwa Dolnośląskiego, które  są zarządcami odpowiednio: dróg powiatowych i wojewódzkich. 

Gmina w ramach partnerstwa wspiera finansowo realizację inwestycji drogowych na naszym terenie,  

ułatwiając korzystanie z dróg mieszkańcom gminy, turystom oraz przedsiębiorcom, a także przyczyniając 

się do poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym. 

 

1.2. Komunikacja i transport publiczny 
 

1) Dostępność transportowa miasta Bystrzyca Kłodzka. 

Na dzień sporządzania raportu czas dotarcia do siedziby Gminy Bystrzyca Kłodzka z 

poszczególnych kierunków wynosił: 

-Międzygórze- 21 min. 

-Kamienna- 20 min. 

-Nowy Waliszów- 12 min. 

-Mielnik- 10 min. 

-Starkówek- 22 min. 

-Lasówka- 30 min. 
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-Poręba- 19 min. 

 

2) Funkcjonujące formy komunikacji o transportu publicznego 

W okresie  objętym Raportem transport publiczny w gminie Bystrzyca Kłodzka zapewnia transport 

kolejowy realizowany przez Koleje Dolnośląskie (miejscowości Bystrzyca Kłodzka, Długopole-Zdrój, 

Gorzanów) oraz transport drogowy poprzez komunikację autobusową wykonywaną przez PKS Kłodzko 

obsługującą niewielką liczbę połączeń autobusowych wykonywanych tylko w dni robocze bądź w dni 

nauki szkolnej. 

-Transport kolejowy 

Transport kolejowy na terenie gminy Bystrzyca Kłodzka realizowany jest na linii kolejowej 274 

(oznaczenie Kolei Dolnośląskich - D9). Na terenie Gminy znajdują się następujące stacje kolejowe – 

Bystrzyca Kłodzka, Bystrzyca Kłodzka Przedmieście, Gorzanów oraz Długopole-Zdrój. Ze stacji tych 

realizowane są połączenia kolejowe do i z Wrocławia (i dalszych stacji na terenie kraju) oraz pojedyncze 

kursy do i z Kłodzka lub do Wrocławia z przesiadką w Kłodzku. W przeciwnym kierunku pociągi kursują 

do stacji Międzylesie, a wybrane kursy wydłużone są do stacji Lichkov na terenie Republiki Czeskiej. 

Połączenia (z wyjątkiem 1 codziennej pary pociągów obsługiwanych przez PolRegio w relacji Poznań - 

Międzylesie) realizowane są przez Koleje Dolnośląskie. Obecnie w relacji do Wrocławia i powrotem 

wykonywanych jest 17 połączeń kolejowych w dni robocze oraz 15 w soboty i 17 w niedziele. W skróconej 

relacji do i z Kłodzka realizowane są 3 połączenia w dni robocze oraz 2 w dni wolne. W  relacji do i z 

Międzylesia wykonywanych jest odpowiednio 20 kursów w dni robocze, 17 w soboty oraz 19 w niedziele. 

W aktualnym kolejowych rozkładzie jazdy nie funkcjonują połączenia skrócone do stacji Bystrzyca 

Kłodzka Przedmieście. 

-Transport autobusowy 

Sieć transportu autobusowego na terenie Gminy (za wyjątkiem komunikacji szkolnej) składa się z 14 

kursów w dni robocze szkolne oraz 10 kursów w dni robocze wolne od nauki szkolnej obsługiwanych 

przez PKS Kłodzko w ramach komunikacji powiatowej z dofinansowaniem z FRPA. W miejscowościach, do 

których nie dociera transport kolejowy, oferta transportu publicznego jest minimalna (do 6 kursów w 

ciągu dnia roboczego szkolnego). Znacząca część miejscowości na terenie Gminy jest całkowicie 

pozbawiona transportu zbiorowego (Biała Woda, Huta, Idzików, Kamienna, Lasówka, Marcinków, 

Marianówka, Młoty, Mostowice, Nowa Bystrzyca, Paszków, Piaskowice, Piotrowice, Poniatów, Ponikwa, 

Wójtowice, Wyszki, Zabłocie, Zalesie). W dni wolne od pracy komunikacja autobusowa nie funkcjonuje. 

3) Zarys Bystrzyckiej Komunikacji Autobusowej 

        Biorąc pod uwagę potrzebę zapewnienia komunikacji publicznej na obszarach wykluczonych 

komunikacyjnie , Gmina Bystrzyca Kłodzka zleciła opracowanie Koncepcji utworzenia Bystrzyckiej 

Komunikacji Autobusowej. Wizją systemu BKA jest zapewnienie możliwości bezpośredniego dojazdu 

transportem publicznym z każdej miejscowości gminy do Bystrzycy Kłodzkiej. 

         BKA realizować będzie nie tylko zadania z zakresu lokalnego transportu zbiorowego, 

umożliwiającego swobodne przemieszczanie się po gminie, ale także ustawowy obowiązek dowożenia 

uczniów do szkół podstawowych. 

          Zaplanowana została sieć komunikacyjna składająca się z 8 linii komunikacyjnych, spośród których 

każda będzie docierała do Bystrzycy Kłodzkiej. Zaprojektowany system BKA będzie cechował się 

odpowiednią efektywnością ekonomiczną przewozów, cechujących się optymalnymi założeniami w 

zakresie funkcjonalności sieci połączeń. 

Sieć składać się będzie z następujących linii komunikacyjnych: 

Linia Przebieg trasy 

90 BYSTRZYCA KŁODZKA: DWORZEC AUTOBUSOWY – WILKANÓW – MIĘDZYGÓRZE 

91 BYSTRZYCA KŁODZKA: DWORZEC AUTOBUSOWY –DŁUGOPOLE-ZDRÓJ: Zdrojowa– PORĘBA 

92 BYSTRZYCA KŁODZKA: DWORZEC AUTOBUSOWY – STARA ŁOMNICA- STRAKÓWEK 

93 BYSTRZYCA KŁODZKA: DWORZEC AUTOBUSOWY – WÓJTOWICE – MŁOTY -LASÓWKA  

94 BYSTRZYCA KŁODZKA: DWORZEC AUTOBUSOWY– PŁAWNICA -KAMIENNA 
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Linia Przebieg trasy 

95 BYSTRZYCA KŁODZKA: DWORZEC AUTOBUSOWY – STARY WALISZÓW –NOWY WALISZÓW 

96 BYSTRZYCA KŁODZKA: DWORZEC AUTOBUSOWY - MIELNIK – GORZANÓW  

97 BYSTRZYCA KŁODZKA: DWORZEC AUTOBUSOWY – WYSZKI  

 

          Gmina Bystrzyca Kłodzka, na terenie której znajduje się kilka placówek edukacyjnych, zgodnie z 

przepisami ustawy Prawo oświatowe, realizuje obowiązek w zakresie dowożenia uczniów do przedszkoli i 

szkół podstawowych. 

         Obecnie dowozy dzieci do i ze szkół wykonywane są w popularnej formule polegającej na zakupie 

usług przewozowych uczniów na trasach do i z szkół podstawowych, z których korzystać mogą wyłącznie 

wskazani uczniowie. Podmiot świadczący usługi przewozowe, wykonuje je w postaci przewozów 

regularnych specjalnych, na mocy uzyskanych od Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej zezwoleń na 

wykonywanie przewozów regularnych specjalnych zgodnie z ustawą o transporcie drogowym, 

wydawanych odrębnie na każdą linię komunikacyjną. Organizowanie dowożenia uczniów w ten sposób 

jest obarczone brakiem możliwości sfinansowania ich środkami pochodzącymi z budżetu państwa. 

          Odmienną, często spotykaną formą zapewniania przez samorządy gminne dowozu uczniów do szkół, 

jest nabywanie biletów miesięcznych u przewoźników wybieranych w drodze przetargów 

nieograniczonych. Podmioty realizujące dowozy uczniów świadczą usługi przewozowe w formie 

przewozów komercyjnych na mocy zezwoleń na przewozy regularne, z których korzystać mogą wszyscy 

zainteresowani pasażerowie. Z uwagi na status tychże przewozów w gminach miejsko-wiejskich i 

wiejskich, które nie zaliczają się do komunikacji miejskiej, przewoźnik dystrybuuje bilety przejazdowe z 

uwzględnieniem ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu 

zbiorowego (które szczegółowo reguluje Ustawa z dnia 20 czerwca 1992 r, o uprawnieniach do ulgowych 

przejazdów środkami transportu publicznego). Dzięki temu rozwiązaniu, cena każdego biletu 

miesięcznego nabywanego przez samorząd gminny, jest pomniejszana o 49% ustawową ulgę 

przysługującą dla uczniów w wieku do 26 lat przy nabywaniu biletu miesięcznego w autobusowej 

komunikacji zwykłej), co sprawia, że de facto w tym rozwiązaniu samorząd gminny finansuje 51% 

wartości usługi dowozów i odwozów uczniów. Przewoźnik za każdy sprzedany dla samorządu gminnego 

ulgowy bilet miesięczny, składa wniosek o wypłatę dopłaty do właściwego urzędu marszałkowskiego za 

utracone przychody w związku ze stosowaniem ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w 

transporcie publicznym (49% ceny biletu normalnego). 

        Co istotne, przekształcenie przewozów regularnych specjalnych w gminne przewozy pasażerskie 

niebędące komunikacją miejską, otwiera możliwość objęcia ich dopłatami z Funduszu rozwoju 

przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej (FRPA). 

 

2. Oświetlenie ulic 

 
Na terenie gminy Bystrzyca Kłodzka znajduje się 2277 punktów świetlnych w tym: 
- 462 punktów z oprawami rtęciowymi, 

- 1086 punktów z oprawami sodowymi,  

- 417 punktów z oprawami LED,  

- 312 lamp hybrydowych, 

- 10 lamp solarnych, 

oraz 54 szt. iluminacji LED w obiektach zabytkowych w Bystrzycy Kłodzkiej. 

 

W 2021 roku na energię elektryczną do oświetlenia drogowego wydano 688.693,05 zł a na konserwację 

oświetlenia drogowego i parkowego wydano 347.491,02 zł. 

 

W 2021 roku wybudowano: 

-  1 punk świetlny w Młotach, działka nr 19 -  koszt inwestycji 10.077,44 zł 
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- 1 punkt świetlny w Piaskowicach, działki nr 137, 26/5 -  koszt inwestycji 12.142,87 zł 

- 1 punkt świetlny w Starej Łomnicy – Kolonia Szychów, działka nr 601/2 -  koszt inwestycji 22.719,27 zł 

- 1 punkt świetlny w Topolicach, działka nr 49 -  koszt inwestycji 16.664,03 zł 

- 8 punktów świetlnych w Starej Bystrzycy, ul. Bystrzycka od bud. nr 35 do bud. nr 68 -  koszt inwestycji 

32.986,67 zł 

- zmodernizowano 56 punktów świetlnych w Długopolu Dolnym  -  koszt inwestycji 240.141,76 zł 

- zmodernizowano 90 punktów świetlnych w Długopolu-Zdroju -  koszt inwestycji 396.755,03 zł 

- zmodernizowano 10 punktów świetlnych ul. Zamenhofa w Bystrzycy Kłodzkiej - koszt inwestycji 63.210,47 zł. 

 

3. Gospodarka wodno-ściekowa 

 

3.1. Sieć zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków 
 

1) Długość sieci zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Bystrzyca Kłodzka: 

Miasto Bystrzyca: 

➢ 40,4 km (sieci magistralne i rozdzielcze), 

➢ przyłącza 1 388szt.  

 

       Obszar wiejski: 

➢ 84,2km (sieci magistralne i rozdzielcze), 

➢ przyłącza 1 183 szt. 

➢ zasilane miejscowości: Długopole Dolne, Zabłocie, Wójtowice, Stara Bystrzyca, Młoty, Długopole-

Zdrój, Gorzanów, Mielnik, Międzygórze, Nowa Bystrzyca, Nowa Łomnica, Nowy Waliszów, 

Piotrowice, Ponikwa, Starkówek, Szklarka. 

 

2) Długość sieci zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Bystrzyca Kłodzka: 

Miasto Bystrzyca: 

➢ 23,5 km 

➢ przyłącza 1237 szt. 

       Obszar wiejski: 

➢ 21,1 km,  

➢ przyłącza 275 szt.  

➢ skanalizowane miejscowości: Długopole Dolne, Długopole-Zdrój, Stara Bystrzyca  

 

3.2. Informacja o realizacji Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń 

wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych w roku 2021  

 

Zadania inwestycyjne  w ramach Programu realizowane w 2021 roku: 

 

Lp. Nazwa zadania 
Wartość zadania 

netto /  brutto 
zł 

Informacje  

1 

Przebudowa kanalizacji 
ogólnospławnej na kanalizację 
deszczową, budowa kanalizacji 

sanitarnej i wodociągu w ul. Polnej 
w Bystrzycy Kłodzkiej 

800 000 / 
984 000 

Wybudowano 376 m 
kanalizacji sanitarnej i  302 m 

wodociągu oraz 
przebudowano kolektor  

ogólnospławny na 378 m 
kanalizacji deszczowej  
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Zadanie współfinansowane z 
Gminą Bystrzyca Kłodzka 

2 

Przebudowa kanalizacji sanitarnej                
i sieci wodociągowej                                        

w ul. Nadbrzeżnej  w Bystrzycy 
Kłodzkiej 14 500 / 

17 835 

Wykonano dokumentację 
projektową i uzyskano 
pozwolenie na budowę,  

Zadanie przekazane do 
realizacji Gminie Bystrzyca 

Kłodzka 

3. 

Wykonanie dokumentacji                               
i   budowa kanalizacji grawitacyjno-

tłocznej w Międzygórzu i 
Wilkanowie wraz ze skierowaniem 

ścieków z obu miejscowości do 
istniejącego systemu 

kanalizacyjnego  w Bystrzycy 
Kłodzkiej  

Uczestnictwo w procesie 
przygotowawczym do 

przetargu na wykonanie 
dokumentacji projektowej. 
Zadanie realizowane przez 
Gminę Bystrzyca Kłodzka 

4 
Przebudowa przyłączy 

wodociągowych i kanalizacyjnych 30 000/                      
36 900 

Przebudowano 13 przyłączy, z 
tego 2 w mieście  i 11 na 

wioskach 

5 
Przebudowa i budowa węzłów 
zasuw na sieci wodociągowej 9 000/ 

11 070 

Zainstalowano 3 nowe zasuwy,  
z tego 1 w mieście i 2 na 

wsiach 

 

4. Utrzymanie zieleni 

 
 Nasadzenia kwiatów rabatowych oraz drzew i krzewów ozdobnych na terenie przestrzeni 

miejskiej mają wpływ na estetyczny wygląd wizerunku naszego miasta oraz mają za zadanie podniesienie 

atrakcyjności  i urozmaicenie walorów przyrodniczych. 

 Gmina zakupiła 59 sztuk drzewek i krzewów liściastych i liściastych, z gatunku: lipa, azalia, 

rododendron, magnolia, wiśnia, buk, klon, wiśnia celem dokonania nasadzeń  na terenie miasta                          

Bystrzyca Kłodzka   oraz   w  Parku zdrojowym   w Długopolu -Zdroju.   

 W ramach utrzymania terenów zieleni   firma: Specjalistyczna Wycinka i Pielęgnacja Drzew, Usługi 

Ogólnobudowlane Jerzy Jesionowski z siedzibą w Kudowie -Zdroju, usunęła 28 sztuk  drzew   chorych                                  

i stwarzających zagrożenie dla ludzi  i mienia na terenie miasta  i wsi: 

- ul. Mickiewicza, 

- ul. Odrowąża, 

- ul. 1 Maja , 

- ul. Kościuszki, 

- ul. Kolejowa, 

- Gorzanów, 

- Długopole -Zdrój 

 Gmina  posadziła około  3 800 szt. sadzonek kwiatów rabatowych tj. goździk chiński, smagliczka, 

szałwia, aksamitka, petunie, niecierpek. Kwiaty rabatowe są nasadzane na Skwerze Sybiraków, w parku                         

przy ulicy  Wojska Polskiego (kaskady, gazony), Mały Rynek, Plac Wolności (gazony), ulica Kłodzka (półki 

skalne), plac przed i za UMiG, plac zabaw za UMiG, rabaty przy ulicy Sienkiewicza (k/apteki „Centralnej”, 

kaskada, gazony  i skwer k/przychodni), murek przy ulicy Sempołowskiej, Jana Pawła II  (skwer k/PZU). 

     Poza typowymi pracami ogrodniczymi są wykonywane prace porządkowe  na terenie miasta tj. koszenie 

trawników, place zabaw, parki, skwery, cmentarz komunalny przy ulicy Kłodzkiej, trasa turystyczna oraz 
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wszystkie inne place gminne, przycinanie żywopłotów, drzewek ozdobnych, grabienie liści, usuwanie 

nieczystości z ulic,  chodników, placów. 

  

Zadania zrealizowane przez Wydział Turystyki i Kultury Fizycznej: 

            W ramach zadania „Utrzymanie porządku i pielęgnacja zieleni na Miejskiej Trasie Spacerowej przy                   

ul. Międzyleśnej w Bystrzycy Kłodzkiej na odcinku od Baszty Rycerskiej do schodów przy ul. Kupieckiej oraz 

utrzymanie porządku na przystani kajakowej przy ul. Floriańskiej w Bystrzycy Kłodzkiej”, w okresie od            

01 marca 2021 r. do 20 grudnia 2021 r. realizowano następujące prace: 

1) utrzymanie porządku i czystości na Miejskiej Trasie Spacerowej i przystani kajakowej przy ul. 

Floriańskiej w tym m.in.: sprzątanie trasy i przystani, wymiana worków na śmieci w koszach,  

2) cięcia pielęgnacyjne róż i krzewów, pielęgnacja trawy, odchwaszczanie, usuwanie przekwitniętych 

kwiatów i kwiatostanów oraz uschniętych części roślin, nawożenie roślin w miarę potrzeb, zwalczanie 

chorób i szkodników roślin, 

3) ustawienie skrzynek drewnianych –  szt. 26 - do nasadzeń kwiatowych przy barierkach na odcinku I 

etapu MTS, 

4) zakup ziemi kwiatowej oraz worków do wyłożenia skrzynek, 

5) zakup kwiatów – 156 sztuk pelargonii rabatowej oraz wysadzenie ich do skrzynek, 

6) zakup niezbędnych środków do ochrony i zabezpieczenia roślin na okres wiosenno-letni, 

7) podlewanie roślin, 

8) okrycie przed mrozem odpowiednim materiałem kwiatów i krzewów, 

9) zabezpieczenie i przechowanie w zamkniętych pomieszczeniach skrzynek. 

Wartość zadania – 23 967,26 zł 

           

             W ramach zadania „Utrzymanie porządku i pielęgnacja zieleni na Górze Parkowej w Bystrzycy 

Kłodzkiej w okresie od 01 września 2021 r. do 20 grudnia 2021 r., w ramach zrealizowanego zadania 

„Utworzenie systemu tras spacerowych, rowerowych i biegowych oraz zagospodarowanie turystyczne i 

sportowo-rekreacyjne założenia parkowo-leśnego Góry Parkowej w Bystrzycy Kłodzkiej – I etap” 

realizowano następujące prace: 

1) sprzątanie, zamiatanie, zbieranie śmieci i wiatrołomów (gałęzi) z alei głównej, promenady kamiennej, 

alejek, schodów oraz z placów, 

2) oczyszczanie wodozdroju i fontanny oraz odwodnień przy głównych alejach i alejkach z liści, gałęzi, ziemi 

i żwiru, 

3) nadzór nad pracą fontanny usytuowanej na dolnym tarasie widokowym m.in. w zakresie kontroli 

poziomu wody i jej uzupełnianie, 

4) utrzymanie w czystości tablic informacyjnych i dydaktycznych usytuowanych na terenie Góry Parkowej, 

5) utrzymanie w czystości ławek, w tym usuwanie  napisów i malowanie zniszczonych powierzchni, 

6) oczyszczanie rynien i sitek z zanieczyszczeń zamontowanych na kruchcie kaplicy św. Floriana, 

7) bieżący przegląd i pielęgnacja nasadzeń, 
8) pielęgnacja roślin (podlewanie, przycinanie, odchwaszczanie, usuwanie przekwitniętych kwiatów, 

kwiatostanów oraz uschniętych części roślin, nawożenie, zwalczanie chorób i szkodników), 

9) koszenie trawników wraz z zebraniem i wywiezieniem skoszonej trawy. 

Wartość zadania - 79 999,40 zł 

 

            W 2021 r. Wydział Turystyki i Kultury Fizycznej dokonał inwentaryzacji części obszarów i 

przygotował Specyfikację Warunków Zamówienia oraz procedurę na postępowanie pn.: ”Pielęgnacja 

zieleni miejskiej na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka w okresie od 1 marca 2022 r. do 28 lutego 2023 r.” 

Przedmiotem zamówienia objęte są następujące obszary Bystrzycy Kłodzkiej: 

1) Góra Parkowa,  

2) Miejska Trasa Spacerowa z murami obronnymi, przyległymi schodami i tarasami na skarpach przy                      

ul. Międzyleśnej, 

3) „Skarpy” na ul. Kłodzkiej – wjazd do miasta, 
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4) Mały Rynek,  

5) Plac Wolności,  

6) park przy ul. H. Sienkiewicza (naprzeciwko Bystrzyckiego Centrum Zdrowia) wraz z kwietnikami 

kamiennymi (murek kamienny) wzdłuż ul. S. Sempołowskiej, 

7) park przy ul. H. Sienkiewicza i ul. S. Sempołowskiej – Skwer Sybiraków, 

8) park miejski przy ul. Wojska Polskiego (naprzeciwko Szkoły Podstawowej nr 1). 

Prace związane z utrzymaniem zieleni wykonywało też Centrum Integracji Społecznej. Zadania te realizuje 

w warsztacie ogrodniczym i zieleni miejskiej. Szczegółowy wykaz prac zawarto w pkt 6 ppkt 3 niniejszego 

rozdziału. 

 

5. Utrzymanie i administracja obiektów komunalnych 

 

1)Utrzymanie targowiska  i placów targowych na  terenie gminy. 
        Utrzymaniem  i Zarządzaniem miejskim targowiskiem zajmuje się  Zakład Usług Komunalnych w 

Bystrzycy Kłodzkiej Sp.z o.o. Targowisko składa się z hali targowej mającej 27 stanowisk,  z boksów 

„przyklejonych” do ściany hali targowej w ilości 7 szt.  oraz z zadaszonych stanowisk handlowych w obrębie 

placu targowego w ilości 19 szt.,  z czego przeciętnie jest wykorzystywanych ok   50-60% stanowisk. 
          Ponadto obok funkcjonującego targowiska odbywa się handel tzw. starociami oraz towarami 

wielkogabarytowymi  na parkingu gminnym za sklepem „Biedronka”. Targowisko wraz  z placem 

handlowym na starocie jest czynne codziennie od poniedziałku do soboty włącznie. W roku 2021 na 

podstawie przepisów „Tarczy antykrysysowej 6.0” zostało  wprowadzone zwolnienie z opłat targowych i 

dlatego też nie była pobierana opłata targowa. Natomiast tytułem rekompensaty zostały z budżetu państwa 

przekazane utracone środki w wysokości wpływów za rok 2019. 
       Przychody ze stanowisk usytuowanych w hali targowej wyniosły w roku 2021 kwotę 38.019,47 i były 

praktycznie na analogicznym poziomie jak w roku 2020. 
Na targowisku miejskim funkcjonuje ogólnodostępny całoroczny szalet miejski, który obsługuje i utrzymuje 

w odpowiednim stanie sanitarnym i technicznym Spółka ZUK. 

Razem koszty hali targowej, placu targowego i placu handlowego + szalet miejski 119.614,19 zł. 
 

2)Utrzymanie cmentarza komunalnego w Bystrzycy Kłodzkiej. 
              W 2021 roku na terenie Cmentarza Komunalnego przeprowadzono modernizację systemu 

monitoringu- postawiono 2 nowe maszty z 5 sztukami kamer (w tym 2 rejestratory zasilane energią 

słoneczną) monitorują one obraz nawet podczas trybu nocnego celem poprawienia bezpieczeństwa 

mienia na cmentarzu oraz zapobiegając aktom wandalizmu. 
 Ponadto na bieżąco pracownicy dbają o porządek na terenie cmentarza (regularne sprzątanie i 

zamiatanie alejek), w okresie jesiennym wypielęgnowano drzewostan, aby nie stanowił zagrożenia dla 

osób i mienia. W sezonie wegetacji utrzymywano trawniki w należytym stanie, uzupełniano gleby po 

pracach ziemnych, usuwano chwasty z nawierzchni alejek, wycinano i karczowano samosiejki. Cyklicznie, 

pielęgnowano i formowano korony drzew. Regularnie wywożone są nieczystości (płynne i stałe) 

wytworzone na terenie cmentarza. Pracownicy zarządcy cmentarza koordynują również prace 

kamieniarskie odbywające się na terenie cmentarza oraz ceremonie pogrzebowe wykonywane przez 

zewnętrzne firmy. Administracja nadzoruje kompletność dokumentacji pochówków, nalicza opłaty zgodne 

z ustanowionym cennikiem oraz prowadzi ewidencję grobów w systemie komputerowym z dbałością o 

wypełnienie ksiąg cmentarnych. 
 Czynnościami  administracyjnymi oraz dbałością o wygląd cmentarza zajmuje się spółka 

komunalna - Zakład Usług Komunalnych w Bystrzycy Kłodzkiej Sp. z o.o.  Zadania zawarte w umowie na 

zarządzanie cmentarza   wykonywane są na bieżąco, ze starannością oraz dbałością. 

        W roku 2021 odbyło się 179 pogrzebów, jest to o 7 mniej w stosunku do roku poprzedniego,  4 

ekshumacje zewnętrzne (szczątki zmarłych zabrane z Cmentarza Komunalnego i pochowane na innych 

cmentarzach) oraz 5 ekshumacji wewnętrznych ( przeniesienia do innych grobów w obrębie cmentarza). 
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            Zakład Usług Komunalnych  Sp. z o.o w Bystrzycy Kłodzkiej poniósł następujące koszty na bieżące 

zarządzanie  i utrzymanie cmentarza: 

• energia/woda  - 2.835,22 

• wynagrodzenie pracowników – 173.146,91 zł 

• drobne naprawy, utrzymanie zieleni , programu komputerowego – 15.974,41 zł 

• koszty ogólne(ubezpieczenia, koszty zarządu, środki czyszczące itp. – 27.221,25zł 

Razem koszty utrzymania cmentarza miejskiego – 219.177,79 zł. 

 

3)utrzymanie placów zabaw 

W Bystrzycy Kłodzkiej są trzy place zabaw: 

- plac zabaw  ul. Orężna, 

- plac zabaw  Osiedle Szkolne k/ bl. Nr 9, 

- plac zabaw ul. Górna .  

W 2021 r. zostały wykonane przeglądy placów zabaw przez firmę: 

                          Instytut Nadzoru Technicznego sp. Z o.o. 

                          50-514 Wrocław  

                          Ul. Międzyleska 4. 

Koszty przeglądu, utrzymania i remontów placów zabaw wyniosły – 12.503,67 zł.  

 

Place zabaw znajdują się również w następujących wsiach: 

Nowa Łomnica, 

Nowa Bystrzyca, 

Ponikwa, 

Stara Bystrzyca, 

Idzików, 

Stara Łomnica, 

Starkówek, 

Lasówka, 

Długopole - Zdrój, 

Długopole Dolne, 

Mielnik, 

Międzygórze, 

Nowy Waliszów, 

Zabłocie, 

Piotrowice, 

Wilkanów, 

a w roku 2021 trwała budowa placu zabaw na terenie wsi Pławnica. 

Wiejskie place zabaw zostały wykonane ze środków Funduszu Sołeckiego. W roku 2021 z tego funduszu 

zostały wykonane prace konserwatorskie i montaż nowych urządzeń na kwotę 31.101,82 zł. 

 

6. Utrzymanie czystości i porządku w Gminie 
 

         Utrzymanie czystości i porządku w gminie  w roku 2021 regulowała uchwała Rady Miejskiej w 

Bystrzycy Kłodzkiej Nr XIX/170/2020 z dnia 31.01.2020 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i 

porządku na terenie gminy Bystrzyca Kłodzka.  

 

1)Utrzymanie czystości  -  konserwacja i opróżniania  ulicznych koszy na śmieci; 

Na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka jest ustawionych ok.270  koszy ulicznych, a na terenach wiejskich jest 

ich ok. 32 szt. Kosze uliczne z terenu miasta Bystrzyca Kłodzka są opróżniane codziennie w dniach 

roboczych. Natomiast miejsca takie jak: Pl. Wolności, Mały Rynek, ul. Kościelna, ul. Okrzei są opróżniane 

dwukrotnie w ciągu dnia oraz w dni wolne od pracy tj. soboty jeden raz. W miesiącach letnich tj. od maja do 
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października włącznie  także w niedzielę. Koszt opróżniania, utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym 

i  technicznym koszy ulicznych w 2021 r. zawarty był w fakturach za wykonywanie usług komunalnych 

związanych  z utrzymaniem porządku i czystości na terenie miasta i gminy Bystrzyca Kłodzka. 

 

Koszt wykonywania usług komunalnych związanych  z utrzymaniem porządku i czystości na terenie miasta i 

gminy Bystrzyca Kłodzka  wyniósł łącznie 710.416,63 zł.   

 

2)Utrzymanie czystości i porządku – prace wykonywane w ramach robót publicznych oraz prace społecznie 

użyteczne wykonywanie przez osoby skazane wyrokiem sądu 
Zadania w zakresie utrzymania czystości i porządku wykonuje także Ośrodek Pomocy Społecznej w 

ramach robót publicznych,  odpracowywania zaległości czynszowych  oraz poprzez kierowane do OPS 

osoby posiadające wyrok ograniczenia wolności. Osoby te wykonują prace społecznie użyteczne w 

wymiarze określonym w wyroku.  

Na mocy umów nr UMRP/21/0015  w sprawie organizacji i finansowania zatrudnienia w ramach robót 

publicznych zawartej pomiędzy Dyrektorem Powiatowego Urzędu Pracy w Kłodzku a  Kierownikiem 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej  zorganizowano zatrudnienie w ramach robót 

publicznych dla 6 osób  bezrobotnych na okres od 02.05.2021 do 03.11.2021 r.  W ramach umowy  po 

zakończeniu robot publicznych Ośrodek zatrudnił 2 osoby na ½ etatu przez okres   od 04.11.2021 do 

31.12.2021 

Zestawienie  wykonanych prac na rzecz Gminy Bystrzyca Kłodzka przez pracowników robót publicznych, 

uczestników prac społecznie użytecznych oraz skazanych wyrokiem Sądu: 

1. Prace porządkowe na terenie gminy Bystrzyca Kłodzka (oddelegowanie na stałe pracowników do 

sołectw,  sortowanie śmieci na wysypisku  oraz  prace porządkowe na cmentarzu), 

2. Prace porządkowe na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka, 

3. Obkaszanie terenów zieleni miejskiej i terenów wiejskich, 

4. Cząstkowe naprawy nawierzchni dróg gminnych oraz dróg transportu rolnego 

5. Naprawa nawierzchni i uzupełnianie dróg gminnych niesortem, 

6. Uzupełnianie brakujących elementów w chodnikach miejskich, 

7. Wykonanie oraz cząstkowe naprawy ogrodzeń placów zabaw, 

8. Prace porządkowe na terenie parku oraz place rekreacyjne w miejscowościach wiejskich, 

9. Wymiana znaków drogowych na drogach gminnych, 

10. Rozładunek art. żywnościowych dostarczanych w ramach POPŻ 

11. Prace porządkowe dla potrzeb ZUK 

12. Prace związane z uprzątnięciem mieszkań komunalnych 

13. Prace związane z udrażnianiem studzienek burzowych w drogach gminnych i powiatowych na 

zlecenie gminy Bystrzyca Kłodzka 

14. Prace porządkowe na placach zabaw . 

 

3)Prace wykonywane przez Centrum Integracji Społecznej 
Prace związane z utrzymaniem czystości i porządku wykonywane są również w warsztacie ogrodniczym i 

zieleni miejskiej Centrum Integracji Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej. W ramach tych zadań wykonano 

m.in. 

1.Prace porządkowe na terenie miasta (usuwanie nieczystości, zamiatanie, usuwanie piasku po 

zimie). 

2.Prace porządkowe na terenach zieleni miejskiej i na terenach placów zabaw: usuwanie połamanych 

gałęzi, grabienie liści, grabienie skoszonej trawy, zamiatanie i odchwaszczanie ścieżek i alejek 

parkowych. 

3.Prace porządkowe na poboczach dróg wjazdowych do miasta (usuwanie nieczystości). 

4.Prace porządkowe – plac k. MGOK. 

5.Prace porządkowe – teren za UMiG (parking oraz plac zabaw). 
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6.Zamiatanie i odchwaszczanie chodników oraz wzdłuż krawężników – 

ul. Międzyleśna, ul. Kłodzka, ul. Sempołowskiej, ul. Sienkiewicza, ul. Okrzei,   ul. Mickiewicza, ul. 

Podmiejska, ul. Kupiecka,  ul. Krótka, ul. Siemiradzkiego,  ul. Rycerska, ul. Środkowa. 

          7.Prace porządkowe – SKATE PARK przy Szkole Podstawowej nr 2 (akcja jednorazowa). 

          8.Odśnieżanie, posypywanie piaskiem chodników, placów, alejek, schodów na terenie miasta. 

          9. Oczyszczanie tablic ogłoszeniowych. 

10. Prace porządkowe na terenie CIS. 

W 2021 roku uczestnicy „Warsztatu Robotnik gospodarczy” zajmowali się utrzymaniem czystości                         

w następujących rejonach (wykaz ulic): ul. H. Sienkiewicza, Strażacka, część Osiedla Szkolnego, tzn. tereny 

wspólnot jak i tereny wokół bloków 9, 8, 7, 6 oraz 12 , boisko   i teren placu zabaw, ul. Wojska polskiego 

(część nieremontowana), Międzyleśna, 1-go Maja, Kłodzka, obszar centrum miasta (Rynek czyli Plac 

Wolności, Mały Rynek, ul. Środkowa), place zabaw, schody miejskie, Stary Cmentarz, Góra Parkowa św. 

Floriana. 

Wykonano sprzątanie rowów melioracyjnych wzdłuż ul. Widokowej (od ul. Strażackiej do „Kobylarni”, 

przy Hotelu ABIS, w kierunku na Polanicę-Zdrój), podobne prace porządkowe wykonywano przy ul. 

Ludowej, utrzymywanie czystości do i wokół „Witaczy”.  W tych rejonach regularnie prowadzone były 

prace mające na celu utrzymanie porządku jak  i sezonowe: odśnieżanie czy wykaszanie traw, przycinanie 

żywopłotów, grabienie i wywóz liści. Warsztat wykonywał również prace zlecone, płatne jak: utrzymanie 

czystości przy blokach, które podpisały z CIS umowy: Willa Nowa, w budynku Notariusza przy ul. Wojska 

Polskiego, koszenie i wywóz trawy z ul. Strażackiej 3 oraz wokół tych posesji.  

 

4)Czyszczenie studzienek kanalizacji deszczowej 

W 2021 roku wykonywano czyszczenie studzienek kanalizacji deszczowej w drogach gminnych przez: 

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Bystrzycy Kłodzkiej   

ul. Młynarska 4,    za kwotę: 408,45 zł. 

Wykonywano również przedmiotowe zadanie przez pracowników gospodarczych  Urzędu Miasta i Gminy 

Bystrzyca Kłodzka. Dokonano wyczyszczenia 10 szt. studzienek.   

 

Rozdział 7. OCHRONA  ŚRODOWISKA 

 

1. Leśnictwo, łowiectwo i rolnictwo 

 

1) Leśnictwo  

             Lasy komunalne na obszarze Gminy Bystrzyca Kłodzka zajmują 372,70 ha i powierzchnia  ich objęta 

jest Uproszczonym Planem Urządzenia Lasu. Nadzór nad gospodarką leśną na tym terenie sprawuje 

Starostwo Powiatowe w Kłodzku. Leżą one w VII – Sudeckiej Krainie Przyrodniczej, Mezoregionie Kotliny 

Kłodzkiej (VII.9) i Mezoregionie Gór Stołowych   i Bystrzyckich (VII.10), tj. strefie klimatu górskiego 

charakteryzującego się dużą zmiennością warunków klimatycznych w zależności od wysokości nad 

poziom morza  (300-1000 m.n.p.m.), ekspozycji stoków i ukształtowania terenu.                                          

  Pod względem udziału powierzchniowego typów siedliskowych lasu, zdecydowanie dominuje                             

tu siedlisko lasu mieszanego górskiego świeżego (72%). Pozostałe  drzewostany zlokalizowane są na 

siedliskach: lasu górskiego świeżego (14%), boru mieszanego górskiego świeżego (9%), lasu górskiego 

wilgotnego (3%)  i lasu łęgowego górskiego (2%).  

 Średni wiek drzewostanów wynosi 81 lat. Przeciętny zapas drzewostanów kształtuje się na 

poziomie 253 m3/ha. Największy udział powierzchniowy wykazują drzewostany III klasy wieku (33%). 

Grunty leśne niezalesione zajmują łącznie 3,47 ha, co stanowi niespełna 1 % powierzchni, natomiast 

grunty zakwalifikowane do zalesienia – 0,74 ha (0,2%). 

 

Spośród gatunków panujących, dominujących w składzie danej warstwy lasu  pod względem 

zajmowanej powierzchni, największym udziałem charakteryzuje się świerk, występując w drzewostanach 
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na ok. 59% powierzchni. Spośród gatunków liściastych, największą powierzchnię zajmuje jesion (ok. 8%). 

 

Drzewostany wykazują duże zróżnicowanie pod względem bogactwa gatunkowego. Drzewostany 

cztero- i więcej gatunkowe występują na 90 % powierzchni, natomiast drzewostany jednogatunkowe na 

niespełna 1% powierzchni. 

 Z uwagi na różnorodność klimatu (tj. intensywne opady deszczu, susza, wiatry, obfite opady 

śniegu) szczególnie zagrożone są drzewostany świerkowe  pochodzące  z samosiewów. Z uwagi na dużą 

liczebność zwierzyny, są one w większości uszkadzane (np. przez otarcia pni drzew). Zagrożeniem jest 

również stwierdzona w drzewostanach świerkowych huba korzeniowa oraz posusz pokornikowy.  

  

            Wszelkie prace w obrębie lasów komunalnych przeprowadzane są zgodnie  z Uproszczonym Planem 

Urządzenia Lasów Komunalnych sporządzonym na okres   od 1 stycznia 2016 r. do 30 grudnia 2025 r., w 

oparciu o przyjęte na podstawie rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie szczegółowych 

warunków i trybu sporządzenia planu urządzenia lasu, uproszczonego urządzenia lasu oraz 

inwentaryzacji stanu lasu   (Dz. U. 2012.1302   z dnia 12 listopada 2012 r.). 

              Prace polegające na pozyskaniu drewna z lasów komunalnych na terenie Gminy dotyczą: 

- drzew zaatakowanych przez szkodniki wtórne takie jak: Kornik drukarz, Kornik zrosłozębny Czterooczak 

świerkowiec, Bielojad olbrzymi, Bruzdkowiec zachodni, Bruzdkowiec wschodni,  Kołatek korowiec, 

Zagwoździk złocistozielony, Żerdzianka szewc, Żerdzianka krawiec, Żerdzianka Urussowa i Tycz 

świerkowiec. 

- osiągnięty wiek rębności dla danego gatunku   

- wywroty i wiatrołomy.  

 Przecinkę oraz uporządkowanie drzewostanu znajdującego się na  działkach   nr 67/1, 151, 

179/4, 22/1, 21 obręb Marcinków i 58/85 obręb Biała Woda zgodnie z wydanymi decyzjami Starosty 

Kłodzkiego   nr OŚR.6164.21-27.2021RL.3. 

 Pozyskany sortyment drzewny był systematycznie odbierany.  Starostwo Powiatowe w Kłodzku 

wydało na przygotowany sortyment drzewny   Świadectwo legalności pozyskania drewna. 

Całkowity przychód ze sprzedaży drewna  wyniósł  11 425,40 zł brutto. 

 

2) Łowiectwo 

Na terenie gminy swoje obwody posiada  siedem kół łowieckich. Aktualne dane adresowe Kół, na które 

należy zgłaszać szkody łowieckie: 

Koło Łowieckie „Lis", ul. Wojska Polskiego 17, 57-500 Bystrzyca Kłodzka,                   

Koło Łowieckie „Muflon", Goworów 36/2, 57-530 Międzylesie, 

Koło Łowieckie „Sarenka", ul. Sienkiewicza 4,57-500 Bystrzyca Kłodzka,  skr. pocztowa 35,  

Koło Łowieckie „Głuszec", Pokrzywno 11, 57-320 Polanica Zdrój, 

Koło Łowieckie „Koliba", ul. Solna 2A, 58-160 Świebodzice, 

Koło Łowieckie „Jeleń", ul. Kościuszki 10A/1, 58-150 Strzegom, Skr. Pocztowa 28, 

Koło Łowieckie „ST. Hubertus", ul. Dusznicka 3/4, 57-300 Kłodzko. 
 

3)Rolnictwo 

   Na terenie gminy w 2021 r.  nie wystąpiły  szkody w uprawach rolnych spowodowanych                                         

w mieniu przez niekorzystne warunki atmosferyczne. W przypadku wystąpienia szkód w rolnictwie                                  

jest powołana Komisja  Zarządzeniem  nr 0050.341.2017 Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej  z dnia 

07.12.2017 w sprawie powołania stałej komisji ds. ustalania szkód i szacowania strat powstałych wskutek 

zdarzeń  o charakterze klęsk żywiołowych na terenie gminy Bystrzyca Kłodzka.  

W skład Komisji wchodzą: 

 1. Zbigniew Kaźmierski   – Przewodniczący, Urząd Miasta  i Gminy Bystrzyca Kłodzka,  

2. Maciej Kruk – z-ca Przewodniczącego, Urząd Miasta   i Gminy  Bystrzyca Kłodzka,  

3. Krzysztof Kuczek - Urząd Miasta i Gminy   Bystrzyca Kłodzka,  



RAPORT O STANIE GMINY BYSTRZYCA KŁODZKA ZA ROK 2021 
 

251 

 

4. Mariola Kubiczek - Urząd Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka,  

5. Monika Romanowska  - Urząd Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka,  

6. Krzysztof Taraciński  – Zakład Usług Komunalnych w Bystrzycy Kłodzkiej, 

 7. Krzysztof Rysień – Ośrodek Pomocy Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej,    

8. Violetta Kowalska -  Ośrodek Pomocy Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej.  
 

Corocznie sołectwa Gminy Bystrzyca Kłodzka biorą udział w Powiatowym konkursie pn. Najlepsze 

Inicjatywy Społeczności Lokalnych w ramach programu „Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona 

dziedzictwa kulturowego w powiecie kłodzkim”. Celem konkursu jest integracja mieszkańców poprzez 

wspólne działania na rzecz lokalnej społeczności. 

Przystępując w 2021 r. do XVII Edycji Powiatowego Konkursu „Najlepsze inicjatywy społeczności 

lokalnych” w ramach programu „Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego  w 

powiecie kłodzkim” dofinansowanie otrzymały projekty:  

✓ „Ekologicznie i dostojnie w Topolicach II etap ” – 380,00 zł  

W ramach dofinansowania zakupiono lampę solarną  oraz zmodernizowano tablicę informacyjną 

na łączną kwotę 380,00 zł.   

✓ „Gorzanów – Miejsce przyjazne dla wszystkich - VII” – 2 500,00 zł  

W ramach dofinansowania zakupiono lampy solarne, rury odwadniające, kruszywo na kwotę 

2 500 zł.   

✓ „Kontynuacja odnowy boiska sportowego w Długopolu Dolnym, przygotowanie boiska do piłki 

plażowej” – 2 484,00 zł.  

W ramach dofinansowania zakupiono piasek  na łączną kwotę   2 484,00 zł.  

Łączna kwota dofinansowania Powiatu to 5 363,01 zł. 

 

2.Edukacja ekologiczna 
 

                Zakład Usług Komunalnych w Bystrzycy Kłodzkiej Spółka z o. o.  oraz Gmina Bystrzyca Kłodzka w 

ramach polityki proekologicznej chcąc aktywnie poszerzać edukację ekologiczną wśród dzieci i młodzieży 

zorganizowały Konkurs Międzyszkolny – pn. Zbiórka makulatury przez Szkoły Podstawowe w Gminie 

Bystrzyca Kłodzka.  Odpowiedź szkół  była duża i z wielkim zaangażowaniem sześć  placówek 

oświatowych wzięło w nim udział:  

✓ Szkoła Podstawowa w Gorzanowie, 

✓ Publiczna Szkoła Podstawowa w Stowarzyszenia Stara Łomnica Dzieciom 

✓ Szkoła Podstawowa w Długopolu Dolnym, 

✓ Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi im. M. Konopnickiej w Pławnicy, 

✓ Szkoła Podstawowa Waliszowskiego Stowarzyszenia Edukacyjnego w Starym Waliszowie, 

✓ Szkoła Podstawowa w Wilkanowie, 

 

 Najlepsze wyniki w zbiórce makulatury i nagrodę pieniężną wysokości 2000,- zł za zajęcie pierwszego 

miejsca otrzymała szkoła Podstawowa w Gorzanowie.  Drugie miejsce i nagrodę w kwocie po 1500,- zł 

przyznano Szkole Podstawowej w Starej Łomnicy a trzecie miejsce zajęła Szkoła Podstawowa w 

Wilkanowie i otrzymała nagrodę w kwocie 1000,- zł. Nagrody pocieszenia w wysokości po 500,- zł 

otrzymały pozostałe trzy szkoły.   

  

Konkurs przyczynił się do kształtowania postaw sprzyjających środowisku i jego ochronie w wyniku 

aktywnie prowadzonej selekcji odpadów u źródła, podniesiona została osobista odpowiedzialność wśród 

najmłodszych za dbałość o dobro środowiska naturalnego poprzez odpowiednie wykorzystanie odpadów, 

a nauczyciele mieli możliwość rozszerzenia oferty metodycznej w dziedzinie edukacji ekologicznej 

podczas zajęć szkolnych oraz pozalekcyjnych. 

                  

 Przedsięwzięcie z zakresu edukacji ekologicznej zrealizował także Wydział Turystyki i Kultury Fizycznej.  
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W ramach zadania pn.: Utworzenie systemu tras spacerowych, rowerowych i biegowych oraz 

zagospodarowanie turystyczne i sportowo-rekreacyjne założenia parkowo-leśnego Góry Parkowej w 

Bystrzycy Kłodzkiej – I etap” wykonano ścieżkę edukacyjną tj. zainstalowano 6 tablic edukacyjnych: 

„Ekosystem łąki”, „Drzewa iglaste”, „Drzewa liściaste”, „Owoce lasu jadalne i trujące”,  „Rola i obieg wody 

w przyrodzie”, „Czas biodegradacji”.  

 

3.Opieka nad bezdomnymi zwierzętami  

 

        Sprawozdanie z realizacji Programu Opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie gminy Bystrzyca Kłodzka w 2021 r. 

 

Na podstawie art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt Rada Miejska  Bystrzycy 

Kłodzkiej podjęła uchwałę nr XXXVIII/326/2021 z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie przyjęcia ,,Programu 

opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy 

Bystrzyca Kłodzka  w 2021 r.”  Przedmiotowy program obejmuje: 

1) zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt; 

2) opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie; 

3) odławianie bezdomnych zwierząt; 

4) obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w schroniskach dla zwierząt; 

5) poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt; 

6) usypianie ślepych miotów; 

7) wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich; 

8) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych                                                 

z udziałem zwierząt. 

 

Program uzyskał wymagane opinie: Powiatowego Lekarza Weterynarii, organizacji społecznych, których 

statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, działających na obszarze gminy oraz dzierżawców i 

zarządców kół łowieckich.  

 

W 2021 roku gmina posiadała umowę współpracy w zakresie przyjmowania i utrzymywania bezdomnych 

psów w Schronisku dla Zwierząt w Kłodzku prowadzonym przez Fundację pod Psią Gwiazdą z Polanicy 

Zdrój.  Ponadto posiadano umowę współpracy w zakresie pomocy weterynaryjnej z Przychodnią 

Weterynaryjną na ul. Kłodzkiej 12 w Bystrzycy Kłodzkiej (Aleksander Ledowski, Michał Ledowski).                                  

W zakresie zwierząt gospodarskich Gmina posiadała porozumienie z rolnikiem z Panem Krzysztofem 

Wołyniakiem z Wilkanowa.  

 

W ramach programu zrealizowano: 

✓ Zakup karmy dla bezdomnych kotów i psów:  koszt 1998,64 zł, 

✓ Usługi weterynaryjne w tym sterylizację i kastrację zwierząt: łącznie 156 zabiegów,                                      

✓  Udzielenie doraźnej pomocy weterynaryjnej –15 przypadków, 

✓ Przejęcie 9 psów przez Fundację pod Psią Gwiazdą.  

Na realizację programu w 2021 r. wydatkowano kwotę: 44 059,03 zł, plan w budżecie gminy : 45.000 zł.  

 

4. Ograniczanie niskiej emisji na terenie Gminy 

 
Realizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Bystrzyca Kłodzka na lata 2016-2020 

Dokument został przyjęty przez Radę Miejską Bystrzycy Kłodzkiej uchwałą nr XXII/195/16 Rady 

Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 18 marca 2016r. w sprawie przyjęcia „Planu Gospodarki 

Niskoemisyjnej Gminy Bystrzyca Kłodzka na lata 2016-2020” ( zmiana uchwałą Nr XXIII/208/16, uchwałą 

Nr XXXI/256/16, uchwałą Nr XXXV/292/17, uchwałą Nr VI/52/2019 z dnia 27 marca 2019r.  oraz 
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uchwałą XIV/119/2019 z dnia 24 października 2019r. ). W roku 2021 ważność  PGN została wydłużona 

do roku 2023( Uchwała Nr XXXV/299/2021 ). Kolejna zmiana dotyczyła wprowadzenia do PGN 

dodatkowych zadań ( Uchwała Rady Miejskiej Nr XXXVII/308/2021). 

 Dokument definiuje zadania gminy w zakresie:  

- ograniczania emisji zanieczyszczeń powietrza przez podmioty publiczne i prywatne; 

 - produkcji energii ze źródeł odnawialnych ; 

- działań podnoszące świadomość społeczną w zakresie konieczności ograniczania emisji zanieczyszczeń 

do powietrza. 

 

1) Jakość powietrza na terenie Gminy Bystrzyca Kłodzka 

 

W roku 2021 w Gminie Bystrzyca Kłodzka zainstalowano sieć czujników jakości powietrza. Sensory 

zlokalizowano w miejscach, w których podejrzewano zwiększoną ilość emisji zanieczyszczeń (Rynek, 

Stare Osiedle, ul. Mickiewicza) oraz w miejscowościach atrakcyjnych turystycznie:  Spalona, Międzygórze, 

Długopole- Zdrój, Wilkanów. 

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/50/WE z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie jakości 

powietrza i czystszego powietrza dla Europy, nazywana dalej Dyrektywą CAFE, nakłada dwie normy jeśli 

chodzi o pył zawieszony. Maksymalne dopuszczalne średnie roczne stężenie pyłu PM10 w powietrzu to 40 

µg/m³. Ustanowiona została również norma dla stężenia średniodobowego – 50 µg/m³, z zaznaczeniem, 

że w przeciągu roku może wystąpić maksymalnie 35 dni kiedy norma dla średniego stężenia dobowego 

może zostać przekroczona. Jeśli chodzi o drobniejszą frakcję pyłu PM2,5 Dyrektywa CAFE nakłada jedynie 

normę dla stężenia średniorocznego i wynosi ona 25 µg/m³; ani w prawie wspólnotowym, ani w prawie 

polskim nie ustanowiono normy dobowej. Wytyczne WHO mówią jednak, że dobowe stężenie PM2,5 nie 

powinno przekraczać 25 µg/m³. 

 

STĘŻENIA ŚREDNIOROCZNE W MONITOROWANYCH PUNKTACH 

Lp Lokalizacja Ilość dni z 
przekroczeniami 
norm 

Okres w jakim 
doszło do 
przekroczeń 

Średnioroczne 
stężenie  PM 
10 

Średnioroczne 
stężenie PM 2,5 

1. Bystrzyca 
Kłodzka- Plac 

Wolności 

35 IV.2021, V.2021, 
X.2021, XI.2021, 

XII.2021 

28,06 ng/m3 21,30 ng/m3 

2. Bystrzyca 
Kłodzka- ul. 
Mickiewicza 

13 X.2021, XI.2021, 
XII.2021 

23,91 ng/m3 17,97 ng/m3 

3. Bystrzyca 
Kłodzka- ul. 
Senatorska 

32 IV.2021, X.2021, 
XI.2021, 
XII.2021 

35,30 ng/m3 20,83 ng/m3 

4. Spalona 0 --------------- 10,49ng/m3 7,88 ng/m3 
5. Międzygórze 0 -------------- 21,09 ng/m3 15,5 ng/m3 
6. Wilkanów 0 ---------------- 9,01 ng/m3 6,53 ng/m3 
7. Długopole -Zdrój 5 XII.2021 20,64 ng/m3 15,76 ng/m3 
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PRZYKŁADOWE STĘŻENIA DOBOWE W MONITOROWANYCH PUNTKACH 

 

 
 
Wnioski: 

1. W żadnym z miejsc objętych monitoringiem nie odnotowano wartości przekraczających normy 

średniorocznego stężenia pyłów PM 10 i PM 2,5 

2. W czterech z monitorowanych punktach (Bystrzyca Kłodzka- Plac Wolności, Bystrzyca Kłodzka, 

ul. Senatorska, Bystrzyca Kłodzka- ul. Mickiewicza, Długopole -Zdrój) odnotowano dobowe 

przekroczenia norm stężenia pyłów PM 10 i PM 2,5, w tym w dwóch punktach są to 

przekroczenia incydentalne (ul. Mickiewicza- 13 dni w ciągu roku, Długopole -Zdrój- 5 dni w 

ciągu roku). W przyszłości należy rozważyć kompleksowe rozwiązania dotyczące modernizacji 

systemów grzewczych dla obszarów miasta Bystrzyca Kłodzka o gęstej zabudowie, gdyż właśnie 
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w tych obszarach ilość dni z przekroczeniami norm była największa, a stężenia pyłów 

zawieszonych osiągają najwyższe wartości. 

3. Na podstawie zgromadzonych i przeanalizowanych danych jakość powietrza w gminie Bystrzyca 

Kłodzka można określić jako dobrą. 

 

2) Wymiana indywidulanych źródeł ciepła 

Konieczność prowadzenia programów wsparcia obejmujących wymianę kotłów grzewczych w sektorze 

mieszkalnictwa zdefiniowana jest w Programie Ochrony Powietrza dla Województwa Dolnośląskiego oraz 

w dolnośląskich Uchwałach Antysmogowych.  Oba akty prawne mają moc obowiązującą jak prawo 

miejscowe. Każdego roku dolnośląskie Gminy, w tym Gmina Bystrzyca Kłodzka mają obowiązek 

przedłożyć sprawozdanie z działań podjętych na rzecz ochrony powietrza, w szczególności określić ilość i 

jakość wymienionych źródeł ciepła oraz koszty przeprowadzenia takich wymian z podziałem na środki 

własne, oraz zewnętrzne  środki publiczne. 

W roku 2021 realizowane były 3 programy dotacyjne: 

1. Czyste Powietrze- realizowany w oparciu o porozumienie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. Program skierowany do osób fizycznych, 

właścicieli domów jednorodzinnych. 

W roku 2021 w ramach programu złożonych zostało 94 wnioski o dofinansowanie za 

pośrednictwem punktu konsultacyjnego w UMiG Bystrzyca Kłodzka. Obsługa klienta w punkcie 

polega na udzieleniu kompleksowej porady w zakresie doboru źródła ciepła, udokumentowania 

wydatku, założenia profilu w Portalu Beneficjenta, wypełnienia wniosku o dofinansowanie, 

pomocy w sporządzeniu dokumentacji rozliczeniowej. Wnioski o dofinansowanie przekazywane 

są do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za pośrednictwem 

Gminy Bystrzyca Kłodzka 

2. Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła w budynkach wielorodzinnych - pilotaż 

na terenie województwa dolnośląskiego. Program skierowany do właścicieli lokali w budynkach 

wielorodzinnych oraz do wspólnot mieszkaniowych- realizowany we współpracy z Wojewódzkim 

Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. 

W roku 2021 w ramach programu złożonych zostało 21 wniosków o dofinansowanie za 

pośrednictwem punktu konsultacyjnego w UMiG Bystrzyca Kłodzka. Obsługa klienta w punkcie 

polega na udzieleniu kompleksowej porady w zakresie doboru źródła ciepła, udokumentowania 

wydatku, założenia profilu w Generatorze Wniosków o Dofinansowanie,  wypełnienia wniosku o 

dofinansowanie, pomoc w sporządzeniu dokumentacji rozliczeniowej. Wnioski o dofinansowanie 

przekazywane są do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za 

pośrednictwem Gminy Bystrzyca Kłodzka 

3.  „Ziemia Kłodzka- Czyste powietrze” 3.3.1. RPO WD 2014- 2020. W dniu 30.01.2019r. Rada Miejska 

Bystrzycy Kłodzkiej podjęła uchwałę Nr IV/30/2019 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie 

do Partnerstwa powołanego do realizacji projektu pn. „Ziemia Kłodzka – czyste powietrze 

(wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie gmin 

Bystrzyca Kłodzka, Kłodzko, Lądek-Zdrój, Międzylesie, Radków, Stronie Śląskie, Stoszowice). 

Projekt „Ziemia Kłodzka- Czyste Powietrze” opracowany i złożony w kwietniu 2019 w 

partnerstwie z Gminą Wiejską Kłodzko (Lider projektu) oraz 5-cioma innymi gminami powiatu 

Kłodzkiego. Projekt zakłada finansowanie dla osób fizycznych w formie grantu wymiany źródeł 

ciepła z bezklasowych na ekologiczne, zgodne z normą PN- EN:303-05/2012, posiadające 

certyfikat ekoprojektu. Projekt uzyskał pozytywną ocenę formalną i merytoryczną oraz został 

rekomendowany do dofinansowania w grudniu 2019. Wysokość grantu nie może przekroczyć 

70%   kosztów   inwestycji   i   kwoty 20 000  zł w przypadku domów jednorodzinnych oraz kwoty  

10 000zł w przypadku mieszkań. Projekt zakłada również wsparcie doradcze i eksperckie dla 

wnioskodawców. Projekt realizowany w partnerstwie z gminami powiatu kłodzkiego, skierowany 

do właścicieli budynków jednorodzinnych, mieszkań w budynkach wielorodzinnych oraz 
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wspólnot mieszkaniowych. W ramach projektu podpisano i rozliczono 61 umów o grant. 

Mieszkańcy uzyskali wsparcie w zakresie wypełniania wniosków aplikacyjnych, gromadzenia 

dokumentacji rozliczeniowej oraz sporządzania dokumentacji rozliczeniowej. Wszystkie 

inwestycje mieszkańców zrealizowane w ramach projektu zostały poddane kontroli pod 

względem zgodności z audytem uproszczonym oraz umową o grant.  

 

Łączna ilość wymienionych źródeł ciepła: 176 

W tym: 

- w obszarze miejskim: 73 

-w obszarze wiejskim: 103 

 

Ilość nowych źródeł ciepła w podziale na nośniki energii: 

- węgiel- kocioł 5 klasy- 3szt. 

-biomasa-76 szt. 

-pompa ciepła- 24 szt. 

-gaz ziemny 64- szt. 

-ogrzewanie elektryczne - 9 szt. 

 

Łączny koszt wymian kotłów wyniósł 3 304 990,00 zł 

Wartość dofinansowań udzielonych w roku 2021 

-Program „Czyste Powietrze”- 821 275,00 zł 

-Projekt „Ziemia Kłodzka- Czyste Powietrze”- 863 166, 31 zł 

W programie pilotażowym dla budynków wielorodzinnych nie rozpoczęły się jeszcze wypłaty. 

 

3) Termomodernizacja i efektywność energetyczna 

 

W związku z przeciągającą się procedurą oceny wniosków o dofinansowanie nie rozpoczęły się jeszcze 

prace związane z termomodernizacją i poprawą efektywności energetycznej budynków liceum 

ogólnokształcącego oraz przychodni przy ulicy Sienkiewicza.  W ramach zadania przeprowadzono 

również analizę kosztów i korzyści termomodernizacji budynków szkół podstawowych w Bystrzycy 

Kłodzkiej oraz w Wilkanowie. Budynki Szkoły nr 2 w Bystrzycy Kłodzkiej oraz Szkoły Podstawowej w 

Wilkanowie należy poddać głębokiej termomodernizacji, zaś budynek Szkoły Podstawowej  nr 1 w 

Bystrzycy Kłodzkiej, ze względu na jego zabytkowy charakter,  należy wyposażyć w nowe ekologiczne 

źródło ciepła oraz dokonać wymiany instalacji grzewczej.  

4)  Elektromobilność 

W listopadzie 2021 opracowano studium wykonalności dla zakupu i eksploatacji autobusu 

elektrycznego typu MIDI (od 25 do 42 osób), w oparciu o Koncepcję Funkcjonowania Bystrzyckiej 

Komunikacji Autobusowej, co stanowiło podstawę do zaplanowania działań i rezultatów w projekcie 

„Zielona Bystrzycka Komunikacja Autobusowa”, złożonego w ramach naboru „Zielona Komunikacja 

Publiczna” prowadzonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 

Działania zaplanowane do realizacji to zakup autobusu elektrycznego oraz budowa ogólnodostępnej 

stacji szybkiego ładowania. Projekt uzyskał dofinansowanie.  

5) Klaster energii ARES 

Klastry energii określone są przez ustawę o odnawialnych źródłach energii (ustawa z dnia z dnia 20 

lutego 2015 r. Dz.U.2015 poz. 478 wraz z późniejszymi zmianami). Zgodnie z definicją zawartą w art. 2 

pkt 15a ustawy o OZE klaster energii to cywilnoprawne porozumienie, w skład którego mogą wchodzić 

osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki naukowe, instytuty badawcze lub jednostki samorządu 

terytorialnego, dotyczące wytwarzania i równoważenia zapotrzebowania, dystrybucji lub obrotu 

energią z odnawialnych źródeł energii lub z innych źródeł lub paliw, w ramach sieci dystrybucyjnej o 
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napięciu znamionowym niższym niż 110 kV, na obszarze działania tego klastra nieprzekraczającym 

granic jednego powiatu lub 5 gmin.  Klaster ARES powstał w 2016r. i jest jednym z klastrów 

powołanych w pilotażowym programie Ministra Energii. Liderem klastra jest Gmina Duszniki- Zdrój. 

Pierwszym strategicznym celem Klastra ARES jest ograniczenie zanieczyszczeń powietrza, wód, gleby i 

utrzymanie statusu uzdrowiska, co w znaczący sposób wpływa na wizerunek regionu oraz na jakość 

życia mieszkańców. Drugim celem strategicznym jest zapewnienie mieszkańcom i przedsiębiorcom 

działającym na terenie Klastra dostępu do czystej energii elektrycznej i cieplnej w atrakcyjnej cenie. 

Trzecim celem strategicznym Klastra ARES jest utworzenie, w perspektywie wieloletniej, 

wydzielonego regionu zeroemisyjnego, o pełnej niezależności energetycznej w zakresie energii 

elektrycznej i ciepła. Powyższe cele będą realizowane poprzez pozyskiwanie środków i realizację 

projektów gminnych, zgodnych z powyższymi celami oraz pomoc w pozyskiwaniu środków dla 

przedsiębiorców – członków Klastra na przedsięwzięcia związane z efektywnością energetyczną, 

wytwarzaniem energii z OZE i kogeneracji, czy elektromobilnością. 

W roku 2021 członkowie klastra złożyli wspólny projekt na budowę rozproszonych źródeł energii 

ramach  dedykowanego dla klastrów naboru RPO WD 2014-2020. Projekt partnerski dotyczy realizacji 

działań w zakresie inwestycji związanych z budową infrastruktury służącej wytwarzaniu energii 

pochodzącej ze źródeł odnawialnych na terenie Klastra Energii „Autonomiczny Region Energetyczny 

Sudety” (ARES). Wnioskodawcą – Liderem koordynującym projekt oraz zapewniającym jego spójność 

jest Gmina Miejska Duszniki-Zdrój. Realizacją poszczególnych wymienionych zadań w projekcie będą 

zajmować się partnerzy projektu: Gmina Kudowa-Zdrój, Gmina Lądek-Zdrój, Gmina Kłodzko, Gmina 

Bystrzyca Kłodzka, Gmina Lewin Kłodzki, Gmina Międzylesie, Gmina Radków, Gmina Stronie Śląskie, 

Powiat Kłodzki, Miejski Zakład Komunalny w Polanicy-Zdroju Sp. z o.o., Biblioteka Publiczna Gminy 

Kłodzko, Gmina Szczytna.  

Każdy podmiot odpowiada za realizację przypisanej mu części zakresu rzeczowego projektu, jej 

sfinansowanie i utrzymanie w okresie trwałości oraz za przeprowadzenie działań promocyjnych. 

Potrzeba realizacji projektu wynika z konieczności osiągnięcia przyjętych zobowiązań dot. Udziału 

energii OZE w celu przeciwdziałania zmianom klimatu (redukcja emisji CO2). W zmienionej w grudniu 

2018 r. dyrektywie UE w sprawie OZE (nr 2018/2001) określono wiążący cel, zgodnie z którym do 

2030 r. zużywaną energię końcową w Unii powinno się pozyskiwać co najmniej w 32% z OZE. W 

ramach ww. unijnego celu Polska deklaruje osiągniecie do 2030 r. 21-23% udziału OZE w finalnym 

zużyciu energii brutto (zużycie łącznie w elektroenergetyce, ciepłownictwie i chłodnictwie oraz na cele 

transportowe). Za realizacją projektu przemawia również to, że rozwój OZE stymuluje wzrost 

zatrudnienia przez tworzenie miejsc pracy w sektorze nowych zielonych technologii, umożliwia 

dywersyfikację dostaw energii i zmniejsza zależność od rynków paliw kopalnych. Rozproszone 

mikroinstalacje zwiększają bezpieczeństwo energetyczne w kontekście nachodzących zmian klimatu.  

Ważny jest aspekt ekonomiczny. Dzięki inwestycji w infrastrukturę OZE podmioty biorące udział w 

projekcie zmniejszą koszty swojej działalności, w tym zabezpieczą się przed wzrostem cen energii 

elektrycznej  (następstwo wysokich cen zakupu uprawnień do emisji CO2). Projekt uzyskał pozytywną 

rekomendację Klastra Energii „Autonomiczny Region Energetyczny Sudety” (ARES), a dla każdej 

inwestycji przeprowadzono analizę opcji (porównano wybrany wariant inwestycyjny z 

alternatywnym) i za pomocą wskaźnika dynamicznego kosztu jednostkowego (DGC) udowodniono, że 

wybrany wariant zapewnia najlepszy stosunek wykorzystania zasobów do osiągniętych rezultatów. 

Projekt realizuje cele szczegółowe: 

1) EKOLOGICZNE: 

- poprawa jakości powietrza (dzięki ograniczeniu emisji szkodliwych zanieczyszczeń i redukcji emisjiCO2) 

- poprawa kondycji ekosystemów (energetyka węglowa zużywa ogromne ilości wody i zanieczyszcza 

rzeki termicznie, a kopalnie odkrywkowe węgla brunatnego wpływają negatywnie na poziom wód 

gruntowych) 
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- uświadomienie istoty rozważnego projektowania, a co za tym idzie wdrażania infrastruktury opartej 

na OZE 

- zmniejszenie ilości odpadów 

2) EKONOMICZNE: 

- bezpieczeństwo energetyczne poprzez zwiększenie wytwarzania energii z OZE na poziomie  lokalnym 

- poprawa jakości zasilania oraz podniesienie walorów użytkowych energii 

- uzyskanie efektu ekonomicznego poprzez zmniejszenie wydatków na energię i jej nośniki 

- rozwój modelu biznesowego funkcjonowania Klastra Energii ARES 

- zmniejszenie zależność od rynków paliw kopalnych 

- ograniczenie importu węgla, gazu i ropy, jak również energii elektrycznej przez Polskę 

3) SPOŁECZNE: 

- poprawa zdrowia mieszkańców dzięki inwestycjom niskoemisyjnym 

- poprawa wizerunku jst, wzrostu ich atrakcyjności inwestycyjnej ( dzięki innowacyjnym inwestycjom 

w OZE) 

- rozwój innowacyjności i wzrost kultury technicznej związany z wdrażaniem nowoczesnych 

technologii energetycznych opartych na OZE 

- promocja regionu kłodzkiego jako nowoczesnego i proekologicznego 

 

6) Subregionalny Program Modernizacji Budynków 

We wrześniu 2021 Gmina Bystrzyca Kłodzka przystąpiła do Subregionalnego Programu Modernizacji 

Budynków, którego liderem jest Stowarzyszenie Wolna Przedsiębiorczość. Program zakłada 

kompleksowe podejście do poprawy efektywności energetycznej nieruchomości położonych na 

terenie subregionu wałbrzyskiego, i definiuje wspólne dla wielu Gmin problemy związane ze słabą 

izolacyjnością, energochłonnością i złym stanem technicznym zabudowy miejskiej, szczególnie tej z 

przed 1945 roku. Program zakłada następujące działania: 

1.  Domy Czystej Energii - Kompleksowy program grantowy modernizacji budynków mieszkalnych 

w kierunku ograniczania niskiej emisji i zwiększania udziału odnawialnych źródeł energii do celów 

grzewczych. Dwie ścieżki w projekcie: 

- wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła 

- poprawa standardu termicznego domów 

Dwa rodzaje budynków mieszkalnych i dwa typy odbiorców projektu: 

- jednorodzinne (prywatnie) 

- wielorodzinne (komunalne) 

2. Prosumencka Transformacja Solarna - program grantowy transformacji energetycznej budynków 

mieszkalnych w kierunku wykorzystania energii solarnej z fotowoltaiki jako dominującego źródła 

energii elektrycznej .Technologie w projekcie: 

- Fotowoltaika 

- Magazyny energii 

3. Transformacja energetyczna budynków użyteczności publicznej. Charakter transformacji: 

- Ścieżka 1: termomodernizacja + wymiana źródła wysokoemisyjnego + zapewnienie własnego źródła 

energii elektrycznej (np. PV) 

- Ścieżka 2: wymiana źródła wysokoemisyjnego + zapewnienie własnego źródła energii elektrycznej 

(dotyczy budynków już stermomodernizowanych i posiadających niskie zużycie energii użytkowej) 

4. Prosument zbiorowy – projekt pilotażowy nowego modelu partnerstwa publiczno-społecznego na 

rzecz transformacji energetycznej. Komponenty projektu: 
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- Inwestycyjny: farmy fotowoltaiczne o większych mocach, wykonane na terenie gmin partnerskich w 

projekcie w modelu prosumenta zbiorowego i dostarczające energię dla odbiorców i obiektów (w tym 

publicznych) zlokalizowanych w gminie  

- Organizacyjny: powiązanie i konfiguracja zasobów oraz partnerów, niezbędnych do realizacji 

komponentu inwestycyjnego jako modelowego projektu w formule prosumenta zbiorowego  

5. Energia pod kontrolą – ponadgminny program optymalizacji zużycia i monitoringu  energii w 

budynkach publicznych    

- wyposażenie służb gminnych w narzędzia i systemy monitorowania zużycia energii w budynkach 

publicznych 

6.Detektywi energetyczni - program edukacji eko-technologicznej dla szkół podstawowych i średnich 

Cztery ścieżki tematyczne, ze zróżnicowanymi  programami, uwzględniające różny poziom 

zaawansowania i wiek uczniów: 

1) Uczniowie szkół podstawowych (klasy 1-4) 

2) Uczniowie szkół podstawowych (klasy 5-8) 

3) Uczniowie szkół średnich nieprofilowanych pod katem kierunków budowlano-energetyczno-

elektrycznych 

4) Uczniowie szkół średnich z klasami o profilu budowlano-energetyczno-elektrycznym (w tej 

ścieżce kursy kończące się egzaminami kwalifikacyjnymi i stażami zawodowymi) 

Finansowanie programu przewiduje środki z Krajowego Planu Odbudowy, Funduszu Sprawiedliwej 

Transformacji, Regionalnego Programu Operacyjnego. 

7) Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków 

CEEB, czyli Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków to system informacji o źródłach ogrzewania 

budynków w Polsce. CEEB ma wspierać działania w wymianie kopciuchów, a tym samym walkę ze 

smogiem. Baza CEEB ruszyła 1 lipca 2021. Od tego czasu trzeba składać deklaracje, w przeciwnym 

razie grożą kary. Celem stworzenia Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków - CEEB jest poprawa 

jakości powietrza poprzez likwidację głównej przyczyny zanieczyszczeń – emisji substancji 

powodujących smog. CEEB to bardzo ważne narzędzie wspierające wymianę starych kotłów 

grzewczych, to miejsce gdzie będą dostępne również informacje na temat wszystkich programów 

finansowania wymiany pieców. System jako centrum wiedzy dla obywatela w znaczący sposób ułatwi 

pozyskanie informacji, które są niezbędne np. przy ubieganiu się o dofinansowanie na wymianę 

starego kotła. W deklaracji wyszczególnione są źródła ciepła, które należy zgłosić, są to: 

- miejska sieć ciepłownicza/ciepło systemowe/lokalna sieć ciepłownicza, 

- kocioł na paliwo stałe z ręcznym podawaniem paliwa/zasypowy, 

- kocioł na paliwo stałe z automatycznym podawaniem paliwa/z podajnikiem, 

- kominek/koza/ogrzewacz powietrza na paliwo stałe, 

- piec kaflowy na paliwo stałe, 

- trzon kuchenny/piecokuchnia/kuchnia węglowa, 

- kocioł gazowy/bojler gazowy/podgrzewacz gazowy przepływowy, kominek gazowy, 

- kocioł olejowy, 

- pompa ciepła, 

- ogrzewanie elektryczne/bojler elektryczny, 

- kolektory słoneczne do ciepłej wody użytkowej lub z funkcją wspomagania ogrzewania. 

Urządzeń, których nie ma wskazanych w deklaracji nie zgłaszamy do Centralnej Ewidencji  

Emisyjności Budynków, są to np. panele fotowoltaiczne czy klimatyzatory. Na zgłoszenie źródła 

ciepła, które było kiedykolwiek uruchomione przed 1 lipca br. obywatel ma aż 12 miesięcy, natomiast 
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jeżeli zostało ono uruchomione po 1 lipca br. Termin złożenia deklaracji ulega znaczącemu skróceniu i 

mamy na to tylko 14 dni od dnia pierwszego uruchomienia źródła ciepła. 

Do 31 grudnia 2021 wpłynęło 744 deklaracji. 

5.Usuwanie azbestu 
 

Sprawozdanie z realizacji  Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy na 

lata 2009-2032” w roku 2020 

 

Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy na lata 2009-2032 został 

przyjęty przez Radę Miejską w Bystrzycy Kłodzkiej uchwałą Nr XXXIX/354/09 z dnia 27.03.2009r. 

 

Gmina Bystrzyca Kłodzka wnioskiem z dnia 21.07.2021 r. wystąpiła do Wojewódzkiego Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu o dofinansowanie do zadania pn. "Usuwanie 

azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Bystrzyca Kłodzka". Deklarację do udziału                       

w projekcie złożyło 29 mieszkańców, a do usunięcia zadeklarowano  71 Mg wyrobów azbestowych.                       

W dniu  07.2021r. Gmina Bystrzyca Kłodzka otrzymała zawiadomienie z WFOŚiGW we Wrocławiu                             

o rozpatrzeniu wniosku o przyznanie dofinansowania  w wysokości 100% na kwotę 49 682,93 zł. W dniu 

09.08.2021 r. rozpisano zapytanie ofertowe na realizację ww. zadania, które ogłoszono na stronie internetowej 

tut. urzędu. Do realizacji zadania  na terenie gminy zgłosiło się 2 oferentów: 

✓ Radosław Rokosz Firma Remontowo Budowlana "RAGAR",os. Tysiąclecia 35/16, 31- 610 Kraków, 

✓  Logistyka Odpadów  Sp. z.o.o., ul. Szklana 20, 43-300 Bielsko - Biała 
W wyniku oceny ofert w dniu 24.08.2021 r. została wybrana oferta firmy: Radosław Rokosz Firma Remontowo 

Budowlana "RAGAR",os. Tysiąclecia 35/16, 31- 610 Kraków. Przedmiotowa firma odmówiła przystąpienia  do 

podpisania umowy z gminą. Wobec powyższego w dniu 06.09.2021 r. w celu realizacji zadania podpisano 

umowę z firmą Logistyka Odpadów  Sp. z.o.o na usunięcie   i unieszkodliwienie azbestu  i wyrobów azbestowych 

na terenie gminy. Termin realizacji zadania ustalono do dnia  08.10.2021 r. W ramach projektu                                            

od 26 mieszkańców  odebrano łącznie 67,53 Mg azbestu i przekazano do unieszkodliwienia i utylizacji na 

składowisko.   

Firma Logistyka Odpadów  Sp. z.o.o przeprowadzała prace demontażowe pokryć dachowych na terenie gminy 

według harmonogramu odbioru. Kartami przekazania odpadu, odpady azbestowe w ilości  67,53 Mg zostały 

przekazane i przyjęte na składowisko przez firmę Środowisko i Innowacje Sp. zo.o.  

Prace zostały wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie usuwania i postępowania                                          

z odpadami azbestowymi i zakończone protokołem odbioru z dnia 15.10.2021 r.  

Wartość zadania po ostatecznym rozliczeniu wyniosła: 72 932,24 zł, wartość dofinansowania z WFOŚ i GW                       

we Wrocławiu: 49.682,93 zł,  wkład własny Gminy Bystrzyca Kłodzka 23.249,47 zł. 

 

6.Gospodarka odpadami 

 
     Obowiązujące w 2021 roku uchwały podjęte przez Radę Miejską Bystrzycy Kłodzkiej regulujące 

gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Bystrzyca Kłodzka, wynikające z ustawy                             

z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku    w gminach: 

✓ Uchwała nr XVI/146/2019 Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 2 grudnia 2019 r.                         

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz 

ustalenia stawki tej opłaty  (Dz. U. Woj. Doln. z 2020 r. poz. 7347) 

✓ Uchwała nr XVI/143/2019  Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej z dnia  2 grudnia 2019 r.                                

w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

za rok od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele 

rekreacyjno-wypoczynkowe jedynie przez część roku (Dz. U Woj. Doln. z 2019 r. poz. 7344)  
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✓ Uchwała nr XVI/145/2019 Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 2 grudnia 2019 r.                        

w sprawie wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi, składanej przez właściciela nieruchomości    (Dz. U Woj. Doln. z 2020 r. poz. 

7346)  

✓ Uchwała nr Uchwała nr XVI/144/2019 Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 2 grudnia 

2019 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi   (Dz. U Woj. Doln. z 2020 r. poz. 7345)  

✓ Uchwała nr XIX/171/2020   Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej z dnia  31 stycznia 2020 r. 

szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów z terenu 

Gminy Bystrzyca Kłodzka (Dz. U. Woj. Doln.z 2020 r. poz.1358)  

✓ Uchwała nr XIX/170/2020  Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 31 stycznia 2020 r.                     

w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Bystrzyca Kłodzka 

(Dz. U. Woj. Doln.z 2020 r. poz.1357)  

 

         Stawki opłat za odbiór odpadów ponoszone przez mieszkańców nieruchomości zamieszkałych 

obowiązujące w 2021 r.:  segregacja – 26,00 zł,  segregacja z kompostownikiem- 20,00 zł. 

Na sesji w dniu 29 października 2021 r. Rada Miejska Bystrzycy Kłodzkiej podjęła nowe uchwały 

dotyczące gospodarowania odpadami komunalnymi z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2022 r. ,                                 

w zakresie stawek opłat za odbiór odpadów, z uwagi na rosnące koszty ich zagospodarowania ponoszone 

przez Gminę.  

           Gmina Bystrzyca Kłodzka od 1 stycznia 2020 r.  objęła systemem odbierania  i zagospodarowania 

odpadów komunalnych wyłącznie właścicieli nieruchomości zamieszkałych. Właściciele nieruchomości 

niezamieszkałych podpisywali indywidualne umowy na odbiór odpadów  z podmiotami wpisanymi do 

rejestru działalności regulowanej, działającymi na terenie gminy Bystrzyca Kłodzka.  

           W 2021 odbiór odpadów komunalnych i ich zagospodarowanie od właścicieli nieruchomości 

zamieszkałych w ramach systemu gminnego realizował  Zakład Usług Komunalnych  w Bystrzycy 

Kłodzkiej Spółka z o. o.  ul. Strażacka 13, 57-500 Bystrzyca Kłodzka. W  grudniu 2020 r. przeprowadzono 

zamówienie publiczne w drodze „in- house” na realizację zadania pn. Odbiór i zagospodarowanie 

odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Bystrzyca Kłodzka na 

okres od 1.01.2021 do 31.12.2021. Do negocjacji zaproszono Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w 

Bystrzycy Kłodzkiej. Nowelizacja ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w 

gminach, wprowadziła obowiązkową segregację odpadów na poszczególne frakcje, wprowadziła stawki 

maksymalne opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za odbiór odpadów, zmiany w sposobie 

rozliczenia pomiędzy Gminą,  a wykonawcą usług komunalnych tj. z rozliczenia ryczałtowego na 

rozliczenie tonażowe oraz konieczne zwiększenie częstotliwości odbioru odpadów, w tym odpadów 

biodegradowalnych.  Nowelizacja ww. ustawy wprowadza obowiązkową selektywną zbiórkę odpadów 

komunalnych przez mieszkańców. Za jej brak nakładana będzie podwyższona opłata za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi w wysokości dwukrotnie wyższej od wartości stawki podstawowej za segregację. 

Odpady należy segregować na pięć frakcji (zamiast trzech), dlatego też pojawiło się więcej worków bądź 

pojemników: 

✓ niebieski na papier i tekturę, 

✓  żółty – na tworzywa sztuczne i metale, 

✓  zielony – na szkło, 

✓  brązowy- na odpady biodegradowalne (bio), 

oraz pojemnik na niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne w kolorze czarnym. 

  

           Na terenie gminy działa Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) zlokalizowany 

w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Zamenhofa 41.   Do punktu mieszkańcy mogli dostarczać odpady bezpłatnie 

w ramach ponoszonej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zgodnie z uchwałą  

XIX/171/2020   Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej z dnia    31 stycznia 2020 r. szczegółowego sposobu 
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i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i 

zagospodarowania tych odpadów z terenu Gminy Bystrzyca Kłodzka, w zamian za uiszczoną przez 

właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

5) Odpady komunalne przekazywano do zagospodarowania do Przedsiębiorstwa Utylizacji Odpadów w 

Zawiszowie,  zgodnie z Wojewódzkim Planem Gospodarki Odpadami dla Województwa Dolnośląskiego na 

lata 2016 – 2022, przyjętym uchwałą Sejmiku Województwa Dolnośląskiego. 

 

        Odpady komunalne odbierano z nieruchomości z następującą częstotliwością: 

 1) Z zastrzeżeniem punktu 3 w okresie od 1 kwietnia do 31 października niesegregowane (zmieszane) 

odpady komunalne oraz bioodpady stanowiące odpady komunalne są odbierane: 

a) z częstotliwością nie rzadziej niż jeden raz w tygodniu, nie dopuszczając jednak do przepełnienia 

pojemników,   w których są zbierane  w zabudowie wielolokalowej; 

b) z częstotliwością nie rzadziej niż raz na 2 tygodnie, nie dopuszczając do przepełnienia pojemników                       

w których są zbierane z budynków mieszkalnych jednorodzinnych; 

2) W okresie  od 1 listopada do 31 marca niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne oraz 

bioodpady stanowiące odpady komunalne odbierane będą z częstotliwością dwa razy w miesiącu; 

3) Na terenach miejscowości: Bystrzyca Kłodzka, Międzygórze, Długopole -Zdrój odbiór 

niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych oraz bioodpadów stanowiących odpady 

komunalne odbywa się  z częstotliwościową nie rzadziej niż jeden raz w tygodniu 

4) Odpady z pojemników i worków do segregacji odpadów powinny być usuwane z częstotliwościową 

jeden raz   w miesiącu, nie dopuszczając do przepełnienia pojemników,  w których są zbierane ; 

5)  Odpady niebezpieczne, przeterminowane leki i chemikalia, odpady niekwalifikujące się do odpadów 

medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów 

leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi,                                           

w szczególności igieł i strzykawek, zużytych baterii  i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego    

i elektronicznego oraz odpady tekstyliów i odzieży  przekazywać na bieżąco do punktu selektywnej 

zbiórki odpadów komunalnych; 

6) Meble i inne odpady wielkogabarytowe dwa razy w roku lub przekazywać indywidualnie do  punktu 

selektywnej zbiórki odpadów komunalnych; 

6) Odpady budowlane i rozbiórkowe przekazywać do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych; 

7) Zużyte opony przekazywać do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych; 

 

W ramach systemu wyposażono mieszkańców deklarujących segregację w worki do zbierania odpadów 

komunalnych w odpowiednich kolorach (żółty- plastik, zielony-szkło, niebieski- papier). Ponadto na 

terenie miasta i wsi zostały rozstawione zbiorcze pojemniki do segregacji odpadów w systemie tzw. 

gniazd. Podczas odbioru odpadów segregowanych worki  są dostarczane mieszkańcom na wymianę. 

Odpady biodegradowalne mieszkańcy mogli zagospodarowywać we własnym zakresie w przydomowych 

kompostownikach i ponosić niższą opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

Według stanu na 31 grudnia 2021 r. w gminnym systemie gospodarowania odpadami komunalnymi ilość 

mieszkańców  w systemie stanowi: 14 006 osób. 
.Koszty gospodarowania odpadami komunalnymi poniesione w 2021 roku z budżetu Wydziału Rolnictwa, 

Ochrony Środowiska i Leśnictwa: 4 484 539,46 zł. 

 

Zadania w zakresie rekultywacji składowiska odpadów 

Gmina Bystrzyca Kłodzka przystąpiła do spółki Dolnośląska Inicjatywa Samorządowa Spółka z o.o. we 

Wrocławiu,  której celem była realizacja zadania  „Rekultywacja dolnośląskich składowisk odpadów” . W 

roku 2021 na dopłatę celem pokrycia części udziału własnego w realizacji inwestycji Gmina wydatkowała 

kwotę  12.576,80 zł.   Były to m. in. środki pochodzące z dochodów z opłat i  kar za korzystanie ze 

środowiska.  Zgodnie z założenia przyjętymi uchwałą Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej Nr 

XLVI/440/13 z dnia 13 maja 2013r. w sprawie zawarcia porozumienia w zakresie udziału gminy Bystrzyca 
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Kłodzka w projekcie realizowanym pod nazwą „Rekultywacja dolnośląskich składowisk odpadów 

komunalnych” i utworzenia spółki celowej do realizacji projektu, całkowity koszt rekultywacji 

składowiska położonego na terenie gminy Bystrzyca Kłodzka:   4 357 734,00 zł, wartość dofinansowania: 

2 772 645,00 zł. Dopłata powyższa była ostatnim  kosztem poniesionym na działalność tej spółki celowej, 

ponieważ miesiącu maju upłynął 5 letni okres utrzymania projektu związanego z rekultywacją 

składowiska odpadów, spółka została postawiona w stan likwidacji, a zarządzanie zrekultywowanym 

składowiskiem odpadów komunalnych zostało przekazane spółce gminnej tj. Zakładowi Usług 

Komunalnych w Bystrzycy kłodzkiej Sp. z o.o. W ramach zarządzania zrekultywowanym składowiskiem są 

wykonywane następujące prace: 

• monitoring składowiska(badanie odcieków, gazów i struktury bryły składowiska) przez okres 35 

lat od daty rekultywacji- 2  razy do roku. 

• koszenie bryły składowiska, 

• nadzór nad składowiskiem, 

• ubezpieczenia itp. 

W roku 2021 koszty wykonania w/w prac wyniosły 70.000 zł. 

 

  

7.Inne działania na rzecz poprawy środowiska naturalnego 

 
1) Ewidencja  zezwoleń na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności w zakresie opróżniania 

zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. 

Zgodnie z art. art. 7 ust. 1 pkt. 2, art. 7 ust. 6, art. 9 ust. 1 - 4 ustawy z dnia   13 września 1996 roku                             

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  przedsiębiorcy uzyskują zezwolenie na prowadzenie 

działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. 

Według stanu na 2021 rok niżej wymienieni przedsiębiorcy posiadają decyzję zezwalającą na 

prowadzenie ww. usług na terenie gminy Bystrzyca Kłodzka:  

Lp REGON                   
lub NIP 

NAZWA FIRMY ADRES 

1 890585959 Zakład Usług Komunalnych                       
Spółka z  o. o. 

ul. Strażacka 13 
57 - 500 Bystrzyca Kłodzka 
tel. 748110732 

2. 890612099 Usługi Transportowe 
Mariusz Morawski 

Goworów 11 
57-530 Międzylesie 
tel. 602 768 671  

3. 020206230 Miejski Zakład Komunalny 
w Polanicy Zdroju Spółka  z 
o. o. 

ul. Spacerowa 2 
57-320 Polanica Zdrój 
tel. 748651780 

4. 241628482 WC Serwis Sp. z o.o.  
Spółka Komandytowa 

ul. Szybowa 2 41-808 Zabrze, tel. 
801 133 088  

5. 020030965 Usługi Transportowe – 
Wywóz Nieczystości 
Tomasz Bryk 

Konradów 28, 57- 540 Lądek 
Zdrój 
tel. 665 657 633  

6.  010336146 TOI TOI Polska Sp. z o.o. 
 

ul. Płochocińska 29 
03-044 Warszawa  
tel. 804 204 204  

7.  883-119-02-95 Usługi Komunalne Zbigniew 
Bogdanik 

Batorów 22 
57-330 Szczytna 
tel. 607064760 

8. 883-106-86-48 EKO-TIM, Mirosław 
Godzieszka 

Krosnowice 193A 
57-362 Krosnowice 
tel. 748685238, 693530904 

https://www.google.pl/search?q=wc+serwis+sp.+z+o.o.+spółka+komandytowa+ul.+szybowa+2+41-808+zabrze&ei=XndUYKjPCYq7sAea_4awCQ&oq=WC+Serwis+Sp.+z+o.o.++Spółka+Komandytowa&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAEYAzICCAAyAggAMgIIADICCAAyBggAEBYQHjICCCY6CAgAELADEM0CUMQgWMQgYLk4aAFwAHgAgAF3iAHtAZIBAzAuMpgBAKABAqABAaoBB2d3cy13aXrIAQPAAQE&sclient=gws-wiz
https://www.google.pl/search?q=toi+toi+polska+sp.+z+o.o.+warszawa&ei=yndUYJb1O5O9sAeagp2oBQ&oq=TOI+TOI+Polska+Sp.+z+o.o.&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAEYADIICAAQxwEQrwEyCAgAEMcBEK8BMgYIABAWEB4yBggAEBYQHjIGCAAQFhAeMgYIABAWEB4yBggAEBYQHjIGCAAQFhAeMgYIABAWEB4yBggAEBYQHlC-Ili-ImCSMWgBcAB4AIABjAGIAYsCkgEDMC4ymAEAoAECoAEBqgEHZ3dzLXdpesABAQ&sclient=gws-wiz
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2)Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości. 

 W dniu 1 stycznia 2012 r. weszły w życie zmiany do ustawy z dnia 13 września 1996 r.  o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach i zgodnie z art.  9b ust. 5 ustawy, świadczenie usług w zakresie odbierania 

odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości jest działalnością regulowaną. W związku                                  

z powyższym przedsiębiorca, zamierzający na terenie Gminy Bystrzyca Kłodzka prowadzić działalność                          

w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, jest obowiązany do uzyskania 

wpisu do rejestru działalności regulowanej, prowadzonego przez Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej. Wpisu 

do rejestru oraz zmiany wpisu  w rejestrze dokonuje się na pisemny wniosek przedsiębiorcy.  

W  2021 roku w rejestrze wpisanych jest 6 przedsiębiorców: 

✓ Remondis Opole Spółka  z o. o. Al. Przyjaźni 9 45-573 Opole, 

✓ Miejski  Zakład Komunalny  w Polanicy-Zdroju Spółka  z o. o. ul. Spacerowa 2, 57 – 320 Polanica-

Zdrój, 

✓ Zakład Usług Komunalnych w Bystrzycy Kłodzkiej Spółka z o. o. ul. Strażacka 13, 57-500 

Bystrzyca Kłodzka, 

✓ FBSERWIS S.A.,  ul. Stawki 40, 01-040 Warszawa, 

✓ Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Mirosław Olejarczyk, Wola Jachowa 94A, 26-008 Górno, 

 
3)Dofinansowania do budowy przyłączy kanalizacyjnych w 2021 r. 

Dofinansowanie do budowy przyłączy kanalizacyjnych jest realizowane zgodnie z uchwałą  nr 

XXII/192/16 Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 18 marca 2016 r. w sprawie udzielania dotacji 

celowej na dofinansowanie poniesionych rzeczywistych kosztów budowy przyłączy kanalizacyjnych do 

gminnej sieci kanalizacji sanitarnej odprowadzającej ścieki na oczyszczalnię ścieków.  

Zgodnie z ww. uchwałą uprawnionymi do otrzymania dotacji są osoby fizyczne i wspólnoty mieszkaniowe 

mające tytuł prawny do nieruchomości zlokalizowanej na terenie Gminy Bystrzyca Kłodzka. Do kosztów 

wykonania przyłącza zalicza się usługę wykonania przyłącza lub zakup materiałów. Ustalono kwotę 

dofinansowania w wysokości 30 zł.  za metr bieżący sieci, w przypadku usługi wykonywania przyłącza 

przez przedsiębiorcę, natomiast przy wykonywaniu przyłącza sposobem gospodarczym do 50 % 

zakupionych materiałów tj. kosztów zakupu rury i zakupu studzienek kanalizacyjnych.   

Warunkiem uzyskania dotacji na dofinansowanie kosztów inwestycji jest: wykonanie inwestycji, złożenie 

wniosku o przyznanie dotacji wraz z wymaganymi dokumentami (oryginał faktur lub rachunków zakupu 

materiałów lub kosztów wykonania przyłącza kanalizacyjnego, warunki przyłączenia do sieci 

kanalizacyjnej wydawane przez operatora sieci ZWiK Sp. z. o. o w Bystrzycy Kłodzkiej, oświadczenie                            

o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością lub zgodę właściciela/współwłaściciela na 

wykonanie przyłącza, protokół odbioru sporządzony przez operatora sieci stosownie do wydanych 

warunków przyłączenia, oświadczenie o zaprzestaniu użytkowania zbiornika bezodpływowego na 

nieczystości ciekłe, umowę z Zakładem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z.o.o w Bystrzycy Kłodzkiej na 

odprowadzanie ścieków do kanalizacji gminnej). Wniosek o dofinansowanie należy złożyć w terminie do 

30 czerwca danego roku budżetowego. Wnioski wraz z załącznikami kwalifikuje komisja powołana przez 

Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej, która ocenia złożoną dokumentację pod względem formalnym                                      

i merytorycznym. Podstawą wydatkowania środków w ramach dotacji jest zawarta umowa pomiędzy 

wnioskodawcą, a Gminą Bystrzyca Kłodzka.  

4)Dofinansowania do budowy studni w 2021 r. 

Dofinansowanie do budowy studni wierconych udzielane jest na podstawie uchwały nr LXIX/609/14 

Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 31 lipca 2014 r. oraz uchwały nr XXII/198/16 Rady Miejskiej 

Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 18 marca 2016 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z 

budżetu gminy   w zakresie dofinansowania budowy studni na potrzeby własnego gospodarstwa na 

terenie gminy Bystrzyca Kłodzka.  
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Warunkiem uzyskania dotacji  na dofinansowanie kosztów inwestycji jest: wykonanie inwestycji                              

i wystąpienie z wnioskiem o przyznanie dotacji  wraz z wymaganymi dokumentami oraz podpisanie 

umowy. Wnioskodawca obowiązany jest przedłożyć faktury potwierdzające poniesienie nakładów                   

na wykonanie budowy lub odwiertu studni, oświadczenie wykonawcy, że roboty montażowe zostały 

wykonane w sposób gwarantujący prawidłową pracę urządzenia oraz zgodnie z wymaganiami 

określonymi w odrębnych przepisach, oraz posiadać tytuł prawny do nieruchomości i faktyczne na niej 

zamieszkiwać oraz być zameldowanym na stałe na terenie gminy Bystrzyca Kłodzka).   Wysokość dotacji 

określono do 60% kosztów wykonania odwiertu lub budowy, nie więcej  niż 4 500,- zł. 

W 2021 roku udzielono 5 dofinansowań do budowy studni na łączną kwotę:  13 926,00 zł. W roku 2021               

na ten cel w budżecie gminy zaplanowano 20.000 zł. Wypłatę dofinansowania każdorazowo określała 

umowa o dofinansowanie wydatków poniesionych na budowę studni ze środków budżetu Gminy, zawarta 

pomiędzy inwestorem budowy, a Gminą Bystrzyca Kłodzka.  

5)Usuwanie padłych sztuk zwierzęcych           

Gmina Bystrzyca Kłodzka w 2021 roku miała podpisana umowę z firmą Handlowo - Usługową Eko Las                                

z siedzibą ul. Sławięcicka 4, 47-246 Kotlarnia, na usuwanie padłych sztuk zwierzęcych. Zgłoszono do tut. 

urzędu 5 interwencji. Koszt utylizacji: 4.320,00 zł. W przypadku padłych zwierząt (sarna, dziki itp.) 

zgłaszanych w wyniku potrącenia na drogach publicznych, interwencję przekazywano bezpośrednio  do 

zarządcy danej drogi. 

 

6)Ocena oddziaływania na środowisko 

W 2021 roku przeprowadzono postępowania administracyjne w sprawie wydania decyzji                                

o środowiskowych uwarunkowaniach dla poniższych przedsięwzięć polegających na: 

✓ „Budowie elektrowni fotowoltaicznej Wilkanów I  o mocy do 1 MW” na cz. dz. nr 127/1                          

w miejscowości Wilkanów, gm. Bystrzyca Kłodzka” postępowanie umorzone. 

✓ „Budowie elektrowni fotowoltaicznej Wilkanów II  o mocy do 1 MW” na cz. dz. nr 127/1                             

w miejscowości Wilkanów, gm. Bystrzyca Kłodzka - postępowanie umorzone. 

✓ „Budowie Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce                                                    

o nr ew. 31 (obręb 0028) w miejscowości Stara Bystrzyca, Gmina  Bystrzyca Kłodzka”- wydano 

decyzję środowiskową. 

✓ „Budowie Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ew. 405/4 

(obręb 0031) w miejscowości Stary Waliszów, Gmina  Bystrzyca Kłodzka” postępowanie 

zakończone. 

✓ „Budowie sześciu budynków jednorodzinnych z usługami wbudowanymi, budynkiem 

gospodarczym oraz drogą wewnętrzną dojazdową wraz z infrastrukturą techniczną,                                       

w miejscowości Wilkanów, w trakcie postępowania. 

 

7)Rejestracja psów rasy uznawanej za agresywną: 

   

Zgodnie z art. 10 pkt. 1 ustawy o ochronie zwierząt, prowadzenie hodowli lub utrzymywanie psa rasy 

uznawanej za agresywną wymaga zezwolenia wydanego przez wójta (burmistrza, prezydenta 

miasta) właściwego ze względu na planowane miejsce prowadzenia hodowli lub utrzymywania psa. 

Zezwolenie wydawane jest na wniosek właściciela psa. 

Rasy psów uznawanych za agresywne zgodnie z  Rozporządzeniem Ministra spraw wewnętrznych i 

administracji z dnia 28 kwietnia 2003r. w sprawie wykazu ras psów uznawanych za agresywne.  

1) amerykański pit bull terrier; 

2) pies z Majorki (Perro de Presa Mallorquin); 

3) buldog amerykański; 

4) dog argentyński; 

5) dog kanaryjski (Perro de Presa Canario); 
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6) tosa inu; 

7) rottweiler; 

8) akbash dog; 

9) anatolian karabash; 

10) moskiewski stróżujący; 

11) owczarek kaukaski.  

W 2021 roku  nie wpłynął żaden  wniosek o rejestrację psa rasy agresywnej. 

8)Utrzymanie melioracji wodnych 

 

W 2021 r. Gmina wystąpiła z wnioskiem do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego o 

przyznanie pomocy finansowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego na bieżące utrzymanie urządzeń 

melioracji szczegółowych wodnych o długości 2 972 m w miejscowości Idzików. Na powyższe zadanie 

Gmina nie uzyskała dofinansowania. 

 

 

 

Rozdział 8. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 

 

1. Straż Miejska 

 
Straż Miejska została powołana uchwałą Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej Nr XXV/208/2020 z dnia 27 

maja 2020r.  Regulamin Straży Miejskiej ustaliła Burmistrz Bystrzycy Kłodzkiej Zarządzeniem Nr 

0050.195.2020 z dnia 12 sierpnia 2020r. Tymczasowo siedzibę Straży Miejskiej urządzono w 

wynajmowanym od ZUK Spółka z o.o. lokalu przy ul. Strażackiej 13 w Bystrzycy Kłodzkiej. 

 

W roku 2020 wprowadzono zmiany w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta i Gminy, w Regulaminie 

Wynagradzania pracowników  Urzędu oraz ogłoszono nabory na stanowiska komendanta SM oraz 

strażnika. Z uwagi na brak chętnych nabory kilkukrotnie powtarzano.  Ze  względu na pandemię covid-19 

podjęto decyzję o przesunięciu terminu utworzenia SM na rok 2021. Od początku kwietnia 2021r. został 

zatrudniony Komendant a od dnia 04 maja 2021r – Młodszy inspektor SM.   

 

Okres od kwietnia do czerwca 2021 roku był okresem organizacyjnym. Był to czas wytężonej i  

intensywnej pracy przy tworzeniu niezbędnej dokumentacji, organizacji szkoleń w zakresie zmian w 

Prawie o ruchu drogowym, z zakresu kierowania pojazdem uprzywilejowanym,  a także opracowaniu i 

wdrożeniu niezbędnych dokumentów z zakresu ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych 

osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości. (DODO).  

Ponadto zostało zakupione i wdrożone nowoczesne oprogramowanie „eMandat” , które pozwala skrócić 

do minimum niezbędną pracę administracyjno – biurową, aby móc wykorzystywać efektywniej pracę 

funkcjonariuszy w terenie.  

Był to również trudny okres z uwagi na problemy związane z logistycznym zaopatrzeniem reaktywowanej 

jednostki, między innymi w niezbędne środki przymusu bezpośredniego, umundurowanie, środki 

wyposażenia technicznego jak również inne przedmioty niezbędne do prawidłowego i zgodnego z 

prawem funkcjonowania jednostki Straży Miejskiej.    

Z końcem czerwca 2021 roku Straż Miejska otrzymała nowy pojazd służbowy Dacia Duster, który po raz 

pierwszy wyruszył do służby na początku lipca 2021 roku. 
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Po skompletowaniu niezbędnego umundurowania, wyposażenia oraz dokumentacji oficjalnie Straż 

Miejska zaczęła pełnić służbę patrolowo – interwencyjną na terenie miasta i gminy w dniu 21 czerwca 

2021 roku.  

W dniu 29 lipca 2021 roku, po spełnieniu wymogów technicznych oraz prawnych, komendant straży 

wystąpił do Ministerstwa Cyfryzacji z wnioskiem o wydanie decyzji administracyjnej zezwalającej na 

dostęp do bazy danych „Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców” – podstawowego narzędzia do 

skutecznej realizacji z obowiązków ustawowych wynikających z ustawy o Strażach Gminnych w zakresie 

uprawnień wynikających z  ustawy - Prawo o ruchu drogowym. 

W dniu 9 grudnia 2021 roku w związku z zapobieganiem rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2. 

Wojewoda Dolnośląski zarządzeniem numer 455 polecił użycie Straży Miejskiej do wspólnych działań z 

Policją oraz zintensyfikowanie i ukierunkowanie czynności służbowych w powyższym zakresie. Działania 

w szczególności polegały na wspólnych kontrolach przebywania osób na izolacji domowej oraz 

kwarantannie, jak również na kontroli placówek handlowych i instytucji pod kątem stosowania się do 

przepisów o zapobieganiu rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2. 

Praca odbywała w systemie zmianowym z uwagi na potrzeby mieszkańców oraz charakter i 

występowanie czynów zabronionych na terenie miasta i gminy Bystrzyca Kłodzka. 

Ponadto pełnione były służby wspólne z funkcjonariuszami Komisariatu Policji w Bystrzycy Kłodzkiej w 

godzinach rannych i popołudniowych w patrolach mieszanych celem skuteczniejszej reakcji na 

popełniane przestępstwa i wykroczenia oraz zwiększeniu poczucia bezpieczeństwa mieszkańców i 

turystów przebywających na terenie gminy. 

Podstawą do opracowania danych w okresie sprawozdawczym są dokumenty takie jak książka służby, 

rejestr mandatów karnych, rejestr wniosków do Sądu, oprogramowanie straży miejskiej eMandat. 

W okresie od 21 czerwca do 31 grudnia 2021 roku odnotowano w rejestrach : 

• 516 czynności, na które składają się między innymi : 

Legitymowania osób, podjęte interwencje własne oraz zgłoszone przez mieszkańców oraz inne instytucje, 

wyjazdy na wizje lokalne, zabezpieczenie imprez, konwojowanie dokumentów i wartości pieniężnych, 

kontrole oraz inne;   

• 137 zgłoszeń od mieszkańców i instytucji. 

W wyniku własnych czynności służbowych, funkcjonariusze ujawnili : 

• 1 przestępstwo  

 

Funkcjonariusze zastosowali : 

• 230 – środków oddziaływania wychowawczego zgodnie z art. 41 kodeksu wykroczeń 

Postępowanie mandatowe wobec sprawców wykroczeń w ilości : 

• 178 – nałożonych mandatów karnych na łączną kwotę 18470 zł, z tego  faktycznie zrealizowane 

wpływy to kwota 7.726,40 zł. 

Straż Miejska w okresie sprawozdawczym uczestniczyła w następujących przedsięwzięciach : 

„Biegi Śnieżnickie” w dniach 21-22.08.2021 roku 

„Bezpieczna droga do szkoły” w dniach 1-3.09.2021 roku 

Rajd rowerowy -19.09.2021 

Nocne zwiedzanie miasta 24.09.2021 

Nocny bieg z duchem – 25.09.2021 

Akcja „Znicz” – 31.10.2021 – 2.11.2021 

 

Ponadto w zakresie wypełniania obowiązków ustawowych na bieżąco SM współpracuje z innymi 

instytucjami takimi między innymi jak :  
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• „Zakład Usług Komunalnych” 

• „Centrum Integracji Społecznej” 

• „Inspekcja Weterynaryjna” 

• „Jednostka Ratowniczo – Gaśnicza w Bystrzycy Kłodzkiej” 

• „Pogotowie Ratunkowe w Bystrzycy Kłodzkiej” 

• „Nadleśnictwo Bystrzyca Kłodzka” 

• „Miejsko Gminny Ośrodek Kultury” 

 

Wydatki na utrzymanie Straży Miejskiej w roku 2021 wyniosły 310.611,50 zł. 

 

2. Obrona cywilna i zarządzanie kryzysowe 
 

     Kryzysowego  Urzędu Miasta i Gminy. W ramach obowiązków gminy realizowane są następujące 

rodzaje zadań: 

- zadania związane z obronnością kraju. 

- zadania obrony cywilnej i powszechniej samoobrony, 

- zadania z zakresu zarządzania kryzysowego i zwalczania skutków klęsk żywiołowych. 

 

         Dla mieszkańców  utworzono system powiadamiania SMS o mogących wystąpić niebezpiecznych 

zjawiskach. Wydział Zarządzania Kryzysowego przekazuje do systemu powiadamiania wszelkie 

niezbędne informacje w miarę potrzeb.  

      Wyznaczone podmioty gospodarcze realizują zadania obronne poprzez wykonywanie świadczeń na 

rzecz obrony. Nakładanie świadczeń i wzywanie do ich wykonywania należy do zadań Burmistrza 

Bystrzycy Kłodzkiej. 

          Gmina współpracuje w zakresie obronności i zarządzania kryzysowego z Powiatem Kłodzkim. W 

ramach tej współpracy są realizowane następujące zadania: 

 - dofinasowanie Lokalnego Systemu Osłony Przeciwpowodziowej (4 stacje pomiarowe na rzekach w 

miejscowościach: Bystrzyca Kłodzka, Międzygórze, Stara Bystrzyca, Wilkanów oraz 1 stacja opadowa w 

Spalonej) , w roku 2021 przeznaczono na ten cel kwotę 1.500 zł. 

-  codzienna kontrola łączności radiowej . 

W Powiecie Kłodzkim funkcjonuje Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego, które przyjmuje 

meldunki o zdarzeniach i zagrożeniach występujących na terenie powiatu, w tym gminy Bystrzyca 

Kłodzka, oraz powiadamia odpowiednie służby o zaistniałych sytuacjach. 

         Wojewoda wyznacza zadania, które powinny być zaplanowane w ramach przygotowań w zakresie 

obronności. W przypadku zagrożenia bezpieczeństwa państwa realizowanych jest szereg zadań obrony 

cywilnej, z których najważniejsze to zapewnienie funkcjonowania systemu wykrywania zagrożeń oraz 

ostrzegania i alarmowania.  W ramach zadań w zakresie obronności gmina realizowała w roku 2021 

następujące zadania: 

-  udział w treningu Stałego Dyżuru 

- udział w treningach systemu powiadamiania ludności cywilnej o zagrożeniach uderzeniami z powietrza 

- udział w treningach obronnych organizowanych przez Dolnośląski Urząd Wojewódzki . 

 

W celu zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom i osobom czasowo przebywającym na terenie gminy 

Bystrzyca Kłodzka, sfinansowano usuwanie toksycznej rośliny Barszcz Sosnowskiego występującego na 

działkach gminnych. Dodatkowo wysłane zostało pismo do właścicieli działek, na których zlokalizowano 

występowanie szkodliwej i niebezpiecznej rośliny, z prośbą o jej usunięcie oraz informacją o realnym 

zagrożeniu dla zdrowia i życia jakie ona stanowi.  
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      We współpracy z Wojskową Komendą Uzupełnień w Kłodzku organizowana jest kwalifikacja wojskowa. 

Od 2021 roku zadania Gminy w tym zakresie realizuje Wydział Spraw Obywatelskich. W roku 2021 do 

kwalifikacji wojskowej stanęło 88 osób z terenu gminy Bystrzyca Kłodzka.  

 

          W związku z epidemią COVID-19 w 2021 r. Gmina Bystrzyca Kłodzka zgodnie z decyzją Wojewody 

Dolnośląskiego nr BZ-RM.6310.25.2021.MB(41) zmienioną decyzją nr BZ-RM.6310.66.2021.MB(41) Gmina 

Bystrzyca Kłodzka: 

1. Zorganizowała transport do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 dla osób 

niepełnosprawnych, wykluczonych komunikacyjnie oraz powyżej 70 roku życia 

W celu organizacji transportu Gmina Bystrzyca Kłodzka zawarła porozumienie nr ZK.OSP.1.2021 z 

jednostką OSP Zabłocie w którym zadanie wykonania transportu powierzyła jednostce OSP Zabłocie. 

Dowóz prowadzony był przez strażaków jednostki OSP Zabłocie zgodnie z harmonogramem dowozu 

przekazywanym przez gminnego koordynatora do spraw szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2. 

 

2. Zorganizowała telefoniczny punkt zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach 

przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 (infolinia) lub stanowisko gminnego koordynatora do spraw szczepień 

przeciwko wirusowi SARS-CoV-2. 

Telefoniczny punkt zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi 

SARS-CoV-2 utworzono w Wydziale Zarządzania Kryzysowego pod nr tel: 74 8117667. 

 

Gminny koordynator do spraw szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 powołany został Zarządzeniem 

Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej nr 0050.44.2021 z dnia 18 lutego 2021r. Do jego zadań należała między 

innymi organizacja oraz obsługa punktu zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniu 

przeciwko wirusowi SARS-COV-2, w szczególności: 

1) obsługa telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informacji  

o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-COV-2 funkcjonującej od poniedziałku do piątku  

w godzinach 8:00-15:00 pod numerem telefonu: 74 8117667 (infolinia) od dnia 15 stycznia 2021r. 

2) organizacja i koordynowanie transportu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-

COV-2 osób uprawnionych mieszkańców gminy Bystrzyca Kłodzka; 

3) współpraca z punktami szczepień zlokalizowanymi na terenie gminy Bystrzyca Kłodzka; 

4) współpraca z instytucjami państwowymi, samorządowymi w zakresie Narodowego Programu 

Szczepień Ochronnych przeciwko COVID-19. 

 

Zadania gminy związane z organizacją telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych 

oraz informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 (infolinia) lub stanowisko gminnego 

koordynatora do spraw szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 finansowane było przez Wojewodę 

Dolnośląskiego w stawce 3000 zł miesięcznie w okresie od 15 stycznia 2021r, do 30 listopada 2021r. 

Szczegółowy podział wydatkowania środków znajduje się w sprawozdaniu z wykonania budżetu 

za rok 2021. 

 

3. Ochrona przeciwpożarowa 
 

Na terenie gminy Bystrzyca Kłodzka ma swoją siedzibę druga Jednostka Ratowniczo - Gaśnicza 

Państwowej Straży Pożarnej podległa pod Komendę Powiatową PSP w Kłodzku. Jednostka ta zabezpiecza 

obszar, który zamieszkuje blisko 44 tysięcy mieszkańców a powierzchnia rejonu chronionego wynosi 790 

km2. Obejmuje ona swoim zasięgiem gminy: Bystrzyca Kłodzka, Międzylesie, Lądek-Zdrój i Stronie Śląskie. 

 

Zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej realizują również Ochotnicze Straże Pożarne . Na terenie 

gminy funkcjonuje 10 jednostek OSP w tym: 

- 7 Kobiecych Drużyn i 4 Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze,   
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- 2 jednostki OSP należące do Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego . 

 

        Ochotnicze Straże Pożarne na terenie gminy zrzeszają 155 strażaków mogących brać udział w akcji 

ratowniczej w tym 13 kobiet . Łącznie do OSP należy 325 osób, w tym 66 kobiet. 

 W roku 2021 Ochotnicze Straże Pożarne podjęły 229 interwencji w tym: 

* OSP Gorzanów - 6 

* OSP Idzików - 25 

* OSP Międzygórze - 0 

* OSP Nowy Waliszów - 0 

* OSP Pławnica - 27 

* OSP Poręba - 2 

* OSP Stara Łomnica - 20 

* OSP Stary Waliszów - 60 

* OSP Wilkanów - 44 

* OSP Zabłocie - 45 

 

Oprócz interwencji jednostki OSP realizowały zabezpieczenie terenu Jednostki Ratowniczo Gaśniczej w 

Bystrzycy Kłodzkiej , w przypadku wyjazdu JRG na interwencje poza nasz teren.  

Gmina Bystrzyca Kłodzka zorganizowała w roku 2021 dla członków OSP recertyfikację kursu KPP. Ze 

względu na sytuację pandemiczną w kraju Komenda Powiatowa PSP odwołała zaplanowane kursy dla 

członków OSP. Z tego również powodu nie odbyły się,  organizowane wraz z  Zarządem Gminnym Związku 

OSP RP, Zawody Sportowo Pożarnicze dla jednostek OSP z gminy Bystrzyca Kłodzka oraz zaproszonych 

gości z Republiki Czeskiej. 

 

Z budżetu gminy finansowane są wydatki na ochronę przeciwpożarową. W roku 2021  środki 

wydatkowano między innymi na: 

* ekwiwalent za udział w akcji ratowniczej 75 230,00 zł.  

* zakup materiałów i wyposażenia – 118 473,72zł.  

* zakup energii, woda – 35 014,61 zł 

* zakup usług remontowych – 24 710,01zł 

* zakup usług zdrowotnych - badania lekarskie – 51180,00 zł.  

* zakup usług pozostałych – 24 715,48zł 

* ubezpieczenie 18-stu samochodów pożarniczych, 10 drużyn jednostek OSP, 3 drużyn młodzieżowych i 

ubezpieczenie strażaków – 41 683,50 zł. 

Szczegółowy wykaz wydatków zawiera sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2021. 

 

Rozdział 9. GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI I MIESZKALNICTWO 

 

1. Gospodarka nieruchomościami  

 
           Gospodarka nieruchomościami w gminie jest realizowana  na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 

1997r. o gospodarce nieruchomościami Zasady prowadzenia gospodarki nieruchomościami określa 

uchwała Rady Miejskiej Nr XIX/136/2000 z dnia 07.02.2000r. ze zmianami (tekst jednolity   

obwieszczenie – uchwała XXXIX/312/2017 z dnia  31.03.2017r.) w sprawie zasad gospodarowania 

nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Bystrzyca Kłodzka.  Uchwała ta została zmieniona 

uchwałą Rady Miejskiej Nr LXIII/559/18 z dnia 16.11.2018r.  

Gmina jest właścicielem 3065,5917 ha gruntów o łącznej wartości 18 006 664,70 zł, z tego użytki rolne 

to 1880,9649 ha, grunty leśne i zadrzewione to 456,1916 ha, grunty zabudowane to 87,0502 ha, tereny 

komunikacyjne to 543,1017 ha oraz nieużytki to 18,6773 ha. 
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• Wpływy ze sprzedaży mienia w roku 2021 wyniosły łącznie 900.712,51 zł, w tym: 

✓ Lokale mieszkalne sprzedane w trybie bezprzetargowym – 25 lokali za kwotę 19.489,00 zł 

✓ Lokale użytkowe sprzedane w trybie bezprzetargowym – 3 lokale za kwotę 82.500,00 zł 

✓ Sprzedaż pozostałych nieruchomości gminnych (pod zabudowę, gruntowe i na rzecz użytkownika 

wieczystego) za łączną kwotę 773.080,00 zł 

✓ Spłaty rat na łączną kwotę 25.643,51 zł 

 

Sprzedaż nieruchomości w roku 2021 ilustruje poniższa tabela: 

L.p. Forma zbycia/nabycia 

ilość 

transakcji 

cena 

sprzedaży/nabycia 

(w zł) 

1. Sprzedaż lokali mieszkalnych drogą bezprzetargową 25 19 489,00 

2. Sprzedaż lokali użytkowych drogą bezprzetargową  3 82 500,00 

3. Sprzedaż prawa własności na rzecz użytkownika wieczystego 1 2 780,00 

4. Sprzedaż nieruchomości pod zabudowę 5 734 000,00 

6. Sprzedaż nieruchomości gruntowych 4 36 300,00 

 Razem 38 875 069,00 

 

2) dzierżawy gruntów gminnych na cele rolnicze i nierolnicze  

 

łącznie  gmina posiada 1177 umów  dzierżawy z czego:  

a)  1080 umów na grunty orne za kwotę 319.436,92 zł,  

b) 82 umowy na grunty pod kioskami i innymi budowlami za kwotę 168.395,24 zł  

c)  oraz 15 umów na dzierżawę lokali i mieszkań za kwotę 42.469,18 zł 

 

3) umowy użyczenia gruntów gminnych na rzecz innych podmiotów  

wg stanu na dzień 31 grudnia 2021 r. gmina posiadała 3 umowy użyczenia: 

a) umowa z Bystrzyckim Stowarzyszeniem Niepełnosprawnych obejmująca lokal użytkowy na ulicy 

Międzyleśnej 9 w Bystrzycy Kłodzkiej 

b) Umowa ze stowarzyszeniem „Fundusz Lokalny Masywu Śnieżnika” z/s w Wójtowicach na część 

nieruchomości w Wójtowicach na cele rekreacyjno-sportowe (siłownia zewnętrzna) 

 

4) użytkowanie wieczyste – 

z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności  osiągnięto dochód w kwocie 

214,83 zł  

 

5) realizacja prawa pierwokupu  

 zgłoszono gminie 16 transakcji – w 15 przypadkach gmina nie skorzystała z prawa pierwokupu. Gmina 

skorzystała z prawa pierwokupu jedynie w przypadku nieruchomości położonej  w Bystrzycy Kłodzkiej 

przy ul. Sempołowskiej, działka Nr 519, z przeznaczeniem na parking. 

 

6) komunalizacja gruntów w roku poprzednim 

2 nieruchomości  zostały w roku 2021 skomunalizowane na rzecz Gminy 

 

7) numeracja porządkowa nieruchomości  w roku 2021 

- wydano 61 zaświadczeń w sprawie ustalenia numeru porządkowego na nieruchomości (nowe numery 

porządkowe nieruchomości) 

- wydano 1 zaświadczenie o nadaniu numeru porządkowego 
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8) postępowania dotyczące podziałów i rozgraniczeń nieruchomości w roku 2021 

wydano 53 decyzje w sprawie podziału nieruchomości,  

  

 9) Nabycie nieruchomości 

Gmina korzystając z prawa pierwokupu nabyła jedną nieruchomość w Bystrzycy Kłodzkiej na cele 

inwestycyjne. 

 

10)Lokale użytkowe 

Gmina posiada 203 lokale użytkowe (stan na 31.12.2021 r). Zasady oddawania w najem lokali użytkowych 

reguluje uchwała Rady Miejskiej XIX/136/2000 Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 7 lutego 2000 

r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi  własność Gminy Bystrzyca Kłodzka 

(Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2017 r., poz.2185) ze zmianami. 

W roku  2021 zawarto 20   nowych umów najmu.  

 

2. Rewitalizacja 

 

       Lokalny Program Rewitalizacji na lata  2016 - 2021 został przyjęty Uchwałą Nr XXIX/244/16 

Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 7 września 2016 r., oraz wprowadzonych na podstawie 

uchwały nr LXII/541/18 Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 18 października 2018 r. zmianach 

uchwały Nr XXIX/244/16 Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 7 września 2016 r. w sprawie 

przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Bystrzyca Kłodzka na lata 2016 - 2021 poprzez 

dodanie w punkcie 9,4 Charakterystyka pozostałych przedsięwzięć rewitalizacyjnych (Lista B) punktu 16, 

dotyczącego ujęcia w LPR projektu: „Ziemia Kłodzka - czyste powietrze”.  

 

Program został pozytywnie oceniony przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego 

w zakresie zgodności z Wytycznymi w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014 - 

2020 oraz Wytycznymi Programowymi Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym 

Województwa Dolnośląskiego dotyczącymi zasad przygotowania lokalnych programów rewitalizacji (lub 

dokumentów równorzędnych) w perspektywie finansowej 2014 - 2020.  

 

Lokalny Program Rewitalizacji jest dokumentem wieloletnim, którego opracowanie i wdrażanie 

poprzez realizację projektów zgłoszonych do programu służyć będzie intensyfikowaniu rozwoju 

lokalnego, poprawie jakości życia mieszkańców, wzmocnieniu pozycji konkurencyjnej gminy oraz 

zapobieganiu rozprzestrzeniania się niekorzystnych zjawisk. Program jest zatem planem działań w 

sferze społecznej, gospodarczej, przestrzenno- funkcjonalnej, środowiskowej lub technicznej mający na 

celu wyprowadzenie obszaru rewitalizacji ze stanu kryzysowego oraz stworzenia warunków do ich 

zrównoważonego rozwoju.  

 

W programie rewitalizacji wyznaczone zostały obszary zdegradowane, w których 

zidentyfikowano zjawiska kryzysowe w sferach: społecznej, gospodarczej, środowiskowej, technicznej i 

przestrzenno - funkcjonalnej, a na ich podstawie obszary rewitalizacji tj.: 

  Obszar zdegradowany  

▪ Śródmiejski obszar zdegradowany w Bystrzycy Kłodzkiej obejmujący ulice: Floriańską, Górną, 

Siemiradzkiego, Sienkiewicza, Kolejową, Kościelną, Krakowską, Krótką, Kupiecką, Mały Rynek, 

Międzyleśną, Okrzei, pl. Wolności, pl. Skłodowskiej-Curie, pl. Szpitalny, pl. Kościuszki, Podmiejską, 

Przyjaciół, Rycerską, Sempołowskiej, Sienną, Słowackiego, Starobystrzycką, Środkową, Unii 

Lubelskiej, Wojska Polskiego, Zamenhofa i Kłodzką. 

▪ Miejscowości: Długopole Dolne, Gorzanów, Idzików, Międzygórze, Młoty, Nowa Bystrzyca, Nowa 

Łomnica, Piotrowice. 
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W obrębie obszaru zdegradowanego wyznaczono obszar do rewitalizacji o powierzchni 43,965 km² 

obejmujący:  

1) Śródmiejski obszar zdegradowany w Bystrzycy Kłodzkiej wraz z przyległym terenem zielonym Góry 

Parkowej (1,062 km²). 

2) Gorzanów (16,040 km²). 

3) Międzygórze (26,862 km²). 

 

Dla wyznaczonych obszarów rewitalizacji określone zostały następujące cele operacyjne: 

Cel 1. Aktywna społecznie, otwarta i przedsiębiorcza społeczność lokalna gminy Bystrzyca Kłodzka. 

Cel 2. Atrakcyjna i przyjazna przestrzeń publiczna, wspierająca włączenie społeczne 

i chroniąca dziedzictwo kulturowe obszarów rewitalizowanych. 

Cel 3. Poprawa warunków bytowych mieszkańców poprzez rozwój infrastruktury technicznej i jakość 

środowiska naturalnego.  

 

Gmina Bystrzyca Kłodzka mając na uwadze nowy okres programowy UE 2021-2027 oraz postanowienia 

Ustawy o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 r. których zapisy wskazują, że Lokalne Programy 

Rewitalizacji tracą moc w 2023 r., a gminy, które mają zamiar prowadzić procesy rewitalizacyjne będą 

zobowiązane do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji (GPR) będzie zobligowana do 

opracowania nowego Gminnego Programu Rewitalizacji. Ponadto jak wynika z Umowy Partnerstwa GPR 

będzie podstawą do aplikowania o środki Unii Europejskiej w okresie 2021-2027. Prawidłowość 

opracowania Programu weryfikowana będzie przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego. 

 

Na dzień dzisiejszy nie ma wytycznych ministerialnych ani wytycznych Instytucji Zarządzającej 

dotyczących opracowania nowych Programów Rewitalizacji. W momencie ich ogłoszenia Gmina przystąpi 

do opracowania nowego Gminnego Programu Rewitalizacji. 

 

Poniżej przedstawiamy analizę projektów zrealizowanych w okresie 2016 – 2021. 

 

Lista projektów zgłoszonych do LPR oraz stopień ich realizacji w okresie sprawozdawczym (Lista A). 

Lp. Nazwa projektu Nr projektu 
w LPR/ lista 

Źródło 

finansowania 

Wartość 
projektu/ 

Kwota 

dofinansowania 

Etap realizacji 

1. „Rewitalizacja Małego 
Rynku w Bystrzycy 

Kłodzkiej  
oraz adaptacja lokalu                            

przy Placu Wolności 17  
na Centrum Informacji 
Turystycznej  wraz z 
renowacją zabytkowych 
elementów architektury 
budynku” 

Projekt nr 1  

Lista A 
Str. 62-64  

 
Projekt nr 5 

Lista A 

 Str. 71-73 

Regionalny 
Program 

Operacyjny 
Województwa 
Dolnośląskiego 
na lata 2014 – 

2020  
Budżet 

państwa 
Budżet gminy 

Bystrzyca 
Kłodzka 

 5 332 433,20 zł 
- koszty 

całkowite  
w tym 

dofinansowanie  
z budżetu 

państwa i Unii 
Europejskiej   

3 617 657,19 zł. 
 

Zadanie 
zrealizowano 

 

2. „Przebudowa budynku 
Miejsko Gminnego 
Ośrodka Kultury w 
Bystrzycy Kłodzkiej 
wraz z zakupem 
niezbędnego 
wyposażenia 
 – IV etap” 

Projekt nr 2  

Lista A 

Str. 64 -65  

 

- 

 

- 

Zadanie nie 
jest 
realizowane 
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3. „Utworzenie systemu 
tras spacerowych, 
rowerowych 
i biegowych oraz 
zagospodarowanie 
turystyczne i sportowo-
rekreacyjne założenia 
parkowo-leśnego Góry 
Parkowej w Bystrzycy 
Kłodzkiej” 

Projekt nr 3  

Lista A  

Str. 66-68 

Europejski 
Fundusz 
Rozwoju 

Regionalnego 
w ramach 
Interreg  

V-A Republika 
Czeska – 
Polska 

2014 -2020 

Rządowy 
Fundusz 

Inwestycji 
Lokalnych 

Budżet gminy 
Bystrzyca 
Kłodzka 

5 350 143,54 zł - 
koszty całkowite  

w tym 
dofinansowanie: 
4 397 383,39 zł 

Zadanie 
zrealizowano 

 

4. „Miejska Trasa 
Spacerowa – utworzenie 
ścieżki spacerowej oraz 
tarasowego parku w 
obrębie fortyfikacji 
średniowiecznych” 

Projekt nr 4 
Lista A 

Str. 68-71 

Budżet gminy 
Bystrzyca 
Kłodzka 

 

Rządowy 
Fundusz 

Inwestycji 
Lokalnych 

 1 911 335,66 zł 
- koszty 

całkowite  
w tym 

dofinansowanie: 
609 717,00 zł 

Zadanie 
zrealizowano 

 

5. System fortyfikacji 
średniowiecznych – XIV 
-wieczna Baszta Kłodzka 
– prace konserwatorskie 
i renowacyjne w celu 
podniesienia 
atrakcyjności obiektu w 
zakresie dziedzictwa 
kulturowego 
i turystyki w tym projekt 
pn. ”Historyczne wieże 
kłodzkiego pogranicza”- 
EFRR 

Projekt nr 6  

Lista A 

Str. 73-75 

Ministerstwo 
Kultury i 

Dziedzictwa 
Narodowego 

Europejski 
Fundusz 
Rozwoju 

Regionalnego 
Interreg V-A 

Republika 
Czeska – 
Polska 

2014 - 2020. 
 

Budżet gminy 
Bystrzyca 
Kłodzka 

662 836,54 zł – 
koszty                      

całkowite                                                
w tym 

dofinansowanie: 
614 990,44 zł 

Zadanie 
zrealizowano 

 

 

 

 

 

 

6. Zagospodarowanie 
skarp wraz z ich 
zabezpieczeniem 
w obrębie działek nr: 
1/434, 417,431, 433/2, 
433/3 – AMP-5, obręb 
Centrum, 116 obręb 
Zacisze 

Projekt nr 7  
Lista A 
Str. 75  

Budżet gminy 
Bystrzyca 
Kłodzka 

 

Rządowy 
Fundusz 

Inwestycji 
Lokalnych 

Wartość zadania 
(wg stanu na  
30.04.2022r) 

3 444 000 zł 

Wartość 
dofinansowania 

ogółem:  
2 000 000,00 zł 

Zadanie w 
trakcie 

realizacji,  
wartość 

zadania będzie 
określona 

ostatecznie po 
zrealizowaniu 

zadania 

7. Przebudowa  ul. Unii 
Lubelskiej – droga 
powiatowa nr 3235D – 

Projekt nr 8  
Lista A  
Str. 76  

Budżet 
państwa 

Środki Powiatu 

 Wartość 
projektu 
wyniosła 

Zadanie 
zrealizowano 
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jako łącznik pomiędzy 
ulicami Kolejową 
i Zamenhofa 
a nowym wiaduktem 
kolejowym w Bystrzycy 
Kłodzkiej  

Kłodzkiego 
Budżet gminy 

Bystrzyca 
Kłodzka 

 4 632 306,06 zł,  
z czego kwota  

1 949 204,26 zł 
stanowiła 
dotację z 
budżetu 

państwa, kwota 
1 543 629,80 zł 

stanowiła udział 
własny Powiatu 

Kłodzkiego,  
natomiast kwota 
1 139 472,00 zł 

stanowiła 
dotację Gminy 

Bystrzyca 
Kłodzka. 

 

8. Rewitalizacja 
zabytkowego kompleksu 
pałacowo-parkowego w 

Gorzanowie 
w celu stworzenia w nim 
instytucji kultury (wraz                     
z otoczeniem – m.in. 
dawna gorzelnia 
pałacowa) 

Projekt nr 9  
Lista A  

Str. 78-80  

Brak 
informacji 

Brak informacji Zadanie 
realizowane 

przez podmiot 
prywatny 

 

9. Przebudowa Wiejskiego 
Ośrodka Kultury                               
w Gorzanowie 

Projekt nr 10  
Lista A  

Str. 81-82 

 

- 

 

- 

Zadanie nie 
jest 

realizowane 

 
 

Lista projektów zgłoszonych do LPR oraz stopień ich realizacji w okresie sprawozdawczym (Lista B). 

Lp. Nazwa projektu 

Nr projektu 
w LPR/ lista 

Źródło 

finansowania 

Wartość 
projektu/ 

Kwota 

dofinansowania 

Etap realizacji 

1. Nowy zawód – nowe 
możliwości 

Aktywnie do 
zatrudnienia 

 

 

 

 

 

 

Projekt nr 
1 

Lista B 

Str. 83 

Regionalny 
Program 

Operacyjny 
Województwa 
Dolnośląskiego 
2014 - 2020 Oś 
priorytetowa 9 

Włączenie 
Społeczne 

Działanie 9.1. 
Aktywna 

integracja 
Poddziałanie 9.1.1. 

Aktywna 
Integracja 

Budżet Gminy 
Bystrzyca Kłodzka 

Całkowita 
wartość: 

 968 447,62 zł 

kwota 
dofinansowania: 

 823 180,47 zł 

 

Budżet gminy 

145 267,15 zł 

 

 

Zadanie 
zrealizowano 

od 01.07.2017 r. 

do 30.06.2019 r. 

Do projektu 
zrekrutowano: 

100 osób 

65 osób 
zakończyło udział 

w projekcie, 

17 osób podjęło 
zatrudnienie, 

14 osób uzyskało 
kwalifikacje 

 Droga do zatrudnienia Regionalny 

Program 

Operacyjny 

Całkowita 

wartość:                 

Projekt w trakcie 

realizacji 



RAPORT O STANIE GMINY BYSTRZYCA KŁODZKA ZA ROK 2021 
 

276 

 

Województwa 

Dolnośląskiego 

2014-2020 Oś 

Priorytetowa 9 

Włączenie 

Społeczne 

Działanie 9.1. 

Aktywna 

integracja 

Poddziałanie 9.1.1. 

Aktywna 

Integracja                                 

Budżet Gminy 

Bystrzyca Kłodzka 

2 068 846,31 zł 

Kwota 

dofinansowania: 

1 758 521,91 zł 

Budżet gminy 

310 324,40 zł 

od 01.07.2021 

do 30.06.2023 

2. Rozwój Centrum 
Integracji Społecznej 

 

Projekt nr 2 
Lista B 

Str. 84 
 

- - Projekt nie jest 

realizowany 

3. Młodzieżowe Centrum 

Aktywności Lokalnej 

Projekt nr 3 
Lista B 
Str. 84 

 

- - Projekt nie jest 

realizowany 

4. Czas na pracę 

Wsparcie osób 
zagrożonych 

wykluczeniem 
społecznym w 

gminie Bystrzyca 
Kłodzka – Projekt I 

 

 

 

 

Wsparcie osób 
zagrożonych 

wykluczeniem 
społecznym w 

gminie Bystrzyca 
Kłodzka – Projekt II 

 

Projekt nr 4 
Lista B 

Str. 84-85 

Regionalny 
Program 

Operacyjny 
Województwa 
Dolnośląskiego 
2014 – 2020 w 

ramach 
Europejskiego 

Funduszu 
Społecznego 

RPDS.09.01.01-02-
0010/16 

 

 

 

 

 

 

Regionalny 
Program 

Operacyjny 
Województwa 
Dolnośląskiego 
2014 – 2020 w 

ramach 
Europejskiego 

Funduszu 
Społecznego 

RPDS.09.01.01-02-
0024/17 

 

Całkowita 
wartość 

projektu: 

589 983,50 zł 

 

Wkład własny 
niefinansowy 

35 700,00 zł 

(pomieszczenia 
i warsztaty CIS  

oraz 
wyposażenie, 
urządzenia, 

i maszyny) 

 

Całkowita 
wartość 

projektu: 

597 743,75 zł 

 

Wkład własny 
niefinansowy 

31 400,00 zł 

(pomieszczenia 
i warsztaty CIS  

oraz 
wyposażenie, 

urządzenia 

i maszyny) 

 

Projekt I 

realizowany  
w okresie 

od 01.10.2016 r. 
do 30.11.2018 r. 

40 osób uzyskało 
kwalifikacje 
zawodowe 

i podjęło 
zatrudnienie na 
otwartym rynku 

pracy 

 

Projekt II 

realizowany  
w okresie 

od 01.09.2017 r. 

do 30.06.2019 r. 

36 osób uzyskało 

kwalifikacje 

zawodowe  

i podjęło 

zatrudnienie na 

otwartym rynku 

pracy 
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5. Otwarte przestrzenie 

zorganizowanej 

rekreacji 

Projekt nr 
5 

Lista B 
Str. 86 

- - Projekt nie jest 

realizowany 

6. Konkurs miejski – 

Bystrzyca Pięknieje 

Projekt nr 6 
Lista B 

Str. 85-86 

 - Projekt nie jest 

realizowany 

7. Marka Miasta 

Bystrzyca Kłodzka i 

produkt lokalny 

Projekt nr 7 
Lista B 

Str. 86-87 
 

 - Projekt nie jest 

realizowany 

8. Ożywienie 

gospodarcze centrum 

Bystrzycy Kłodzkiej 

Projekt nr 8 
Lista B 

Str. 87-88 

 - Projekt nie jest 

realizowany 

9. OK – Ożywienie 

Kulturalne 

Projekt nr 9 
Lista B 

Str. 87-88 

 - Projekt nie jest 

realizowany 

10. Animacja społeczno-

kulturalna 

Projekt nr 10 
Lista B 
Str. 88 

 - Projekt nie jest 

realizowany 

11. Środowiskowa 

kampania 

informacyjno-

promocyjna 

Projekt nr 11 
Lista B 
Str. 88 

 - Projekt nie jest 

realizowany 

12 . Profilaktyka i 

promocja zdrowego 

trybu życia – Zdrowa 

Bystrzyca 

Projekt nr 12 
Lista B 
Str. 89 

 - Projekt nie jest 

realizowany 

13. Stop Przemocy Projekt nr 13 
Lista B 
Str. 89 

 - Projekt nie jest 

realizowany 

14. Kompleksowe 
uzbrojenie terenów 

Wałbrzyskiej 
Specjalnej Strefy 

Ekonomicznej 
Invest-Park w 

Bystrzycy Kłodzkiej 

 

Projekt nr 14 
Lista B 

Str. 89-90 

Regionalny 
Program 

Operacyjny 
Województwa 
Dolnośląskiego  
2014 - 2020 Oś 
priorytetowa 

Przedsiębiorstwa i 
innowacje, 

Działanie 1.3 
Rozwój 

przedsiębiorczości, 
Poddziałanie 1.3.1 

Rozwój 
przedsiębiorczości 

– konkursy 
horyzontalne, 
Schemat 1.3 A 

Budżet Gminy 

Bystrzyca Kłodzka 

Całkowita 
wartość: 

3 930 371,63 zł, 

kwota 
dofinansowania: 

2 474 400,57 zł 

Budżet gminy: 

1 455 971,06 zł 

 

Zadanie 

zrealizowane. 

W ramach projektu 

teren inwestycyjny 

został kompleksowo 

uzbrojony w 

niezbędną 

infrastrukturę 

techniczną: sieć 

wodociągową, 

kanalizację 

sanitarną, 

kanalizację 

deszczową, sieć 

elektroenergetyczną 

oraz został 

wykonany zjazd z 

drogi powiatowej 

na teren podstrefy 

15.  Adaptacja 
przestrzeni 

Projekt nr 15 
Lista B 
Str. 90  

Dolnośląski 
Fundusz Pomocy 

Rozwojowej. 

Całkowita 
wartość: 249 

Zadanie 
zrealizowane 
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publicznej na 
potrzeby integracji 

mieszkańców 
poprzez budowę 

wiaty drewnianej w 
Międzygórzu 

Budżet Gminy 
Bystrzyca Kłodzka 

750,00 zł 

 
Dofinansowanie 

z DFPR:                    
w wysokości 
150 000,00 zł 

 środki własne 
gminy Bystrzyca 

Kłodzka: 99 
750,00 zł 

 

16 „Ziemia Kłodzka - 
czyste powietrze”. 

 

Projekt nr 16 
Lista B 
Str. 91  

Regionalny 
Program 

Operacyjny 
Województwa 
Dolnośląskiego  

2014 - 2020 
Budżet Gminy 

Bystrzyca Kłodzka 

Wartość 
projektu dla 

gminy Bystrzyca 
Kłodzka:  

114 695,23 zł 
 

Budżet gminy 
Bystrzyca 
Kłodzka: 

 114 695,23 zł 

Zadanie 

zrealizowane 

 

3. Gospodarka mieszkaniowa 
 

Sprawozdanie z realizacji Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy  w 

roku 2021 

W roku 2021 obowiązywała uchwała Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej Nr XXXVIII/318/2021 z dnia 

26.03.2021r. w sprawie Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy na lata 

2021-2026. 

 

 Na dzień 31.12.2021 r. liczba mieszkań w gminnym zasobie mieszkaniowym- 593. 

Liczba mieszkań socjalnych- 123. 

Ogólna powierzchnia użytkowa lokali mieszkalnych- 25.495,05 m2. 

Ogólna powierzchnia użytkowa lokali socjalnych- 4.217,97 m2. 

Liczba mieszkań w gminnych we wspólnotach mieszkaniowych- 448. 

Ogólna powierzchnia mieszkań w gminnych we wspólnotach mieszkaniowych wynosi  19.249,93 m2 , 

(udział Gminy wynosi 75,5 % ogólnej powierzchni). 

Mieszkaniowym zasobem Gminy zarządza ZUK Spółka z o.o. 
       Zasady przyznawania lokali mieszkalnych reguluje  uchwała Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej  Nr  

XXXVIII/317/2021 z dnia 26.03.2021r.  w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład 

mieszkaniowego zasobu gminy (ze zmianami: uchwała XL/388/2021 z dnia 30.04.2021 r. 

Zgodnie z cyt. uchwałą weryfikacja wniosków przeprowadzana jest raz w roku, a ostateczna lista 

publikowana jest poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka.  

W roku 2021 przyznano- mieszkania dla 9 rodzin. 
Zasady polityki czynszowej określa uchwała Nr XX/148/07 Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 28 

grudnia 2007 r. w sprawie ustalenia zasad polityki czynszowej. Na tej postawie są ustalane przez 

Burmistrza stawki bazowe czynszu za 1 m.kw. powierzchni. 

 

                  W ramach planowanych oraz doraźnych remontów wykonano następujące prace na budynkach i 

lokalach komunalnych w roku 2021: 

Inwestycje na kwotę  164 851,18 zł: 
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L.P Adres Zakres prac Kwota /zł 

1. 
Bystrzyca Kł. 

ul. Wojska Polskiego 18 
Instalacja grzewcza CO 81 213,00 

2. 
Bystrzyca Kł. 

ul. Nadbrzeżna 7 
Instalacja elektryczna klatki schodowej 15 474,28 

3. 
Bystrzyca Kł. 

ul. Kościelna 17-17A 
Instalacja elektryczna klatki schodowej  19 664,90 

4.   Nowa Bystrzyca 26 Drzwi wejściowe             10 350,00 

5. 
Bystrzyca Kł. 

      ul. Środkowa 2         
 Instalacja elektryczna   12 349,00          

6. Nowa Bystrzyca 26              Instalacja elektryczna w budynku                12 800,00        

7. 
Bystrzyca Kł. 

           ul. Zamenhofa 30                 
       Instalacja elektryczna                          13 000,00 

                                                                                                                                      
Ogólne nakłady na remonty lokali mieszkalnych wyniosły  508 381,97 zł. 
 
Poniżej  wykaz remontów powyżej kwoty 2 000,00 zł. 

L.P Adres Zakres prac Kwota/zł 

 1 Bystrzyca Kł.  Konopnickiej 10/4       Remont lokalu komunalnego      38 285,00 

   2   Bystrzyca Kł.  Kościelna 5a/1   Malowanie mieszkania i naprawa sufitu   9 428,00 

3 Bystrzyca Kł.  Kościelna 33 Remont 2 balkonów  11 640,00 

  4    Bystrzyca Kł.  Kościelna 31/1  Remont balkonu  5 213,00 

5 Bystrzyca Kł.  Kupiecka 3   Remont komórek 10 803,00 

6 Bystrzyca Kł.  Kupiecka 7/5  Remont komina  3 240,00 

7 Bystrzyca Kł.  Krakowska 4/1  Wykonanie WC w lokalu   8 640,00 

8 Bystrzyca Kł.  Kolejowa 179B/11  Remonty elektryczne  3 113,00 

9 Bystrzyca Kł. Międzyleśna 12A Prace elektryczne 6 468,00 

10 Bystrzyca Kł.  Okrzei  14 
Instalacja elektryczna lok użytkowy 
wolny 

 5 109,00 

11 Bystrzyca Kł.  Okrzei 22/3 Roboty gazowe 3 029,00 

12 Bystrzyca Kł.  Okrzei 25/2 Roboty remontowo konserwacyjne       2 196,00 

13 Bystrzyca Kł.  Okrzei 26A  Rozebranie komórki i naprawa dachu        7 410,00 

14 Bystrzyca Kł.  Pl. Wolności 20/1  Remont lokalu komunalnego        16 200,00 

15 Bystrzyca Kł.  Nadbrzeżna 7  Montaż instalacji elektrycznej  5 502,00 

16 Bystrzyca Kł.  Pl. Wolności 5A  Roboty remontowo budowlane       4 758,00 

17 Bystrzyca Kł.  Pl. Wolności 20 Roboty remontowo konserwacyjne 2 228,00 

18 Bystrzyca Kł.  Pl. Wolności 24 
Zabezpieczenie pomieszczeń 
gospodarczych 

6 613,00 

19 Bystrzyca Kł.   Rycerska 16/3  Remont balkonu     13 254,00 



RAPORT O STANIE GMINY BYSTRZYCA KŁODZKA ZA ROK 2021 
 

280 

 

20 Bystrzyca Kł.  Strażacka 4/1a Remont WC w lokalu  7 328,00 

21 Bystrzyca Kł.  Starobystrzycka 39/4   Roboty gazowe       2 078,00 

22 Bystrzyca Kł. Starobystrzycka 33A/2                                 Prace CO 9 175,00 

23 Bystrzyca Kł. Starobystrzycka 33A/2 
 Awaryjna rozbiórka pieca, naprawa 
podłogi 

      9 960,00 

24 Bystrzyca Kł. Starobystrzycka 3 Napraw pokryw i terenu wokół szamba 4 305,00 

25 Bystrzyca Kł.   Strażacka 3/3  Prace remontowo-konserwacyjne       2 220,00 

26 Bystrzyca Kł.   Siemiradzkiego 6/1  Remonty elektryczne     3 100,00 

27 Bystrzyca Kł.  Zamenhofa 26/9  Wymiana instalacji elektrycznej  6 000,00 

28 Bystrzyca Kł.  W. Polskiego 18/9 Roboty wodociągowe 2 057,00 

29 Bystrzyca Kł.  W. Polskiego  35/2 
Wymiana instalacji elektrycznej, wodno-
kanalizacyjnej, ocieplenie ścian 

   121 921,00 

30 Bystrzyca Kł.  W. Polskiego 25/4 Awaryjna wymiana instalacji gazowej 3 700,00 

31 Bystrzyca Kł.  W. Polskiego 35/2 Remont mieszkania      45 900,00 

32 Bystrzyca Kł.  W. Polskiego 35/2  Instalacja elektryczna 10 900,00 

33 Bystrzyca Kł. W. Polskiego 44 Roboty remontowo konserwacyjne      2 185,00 

34 Nowa Bystrzyca 26 Prace remontowo budowlane       13 450,00 

35 Nowa Bystrzyca 26  Roboty tynkarskie       9 713,00 

 

 Zarządzający nieruchomościami gminnymi zaprzestał  wymiany  starych kotłów na paliwo stałe na nowe 

kotły zasilane tym samym paliwem. Zastosowane zostało ogrzewania na podczerwień. Jest to nowoczesny 

sposób i zwiększenie komfortu cieplnego w domu oraz w mieszkaniu.  Ogólne nakłady na ten cel wyniosły 

48.597,00 zł. 

Poniżej wykaz lokali, w których dokonano zastosowane ogrzewanie na podczerwień. 

L.P Adres Kwota/zł 

1 Bystrzyca Kł. ul. Wojska Polskiego 3/1 3 150,00 zł 

2 Bystrzyca Kł. ul. Wojska Polskiego 3/6 2 370,00 zł 

   3    Bystrzyca Kł. ul. Kościelna 31/1 1 800,00 zł 

4 Bystrzyca Kł. ul. Kościelna 17a/1 3 900,00 zł 

5 Bystrzyca Kł. ul. Kościelna 31/4 3 900,00 zł 

6 Bystrzyca Kł. ul. Plac Wolności 20/5 6 020,00 zł 

7 Bystrzyca Kł. ul. Plac Wolności 25/1 4 870,00 zł 

8 Bystrzyca Kł. ul. Plac Wolności 25/5 6 043,00 zł 

9 Bystrzyca Kł. ul. Plac Wolności 25/6 4 890,00 zł 

10 Bystrzyca Kł. ul.  Krakowska 4/1a                       984,00 zł 

11 Bystrzyca Kł. ul. Zamenhofa 26/5                                                                                                          3 150,00 zł 

12 Bystrzyca Kł. ul. Przyjaciół 6/2 2 520,00 zł 

https://kb.pl/porady/ogrzewanie-2-_c/
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13  Bystrzyca Kł. ul. Okrzei 26a/7 5 000,00 zł 

  
Zrealizowano również Program na rzecz społeczności romskiej na kwotę 50 000,00 zł w tym koszt gminy 
10 120,00 zł  a kwota wykorzystanej dotacji to 39 880,00 zł. 
 

L.P Adres Zakres prac 

1. 
Plac Wolności 20 
Bystrzyca Kłodzka 

1. Remontu klatki schodowej – wymiana tynków na ścianach i sufitach, 
malowaniu ścian i sufitów, ułożeniu lamperii z żywicy, tynku 
cienkowarstwowego, płyty regipsowej na sufitach i ścianach w części 
klatki schodowej pierwszego pietra. Malowaniu rur i drzwiczek 
licznikowych. 
2. Remont podłogi i schodów poprzez ułożenie płyt OSB na podłodze, 
położenie wykładziny PCV na płycie, zamontowaniu listew 
przyściennych, malowaniu listew, wymianie stopni schodowych 
przedstopi z montażem kątownika aluminiowego na krawędziach stopni, 
wymianie balustrad i poręczy. 
3. Remont instalacji elektrycznej na klatce schodowej I pietra – 
demontażu istniejącej instalacji i montażu lamp LED z czujnikiem ruchu, 
wymianie instalacji elektrycznej przewodów, puszek rozgałęźnych i 
skrzynki rozdzielczej. Demontażu przycisków i połączenia na stałe 
przewodów z zaślepieniem otworów. 
4. Transport gruzu       

 
W poniższej tabeli przedstawiono wykaz remontów, jakie zostały wykonane w budynkach Wspólnot 

Mieszkaniowych w roku 2021, w których ma udziały gmina Bystrzyca Kłodzka na ogólną kwotę 

351.678,75 zł. 

                                                     

L.P Adres Zakres prac Kwota 
   % 

udział 
Gminy 

 1 WM Międzyleśna 6  Bystrzyca Kł Wymiana instalacji gazowej 14 000,00 26,27% 

2 
WM Międzyleśna 13  Bystrzyca Kł. Wymiana instalacji elektrycznej, 

gazowej 
     29 500,00   41,5% 

3 WM Mały Rynek 5 Bystrzyca Kł. Wymiana instalacji gazowej   9 936,00     15,60% 

4 WM Okrzei 24  Bystrzyca Kł. Wymiana instalacji gazowej  15 660,00     16,67% 

5 WM Plac Wolności 6  Bystrzyca Kł.       Wymiana instalacji elektrycznej  29 637,50     27,49% 

6 
WM Plac Wolności 17-18 Bystrzyca 
Kł. 

Remont dachu 
7 490,00     49,64% 

7 WM Przyjaciół 23 Bystrzyca Kł. Remont stropu      6 600,00     20,50% 

8 WM Przyjaciół 17-19 Bystrzyca Kł.  Remont daszku 2 816,41     68,83% 

9 WM Podmiejska 7 Bystrzyca Kł. Wymiana instalacji gazowej  7 560,00    75% 

10 WM Podmiejska 12 Bystrzyca Kł. 
Wymiana dachu papowego i 
kominów 

     47 520,00 17,92% 

11 WM Rycerska 16 Bystrzyca Kł. Remont dachu      47 571,52     78,6% 

12 WM Rycerska 18-20 Bystrzyca Kł. Wymiana instalacji gazowej 4 968,00 24,35% 

13 
WM Starobystrzycka 13 Bystrzyca 
Kł. 

Remont 2 kominów     21 600,00   23,90% 

14 
WM Starobystrzycka 4 Bystrzyca 
Kł. 

Remont dachu i stropu    42 687,88     77,09% 
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15 
WM Wojska Polskiego 35 
Bystrzyca Kł. 

Wymiana instalacji gazowej      12 960,00     13,34% 

16 WM Długopole -Zdrój Zdrojowa 13 Odwodnienie budynku    36,171,44     22,80% 

17 WM Zalesie 11   Modernizacja oczyszczalni ścieków 15 000,00 26,43% 

 

 

 
Rozdział 10. GOSPODARKA PRZESTRZENNA, ARCHITEKTURA I URBANISTYKA 

 

1. Planowanie przestrzenne 
 

1.Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

 

W okresie sprawozdawczym (od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.)Gmina Bystrzyca Kłodzka posiadała 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla całego obszaru gminy 

Bystrzycy Kłodzkiej, podjęte uchwałą nr XLI/412/13 Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 28 

lutego 2013 r. z późn. zm. 

 

W okresie sprawozdawczym Gmina prowadziła procedury trzech jednostkowych zmian obowiązującego 

Studium, w tym: 

1)  Zmiany Studium dla części obrębu Międzygórza, w celu umożliwienia budowy gondoli łączącej 

Międzygórze z Czarną Górą , 

2)  Zmiany Studium w obrębie istniejącego lądowiska i terenów sąsiednich w Bystrzycy Kłodzkiej, 

3) Zmiany Studium w obrębie terenów i obszarów górniczych w Nowym Waliszowie i częściowo w 

Piotrowicach, 

 

Procedura, o której mowa w pkt 2) została zakończona 27 sierpnia 2021 r. podjęciem uchwały nr 

XLV/374/2021  Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej w sprawie trzeciej zmiany Studium. Procedura, o 

której mowa w pkt 3) została zakończona w styczniu 2022 r.  podjęciem uchwały nr LIII/430/2022 Rady 

Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 26 stycznia 2022 r. w sprawie czwartej  zmiany Studium. Trwa 

procedura zmiany Studium, o której mowa w pkt. 1. 

2.Informacja o podjętych w roku 2021 uchwałach w sprawie planów miejscowych zagospodarowania 

przestrzennego: 

1) Uchwała nr XXXV/300/2021 Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 22 stycznia 2021 r. w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w północnej części 

obrębu Nowy Waliszów, gmina Bystrzyca Kłodzka; 

2) Uchwała nr XXXV/301/2021 Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 22 stycznia 2021 r. w sprawie 

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Niedźwiedna w 

granicach miasta Bystrzyca Kłodzka oraz części obrębu Pławnica, gmina Bystrzyca Kłodzka; 

3) Uchwała nr XXXVII/311/2021 Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta 

Bystrzyca Kłodzka w rejonie ulicy Orężnej; 

4) Uchwała nr XXXVIII/327/2021 Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie 

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Zacisze w granicach 

miasta Bystrzyca Kłodzka; 
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5) Uchwała nr XLV/372/2021 Rady miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 27 sierpnia 2021 r. w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu 

położonego w obrębie Zabłocie, miasto Bystrzyca Kłodzka; 

6) Uchwała nr XLV/373/2021 Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 27 sierpnia 2021 r. w sprawie 

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru wsi Międzygórze , 

gmina Bystrzyca Kłodzka. 

3.Stan pokrycia obszaru gminy planami przestrzennymi na dzień 31.12.2021 r.:12,12%  powierzchni całej 

gminy Bystrzyca Kłodzka jest pokryta obowiązującymi miejscowymi planami zagospodarowania 

przestrzennego (dla porównania na koniec roku 2018 było to 4,83% powierzchni Gminy). 

 

2. Decyzje o warunkach zabudowy i o lokalizacji inwestycji celu publicznego 

Informacja o decyzjach o warunkach zabudowy wydanych w roku 2021 w podziale na rodzaj 

przedsięwzięcia. 

1. Budynki mieszkalne jednorodzinne  –      174 decyzje 

2. Budynki gospodarcze lub garażowe –  2  decyzje 

3. Budynki usługowe – 3 decyzje 

4. Zabudowa zagrodowa – 18  decyzji 

5. Inwestycje infrastrukturalne –13  decyzji 

6. Przedsięwzięcia mieszane: budynki mieszkalne jednorodzinne i gospodarcze –  11  decyzji 

7. Przedsięwzięcia mieszane: budynki mieszkalne jednorodzinne z usługami – 4 decyzje 

8. Budynki produkcyjne –  0  decyzji 

9. Budynki letniskowe / rekreacji indywidualnej – 20  decyzje 

10. Inne:   decyzje o przeniesieniu decyzji o warunkach zabudowy – 61 decyzji; decyzje o zmianie 

decyzji o warunkach zabudowy – 25 decyzji 

11. Zalesienie – 0  decyzji 

12. Decyzje o odmowie ustalenia warunków zabudowy – 3 decyzje; 

13. Decyzje o umorzeniu postępowania o ustalenie warunków zabudowy: 56 decyzji; 

Suma wszystkich decyzji, o których mowa w pkt 1 – 13 wynosi:  390. 

Wykaz decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego wydanych w 2021 r. na wniosek 

Gminy: 

LP NAZWA PODMIOTU RODZAJ ZADANIA ILOŚĆ 

1 Gmina Bystrzyca Kłodzka Budowa  oświetlenia drogowego w Starej Łomnicy 
na działce nr 601/2 

1 

2 Gmina Bystrzyca Kłodzka Budowa drogi wewnętrznej w Nowej Bystrzycy na 
działkach nr 337/1 i 344  

1 

3 Gmina Bystrzyca Kłodzka Budowa mostu na potoku Pławna w Pławnicy na 
działkach nr 580, w ciągu drogi 582/2 i 613 

1 

4 Gmina Bystrzyca Kłodzka Budowa czterech punktów oświetlenia drogowego 
w Długopolu Dolnym na działce nr 33 

1 

 

Wykaz decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego wydanych w 2021 r . na wniosek 

podmiotów zewnętrznych: 

LP NAZWA PODMIOTU RODZAJ ZADANIA ILOŚĆ 

1 P4 Sp. z o.o. ul.Taśmowa 7 02-677 Budowa bezobsługowej stacji bazowej 1 
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Warszawa telefonii komórkowej KLO3199 sieci „ 
Play” wraz z przyłączem energetycznym w 
Ponikwie na działce nr 326/3 

2 Polska Spółka Gazownictwa, ul. 
Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów 

Budowa sieci gazowej średniego 
podwyższonego ciśnienia w Gorzanowie 
na działkach nr 710, 713, 709, 708, 707, 
699, 706, 705, 628, 568, 620, 621, 622, 
624, 625, 602/2, 601, 603, 604, 598, 596, 
595, 592/2, 592/1, 587, 585/1, 588, 589, 
573, 574, 509, 472, 487, 488/2, 482, 481, 
354, 404, 460, 411, 401, 403,  

1 

 

Wydano także 3 (trzy) decyzje umarzające postępowania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu 

publicznego, na wniosek inwestora. 

Zestawienie decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o  lokalizacji inwestycji celu publicznego przedstawia 

poniższa tabela. 

 Rok 2018 Rok 2019 Rok 2020 Rok 2021 

Decyzje o warunkach zabudowy 170 252 223 390 

Decyzje o lokalizacji celu 

publicznego 

18 5 15 6 

 

3. Wypisy, wyrysy, opinie i zaświadczenia 

 

         Wykaz wydanych w roku 2021 wypisów, wyrysów, zaświadczeń, opinii urbanistycznych wg rodzajów: 

1. Wypisy i wyrysy z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego lub Studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy – 199 szt. 

2. Zaświadczenia o braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – 638  zaświadczeń 

3. Zaświadczenia o ujęciu nieruchomości w obszarze rewitalizacji lub specjalnej strefie rewitalizacji – 

161  informacji 

4. Postanowienia w sprawie zgodności projektu podziału geodezyjnego z ustaleniami planu miejscowego 

lub przepisami odrębnymi –  46 postanowień 

5. Postanowienia w sprawie zaopiniowania lub uzgodnienia robót geologicznych lub prac górniczych lub 

wniosku o udzielenie koncesji na wydobywanie kopaliny – 4 postanowienia 

6.  Postanowienia w sprawie wydania opinii o zmianę decyzji zezwalającej na zbieranie odpadów – 2  

postanowienia 

7. Postanowienia o odmowie wydania zaświadczenia o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania z 

miejscowym planem zagospodarowani przestrzennego – 1 postanowienie 

8. Zaświadczenie o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania z miejscowym planem 

zagospodarowani przestrzennego – 3 zaświadczenia. 

 

Rozdział 11. UZDROWISKO 

 

1. Podstawy prawne funkcjonowania Uzdrowiska 
             Na terenie gminy Bystrzyca funkcjonuje Uzdrowisko Długopole-Zdrój. Zasady działalności gminy w 

zakresie uzdrowisk określa ustawa z dnia 28 lipca 2005r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i 

obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych  (Dz.U. z 2021 r. poz. 1301  ze 

zmianami). Gmina uzdrowiskowa, poza zadaniami przewidzianymi przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 

https://sip.lex.pl/#/document/16793509?cm=DOCUMENT
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r. o samorządzie gminnym, realizuje zadania własne związane z zachowaniem funkcji leczniczych 

uzdrowiska, w szczególności w zakresie:  

1) gospodarki terenami, z uwzględnieniem potrzeb lecznictwa uzdrowiskowego, ochrony złóż naturalnych 

surowców leczniczych oraz budowy lub innych czynności zabronionych w poszczególnych strefach ochrony 

uzdrowiskowej; 

2) ochrony warunków naturalnych uzdrowiska lub obszaru ochrony uzdrowiskowej oraz spełniania 

wymagań w zakresie dopuszczalnych norm zanieczyszczeń powietrza, natężenia hałasu, odprowadzania 

ścieków do wód lub do ziemi, gospodarki odpadami, emisji pól elektromagnetycznych, o których mowa w 

odrębnych przepisach; 

3) tworzenia warunków do funkcjonowania zakładów i urządzeń lecznictwa uzdrowiskowego oraz rozwoju 

infrastruktury komunalnej w celu zaspokajania potrzeb osób przebywających w gminie w celu leczenia 

uzdrowiskowego; 

4) tworzenia i ulepszania infrastruktury komunalnej i technicznej przeznaczonej dla uzdrowisk lub obszarów 

ochrony uzdrowiskowej, związanej ze spełnieniem warunków określonych ustawą. 

 

Operat uzdrowiskowy i Statut Uzdrowiska 

              

    Zgodnie z przepisami cytowanej ustawy gmina ma obowiązek sporządzenia i przedstawienia, nie rzadziej 

niż raz na 10 lat, ministrowi właściwemu do spraw zdrowia operatu uzdrowiskowego, celem potwierdzenia 

spełniania przez jej obszar albo jego część wymagań określonych w ustawie. Ostatnia aktualizacja operatu 

uzdrowiskowego została dokonana w 2019 r. Pismem z dnia 29 marca 2020 r. Minister Zdrowia potwierdził 

spełnienie przez obszar uzdrowiska Długopole-Zdrój wymagań określonych w ustawie z dnia 28 lipca 2005r. 

o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach 

uzdrowiskowych.  

Zgodnie z zapisami ustawy jw. termin przedstawienia ministrowi właściwemu do spraw zdrowia kolejnej 

aktualizacji operatu uzdrowiskowego, celem potwierdzenia spełniania przez obszar uzdrowiska wymagań 

określonych w ustawie, przypada na rok 2029. 

 

2. Komisja Uzdrowiskowa 

 
            Zgodnie z przepisami ustawy  z dnia 28 lipca 2005r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i 

obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych  (Dz.U. z 2021 r. poz. 1301 ze zmianami) 

w gminie uzdrowiskowej obligatoryjnie rada powołuje komisję uzdrowiskową.   W związku z tym  w  Statucie 

Gminy Bystrzyca Kłodzka wprowadzono przepis, stanowiący o powołaniu stałej Komisji Uzdrowiskowej, 

Zdrowia i Spraw Społecznych spośród radnych, oraz określono zakres zadań tej komisji , obejmujący między 

innymi zadania określone w ustawie o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony 

uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych  Uchwałą Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 30 

listopada 2018 r. został powołany skład osobowy stałej Komisji Uzdrowiskowej, Zdrowia i Spraw 

Społecznych, która realizuje między innymi obowiązki wynikające z ustawy uzdrowiskowej.  Do dnia 

sporządzenia niniejszego raportu nie odnotowano zmian w składzie Komisji. 

 

3. Opłata uzdrowiskowa i dotacja uzdrowiskowa 

        Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 28 lipca 2005r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i 

obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych  (Dz.U. z 2021 r. poz. 1301 ze 

zmianami), gmina uzdrowiskowa w celu realizacji zadań  ma prawo do pobierania opłaty uzdrowiskowej 

na zasadach określonych w ustawie o opłatach i podatkach lokalnych. 

W roku 2021 wysokość opłaty uzdrowiskowej zgodnie  z przepisami uchwały Rady Miejskiej Bystrzycy 

Kłodzkiej Nr  XXXIII/272/2020 z dnia 20.11. 2020 roku w sprawie opłaty uzdrowiskowej na rok 2021 
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wynosiła 3,70 zł za każdą rozpoczętą dobę pobytu w Uzdrowisku trwającym dłużej niż doba. Wpływy                      

z opłaty uzdrowiskowej  w roku 2021 wyniosły 138 558,10 zł. 

Poza prawem pobierania opłaty uzdrowiskowej Gmina otrzymuje dotację z budżetu państwa                                   

w wysokości równej wpływom z tytułu opłaty uzdrowiskowej pobranej w uzdrowisku w roku 

poprzedzającym rok bazowy. W roku 2021 wpływy z tytułu dotacji uzdrowiskowej wyniosły                                

208 892,00 zł. 

Wpływy z opłaty uzdrowiskowej oraz dotacji uzdrowiskowej za lata 2018-2021 ilustruje poniższa tabela. 

Wyszczególnienie Rok 2018 Rok 2019 Rok 2020 Rok 2021 

wpływy z opłaty 

uzdrowiskowej 
168 489,00 208 892,00 118 699,00 138 558,10 

wpływy z dotacji 

uzdrowiskowej 
193 777,00 173 807,40 168 489,00 208 892,00 

Spadek dochodów z tytułu opłaty uzdrowiskowej w latach 2020-2021 wynika z okresowego zamknięcia 

uzdrowisk w czasie pandemii wywołanej wirusem Covid-19. 

 

 

 

Rozdział 12. PROMOCJA I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA 

 

1. Promocja Gminy 

 
      Zadania z zakresu promocji realizuje głównie Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Bystrzycy Kłodzkiej.  

W roku 2021 zrealizowano następujące przedsięwzięcia: 

 

DZIAŁANIA PROMOCYJNE 
 (WYDAWNICTWA, WSPÓŁPRACA Z MEDIAMI, PORTALE INTERNETOWE) 

Termin 
realizacji 

Działanie Opis działania Uwagi 

Styczeń – 
Grudzień2
021 

Promocja gminy i 
prezentacja oferty 
kulturalnej na 
łamach „Panoramy 
Ziemi Kłodzkiej” - 
miesięczna 
prenumerata 

3 wydania miesięcznika – informacje o 

gminie i o działaniach promocyjnych, 

sportowych i kulturalnych gminy 

(dodatkowo w ramach współpracy z 

wydawnictwem odbywała się 

cykliczna promocja ważniejszych 

wydarzeń oraz atrakcji turystycznych 

gminy na monitorach LCD w formie 

spotów reklamowych) – w zależności 

od dostępności środków finansowych  

 

W miesiącach Styczeń-Czerwiec 2021 
miesięcznik wstrzymał do odwołania 
działalność wydawnictwa w związku z 
panującą w kraju pandemią COVID-19 

Reklama na telewizorach 

LCD publikowana jest na 

trenie ziemi kłodzkiej tj.: w 

przychodniach 

medycznych „Salus” 

Centrum Medyczne w 

Kłodzku (ul. Kusocińskiego 

3a oraz ul. Łąkowa 5), 

Dusznikach (ul. Dworcowa 

9) i w Nowej Rudzie (ul. 

Piłsudskiego 2) oraz w 

Aqua-Parku w Kudowie 

Zdroju (ul. Moniuszki 2A) i 

w Galerii Twierdza 

Kłodzko (3 nośniki) 

Styczeń – 
Grudzień 
2021 

Promocja gminy w 

prasie lokalnej 

oraz na 

branżowych 

- zamieszczanie informacji o bieżących 

wydarzeniach promocyjnych, 

kulturalnych i sportowych (reklamy, 

festyny, koncerty, wystawy, 

Stała współpraca z 

mediami (prasa i 

telewizja lokalna): 
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portalach 

internetowych – 

każdego roku baza 

odbiorców zostaje 

poszerzona o 

kolejne adresy oraz 

instytucje 

 

 

 

 

 

prezentacje, spektakle, jarmarki, 

festiwale, turnieje, zawody, przeglądy, 

we współpracy z gminnymi 

instytucjami kultury, 

stowarzyszeniami, organizacjami) 

- promocja walorów turystyczno – 

rekreacyjnych gminy oraz zapowiedzi 

bieżących wydarzeń w gminie 

Bystrzycy Kłodzka, (cykliczne 

artykuły, relacje, zapowiedzi, posty na 

portalach społecznościowych) 

- Informacje w formie plakatów na 

tablicach ogłoszeniowych Urzędu 

Miasta i Gminy w Bystrzycy Kłodzkiej 

oraz na tablicach umieszczonych na 

terenie miasta i okolicznych 

miejscowości  

- Informacje przekazywane drogą 

mailową do szkół podstawowych i 

ponadpodstawowych oraz za 

pośrednictwem Punktu Informacji 

Turystycznej na branżowe portale, 

związane z kulturą, turystyką, 

rekreacją i sportem. 

 

- lokalna Telewizja 

Kłodzka 

- miesięcznik Gazeta 

Prowincjonalna Ziemi 

Kłodzkiej „Brama” 

-  miesięcznik Panorama 

Ziemi Kłodzkiej  

- Wiadomości Bystrzyckie,  

- tygodnik „Słowo 

Sportowe” 

- dwumiesięcznik 

wrocławski „Niesamowita 

Polska”  

Współpraca z portalami 

internetowymi: 

- DOKiS administrowany 

przez Ośrodek Kultury i 

Sztuki we Wrocławiu, - 

portal Doba.pl 

- portal DKL24.pl 

- platforma informacyjna 

Starostwa Powiatowego w 

Kłodzku - MOBIS 

Styczeń – 
Grudzień 
2021 

Gadżety 

reklamowe 

 

Gadżety zakupione w ramach 

działalności MGOK w Bystrzycy 

Kłodzkiej na cele promocyjne: 

- koc turystyczny – 100 szt. 

- czołówka turystyczna – 100 sztuk 

- piórnik do malowania z kredkami dla 

dzieci – 100 sztuk 

- długopisy reklamowe – 1000 szt. 

- torby lniane – 200 szt.  

- ręcznik turystyczny – 100 szt. 

- parasolki dla dzieci do malowania 

wraz z kredkami – 100 szt. 

- bidony turystyczne – 100 szt. 

- gry logiczne drewniane – 100 szt. 

- gra TOWER drewniana – 100 szt. 

- drewniane szkatułki do ręcznego 

wypalania wzorów – 300 szt. 

- herbaciarki – 300 szt. 

- skrzynki na wino do ręcznego 

wypalania wzorów – 300 szt. 

- zestawy herbat regionalnych – 300 

Wszystkie gadżety 

opatrzone zostały logo 

gminy, herbem bądź 

danymi teleadresowymi  

 

Dystrybucja gadżetów 

promocyjnych odbywa na 

różnych płaszczyznach. 

Część materiałów 

przekazywana jest do 

Związku Gmin Śnieżnickich 

w celu zapewnienia 

turystom odwiedzającym 

Bystrzycę Kłodzką 

możliwości zakupienia 

wydanych gadżetów, część 

gadżetów dystrybuowana 

jest podczas targów 

turystycznych oraz działań 

promocyjnych, 
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egz.  

- parasol I LOVE BYSTRZYCA 

KŁODZKA – 100 sztuk 

- nerka (kieszeń) turystyczna – 100 
szt. 

realizowanych podczas 

imprez kulturalnych, 

sportowych, 

rekreacyjnych, 

promocyjnych.  

Pozostałe materiały 
reklamowe 
dystrybuowane są wśród 
grup turystycznych 
odwiedzających gminę 
Bystrzyca Kłodzka, w 
środowisku 
przewodnickim oraz 
wydawane są na bieżąco 
na potrzeby gminnych 
jednostek, szkół, instytucji. 

Styczeń – 
Grudzień 
2021 

Produkty 

regionalne 

 

- produkty kosmetyczne Uzdrowiska 

Lądek - Długopole Zdrój (m.in. kremy 

do stóp i rąk, kremy do twarzy, 

balsamy peelingi do ciała, żele pod 

prysznic, szampony, sole do kąpieli, 

żele rozgrzewające zawierające 

biosiarkę i borowinę. Kosmetyki 

promujące miejscowość 

uzdrowiskową Długopołe Zdrój oraz 

Gminę Bystrzyca Kłodzka  

- przetwory z aronii i borówki 
wysokiej oraz wyroby pszczelarskie 
produkowane w gminie Bystrzyca 
Kłodzka (konfitury, soki, herbaty, 
owoce kandyzowane, miody i in.). 

Promocja Gminy Bystrzyca 

Kłodzka oraz regionu 

pogranicza polsko-

czeskiego w ramach 

realizowanych przez 

MGOK oraz Gminę 

Bystrzyca Kłodzka 

projektów 

transgranicznych 

 

Styczeń – 
Grudzień 
2021 

Wydawnictwa – 

dodruki i 

uaktualnienia 

 

 

Druk wydawnictw w ramach 

działalności MGOK w Bystrzycy 

Kłodzkiej na cele promocyjne: 

1. Reklama w mapie turystycznej 

„Góry Bystrzyckie i Góry Orlickie” 

drukowanej przez firmę Compass 

– w ramach zamieszczenia 

reklamy, przekazanych zostało 

na cele promocyjne 120 sztuk 

laminowanej mapy turystycznej.  

2. Udział w publikacji książki 

„Legendy Ziemi Kłodzkiej” - w 

ramach współpracy, 

przekazanych zostało na cele 

promocyjne 70 książek. 

3. Przewodnik turystyczny 

„Niesamowita Polska – Ziemia 

Kłodzka” – zamieszczenie 

reklamy w przewodniku. W 

Wszystkie wydawnictwa 

opatrzone zostały logo 

gminy, herbem bądź 

danymi teleadresowymi. 
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ramach zamieszczenia reklamy, 

przekazanych zostało na cele 

promocyjne 300 sztuk 

laminowanego przewodnika 

turystycznego.  

Przewodnik turystyczny 
„Niesamowita Polska – Dolny 
Śląsk” – zamieszczenie reklamy 
w przewodniku. W ramach 
zamieszczenia reklamy, 
przekazanych zostało na cele 
promocyjne 300 sztuk 
laminowanego przewodnika 
turystycznego. 

Styczeń – 
Grudzień 
2021 

Inne działania 
promocyjne 

1. Współpraca z TVP Wrocław w 

realizowaniu odcinka w 

całości poświęconemu 

Bystrzycy Kłodzkiej w ramach 

programu POLAND IN 

UNDISCOVERED. Emisja 

odcinka ukazała się na portalu 

YouTube w dniu 28.03.2021 r.  

2. Współpraca z Duetem Ponad 

Chmurami – 

współfinansowanie 

wydawnictwa nowej płyty 

muzycznej. W ramach 

wsparcia finansowego, duet 

realizuje nagrania do 

teledysków nowych utworów 

z płyty na terenie gminy 

Bystrzyca Kłodzka oraz 

zrealizował promocyjny 

koncert w Sali widowiskowej 

MGOK w dniu 12.06.2021 r. 

3. Współpraca z TVP3 ŁÓDŹ 

przy realizacji programu 

„Zimowo-Folkowo” w 

Bystrzycy Kłodzkiej. Promocja 

tradycji, kultury, dziedzictwa 

oraz prezentacja ciekawych 

osób, pasjonatów i artystów, 

którzy zamieszkują teren 

gminy Bystrzyca Kłodzka i 

tworzą niecodzienne dzieła 

(kulinarne, artystyczne, i in.) 

Emisja odcinka nastąpiła na kanale 
TVP3 ŁÓDŹ w dniu 15.12.2021 i 
26.12.2021 r. 

 

Styczeń – 
Grudzień 

Prowadzenie 
nowoczesnej, 

Prowadzenie czterojęzycznej, 

nowoczesnej strony internetowej z 

Strona internetowa 

uruchomiona w ramach 
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2021 platformy 
internetowej  

wykorzystaniem rozwiązań przekazu 

informacji multimedialnej oraz 

integracji ze środowiskami portali 

społecznościowych (m. in. Facebook, 

YouTube, Livestream, Google Maps). 

Strona internetowa uruchomiona w 

ramach projektu INTERAKTYWNI NA 

POGRANICZU stanowi narzędzie 

komunikacji i informacji dla 

potencjalnych turystów, źródło 

informacji o regionie. Zadaniem strony 

internetowej jest ułatwienie turystom 

planowania pobytu na obszarze polsko 

– czeskiego pogranicza oraz efektywne 

prezentowanie walorów 

turystycznych, przyrodniczych  

i kulturowych regionu.  

Strona funkcjonuje pod adresem: 

www.bystrzycaklodzka.info  

projektu pn. 

INTERAKTYWNI NA 

POGRANICZU (w 

partnerstwie z Gminą 

Orlicke Zahori) 

współfinansowanego ze 

środków EFRR oraz 

budżetu państwa za 

pośrednictwem 

Euroregionu Glacensis w 

ramach programu Interreg 

V-A 2014-2020 

zrealizowanego przez 
MGOK w 2017 roku. 

Styczeń – 
Grudzień 
2021 

Prowadzenie 
strony 
internetowej 
MGOK 

Prowadzenie strony internetowej 

Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w 

Bystrzycy Kłodzkiej. 

 

Strona funkcjonuje pod adresem: 

www.kultura.bystrzycaklodzka.info  

 

Strona internetowa 

uruchomiona w ramach 

projektu pn. 

INTERAKTYWNI NA 

POGRANICZU 

współfinansowanego ze 

środków EFRR oraz 

budżetu państwa za 

pośrednictwem 

Euroregionu Glacensis w 

ramach programu Interreg 

V-A 2014-2020 

zrealizowanego przez 

MGOK w 2017 roku. 

 

DZIAŁANIA PROMOCYJNE – DZIAŁANIA ZEWNĘTRZNE – 

PREZENTACJE OFERTY TURYSTYCZNEJ I KULTURALNEJ GMINY 

(TARGI, PREZENTACJE) 

Termin 
realizacji 

Działanie Opis działania Uwagi 

Styczeń – 
Grudzień 
2021 

Cykliczne 
przekazywanie 
materiałów 
promocyjnych 

Przekazanie materiałów 
promocyjnych dla Starostwa 
Powiatowego w Kłodzku oraz 
gminnych i regionalnych punktów 
informacji turystycznej. 

Promocja Gminy Bystrzyca 
Kłodzka 

Styczeń – 
Grudzień 

Promocja wydarzeń 

zawartych w 

gminnym 

- promocja wydarzeń w mediach: 

prasa, TV, portal internetowy, portale 

społecznościowe, drukowane banery, 

Każdemu wydarzeniu 

promocyjnemu, czy 

kulturalnemu towarzyszą 

http://www.bystrzycaklodzka.info/
http://www.kultura.bystrzycaklodzka.info/
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2021 kalendarzu imprez, 

prezentacja 

kulturalna gminy 

oraz produktu 

regionalnego, 

prezentacja walorów 

kulturowych gminy 

Bystrzyca Kłodzka 

 

plakaty, ulotki itp. 

 

- prezentacja oferty kulturalnej i 

produktów regionalnych podczas 

imprez realizowanych przez 

partnerów z Republiki Czeskiej (Usti 

nad Orlicą oraz w Orlickim Zahori), a 

także podczas imprez realizowanych 

na terenie polsko-czeskiego 

pogranicza z udziałem Gminy 

Bystrzyca Kłodzka w ramach 

realizowanych projektów 

transgranicznych. 

 

- prezentacje Gminnych Ludowych 

Zespołów Śpiewaczych w 

ogólnopolskich i lokalnych festiwalach 

oraz przeglądach kultury i sztuki 

ludowej. 

 

następujące formy 

promocji: mailing, banery, 

ulotki, broszury, plakaty, 

informacje w lokalnej 

prasie, ogłoszenia, 

artykuły w prasie, 

współpraca z 

organizacjami 

pozarządowymi, 

instytucjami gminnymi 

oraz gestorami branży.  

Dodatkową formę 
promocji gminy stanowią 
tablice aluminiowe 
zamieszczone na słupach 
oświetleniowych, na 
których zamieszczane są 
informacje o 
najważniejszych 
wydarzeniach 
realizowanych na terenie 
gminy Bystrzyca Kłodzka. 

 

 
DZIAŁANIA PROMOCYJNE – DZIAŁANIA WEWNĘTRZNE – AKTUALIZACJA STRON WWW, 

OPRACOWYWANIE MATERIAŁÓW PROMOCYJNO – INFORMACYJNYCH, DYSTRYBUCJA MATERIAŁÓW  
Termin 

realizacji 
Działanie Opis działania Uwagi 

Styczeń – 
Grudzień 
2021 

1) Współpraca z 

gestorami bazy 

turystycznej w 

ramach prezentacji i 

promocji oferty 

turystycznej gminy 

(dystrybucja – targi 

turystyczne i 

promocyjne) 

2) Bieżące 

przekazywanie 

aktualności na 

stronę 

www.bystrzycaklodz

ka.pl   

3) Bieżąca 

aktualizacja strony 

MGOK 

www.kultura.bystrz

- dystrybucja materiałów 

promocyjnych podczas targów 

turystycznych, w tym: 

- uaktualnianie danych bazy 

gestorskiej i noclegowej,  

- prezentacja wydawnictw gminy,  

- aktualizacja wydawnictw, 

opracowywanie nowych wydawnictw 

promocyjnych, 

- informator regionalny – atrakcje 

Gminy Bystrzyca Kłodzka 

- mini przewodnik (szlaki turystyczne, 

co warto zwiedzić itp.) 

- baza noclegowa i gastronomiczna 

Związku Gmin Śnieżnickich 

- pozyskiwanie materiałów 

fotograficznych z terenu Miasta i 

Gminy Bystrzyca Kłodzka 

- tworzenie i dystrybucja galerii 

fotograficznej z atrakcji i uroków 

gminy Bystrzyca Kłodzka oraz 

- opracowanie gminnego 

kalendarza imprez 

(kulturalnych, sportowych 

i rekreacyjnych) 

 

- prowadzenie polityki 

informacyjnej i 

promocyjnej dot. 

podejmowanych wydarzeń 

kulturalnych i sportowo - 

rekreacyjnych 

 - dodatkowo w zakładce 

na gminnym portalu 

internetowym pod 

adresem 

www.spalona.com 

turysta może odszukać 

dane tak praktyczne jak 

panujące warunki 

http://www.bystrzycaklodzka.pl/
http://www.bystrzycaklodzka.pl/
http://www.kultura.bystrzycaklodzka.info/
http://www.spalona.com/
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ycaklodzka.info 

oraz zamieszczanie 

aktualności na 

portalach 

społecznościowych 

4) Współdziałanie z 

punktami informacji 

turystycznej i 

ośrodkami IT w 

Polsce oraz 

współpraca w 

zakresie promocji z 

Usti nad Orlicą, 

Gminą Kaźmierz, 

Zdobnicami 

Ambergiem oraz 

Orlickim Zahori  

5) Prowadzenie 

polityki 

informacyjnej wśród 

mieszkańców gminy: 

 -ulotki, plakaty, 
foldery, kalendarze 
imprez, standy, 
banery 

gminnych wydarzeń. 

 

atmosferyczne oraz 

dostępność stoków i tras 

narciarskich.  

- promocja aktualności na 

wielojęzycznej platformie 

informacyjnej 

www.bystrzycaklodzka.inf

o  

 

 
Filmowa Bystrzyca Kłodzka 

Termin 
realizacji 

Działanie Opis działania Uwagi 

Styczeń – 
Grudzień 
2021 

FESTIWAL 

AKTORSTWA 

FILMOWEGO 

Promocja Gminy 
Bystrzyca Kłodzka / 
Działanie kulturalne 
o zasięgu 
ogólnopolskim z 
udziałem sławnych 
osobistości 

W 2017 roku w ramach działań 

„Filmowa Bystrzyca Kłodzka” do 

Bystrzycy Kłodzkiej zawitał Festiwal 

Aktorstwa Filmowego, zainicjowany 

przez Stanisława Dzierniejkę - 

Dyrektora Naczelnego FAF oraz 

Bogusława Lindę - Dyrektora 

Artystycznego FAF. Festiwal 

Aktorstwa Filmowego odbywający się 

we Wrocławiu oraz od 2017 roku 

także w Bystrzycy Kłodzkiej, jest 

jedyną tego typu imprezą w Europie, 

która w całości poświęcona jest ocenie 

pracy aktora filmowego. Filmy 

konkursowe dobierane są pod kątem 

aktorskiego kunsztu, a oceniający je 

jurorzy to również aktorska 

ekstraklasa. Jednak ideą FAF jest nie 

tylko sam konkurs, to szereg 

koncertów, spotkań z twórcami, 

FESTIWAL AKTORSTWA 
FILMOWEGO promuje 
Bystrzycę Kłodzką na skalę 
ogólnopolską i poza 
granicami Polski. 

http://www.kultura.bystrzycaklodzka.info/
http://www.bystrzycaklodzka.info/
http://www.bystrzycaklodzka.info/
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prelekcji i warsztatów aktorskich dla 

młodych ludzi, którzy do Wrocławia i 

okolic przyjeżdżają z całej Polski. 

Bogata oferta festiwalu, skierowana 

jest nie tylko do mieszkańców 

Wrocławia i Dolnego Śląska, ale 

również do mieszkańców całej Polski. 

W 2021 roku odbyła się już dziesiąta 

edycja Festiwalu, a po raz piąty 

realizowana była wspólnie z Bystrzycą 

Kłodzką. 

W okresie sprawozdawczym odbyła 
się kolejna edycja FAF w Bystrzycy 
Kłodzkie z udziałem: Zbigniewa 
Zamachowskiego, Olgi Bończyk, Piotra 
Gąsowskiego, Hanny Śleszyńskiej i 
Joanny Aleksandrowicz.   

Styczeń – 
Grudzień 
2021 

KRYSZTAŁOWA 

ALEJA GWIAZD 

Promocja Gminy 
Bystrzyca Kłodzka / 
Działanie kulturalne 
o zasięgu 
ogólnopolskim z 
udziałem sławnych 
osobistości 

Utworzona z inicjatywy artysty - 

rzeźbiarza Konrada Tomaszewskiego 

w 2015 roku,  

w parku miejskim usytuowanym 

wzdłuż odnowionych murów 

obronnych. Aleję tworzy szereg 

płaskorzeźb idealnie odwzorowanych 

twarzy znanych postaci polskiego kina, 

wykonanych z tworzywa imitującego 

szkło kryształowe.  

Do grona osób, których podobizny 

pojawiły się w bystrzyckiej alei należą 

m.in. Kazimierz Kutz, Krzysztof 

Zanussi, Jerzy Hoffman oraz aktor 

Robert Gonera, Wiktor Zborowski.  

W roku 2022 planowane są kolejne 
odsłony płaskorzeźb znanych osób ze 
świata kinematografii (terminy 
pozostają do uzgodnienia z artystami). 

Miejska Instalacja 
Artystyczna 
KRYSZTAŁOWA ALEJA 
GWIAZD – to produkt 
turystyczny, promujący 
Bystrzycę Kłodzką na skalę 
ogólnopolską i poza 
granicami Polski. 

 
Materiały promocyjne drukowane w MGOK / Wydawnictwa 

Termin 
realizacji 

Działanie Opis działania Uwagi 

Styczeń – 
Grudzień 
2021 

Materiały 
drukowane przy 
użyciu urządzenia 
wielofunkcyjnego. 

1) Broszury informacyjne,  

2) Foldery dla dzieci (kolorowanki, 

zagadkowa Bystrzyca Kłodzka) 

3) Ulotki 

4) Tematyczne foldery informacyjne 

(trasy turystyczne, historia miasta, 

zabytki, itp.) 

5) Widokówki i in. 
 
 
 

Promocja Gminy Bystrzyca 

Kłodzka  
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Spoty reklamowe (Fotorelacje, reportaże filmowe – dokumentacja multimedialna) 

Termin 
realizacji 

Działanie Opis działania Uwagi 

Styczeń – 
Grudzień 
2021 

Filmy promocyjne, 

dokumentalne, 

zwiastuny, reportaże 

multimedialne 

Graficzne 
opracowanie 
materiałów 
promocyjnych 

Multimedialna prezentacja gminy 

Bystrzyca Kłodzka, działań 

kulturalnych, promocyjnych, 

turystycznych i sportowych. 

Opracowywanie materiałów 
graficznych i wizualnych w celach 
promocyjnych. 

Przy użyciu sprzętu 
komputerowego 
wyposażonego w 
oprogramowanie do 
montażu oraz obróbki 
filmów i zdjęć. 

 

Wydział Turystyki i Kultury Fizycznej Urzędu Miasta i Gminy zrealizował następujące przedsięwzięcia: 

L.p. Nazwa przedsięwzięcia Termin Wydatki Liczba 

uczestników 

1. „XII Dni Turystyki Ziemi 

Bystrzyckiej”, w tym: „Nocne 

zwiedzanie miasta”, „Nocny Bieg 

z Duchem”, Spacer Filmowy po 

mieście, Rajd Małego Turysty, 

zwiedzanie miasta z 

przewodnikiem, zwiedzanie 

pałacu w Gorzanowie, warsztaty 

z zagadką w Muzeum 

Filumenistycznym.  

24-26 wrzesień   
16 479,84 zł 

 
ok. 700 osób 

 

 

2. Publikacje 
W ramach działań promocyjnych Gmina  ( Wydział Turystyki i Kultury Fizycznej)w roku 2021 wydała 

następujące publikacje: 

L.p. Tytuł i rodzaj wydawnictwa Nakład 

(egz.) 

Koszt 

całkowity 

(zł. brutto) 

Uwagi 

1 Turystyczny przewodnik po 

miejscowości Długopole-Zdrój 

i okolicach. 

1000 szt. 5 775,00 zł Dystrybucja w Centrum 

Informacji Turystycznej w 

Bystrzycy Kłodzkiej, na targach 

turystycznych, w uzdrowisku 

Lądek-Długopole w Długopolu-

Zdroju, PTTK/o Międzygórze.   

2 Bilety wstępu do obiektu 

zabytkowego Bramy Wodnej 

w Bystrzycy Kłodzkiej.  

2000 szt. 861,00 zł Promocyjny bilet wstępu z 

wizerunkiem i opisem Bramy 

Wodnej. 

3 Ulotka promocyjno-

informacyjna wydana w 

ramach projektu „Dziedzictwo 

kulturowe – wspólna droga do 

wiedzy”. 

2000 szt. 10 578,00 zł Dystrybucja w Centrum 

Informacji Turystycznej w 

Bystrzycy Kłodzkiej, na targach 

turystycznych, u partnera 

projektu. 
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4 Zestaw kartek pocztowych 

przedstawiających 

wyremontowane po polskiej i 

czeskiej stronie obiekty 

sakralne w ramach projektu 

pn. „Dziedzictwo kulturowe 

nas łączy”. 

4000 szt. 

(każdy wzór 

w 

zamkniętym 

etui) 

8 105,70 zł Dystrybucja w Centrum 

Informacji Turystycznej w 

Bystrzycy Kłodzkiej, na targach 

turystycznych, u partnera 

projektu.  

5 Turystyczna mapka 

(wyrywana) obejmująca całą 

infrastrukturę ścieżek i tras 

oraz elementów 

architektonicznych Góry 

Parkowej w Bystrzycy 

Kłodzkiej w ramach projektu 

pn. „Na granicy na krawędzi”. 

10 000 szt. 4 095,00 zł Dystrybucja w Centrum 

Informacji Turystycznej w 

Bystrzycy Kłodzkiej, na targach 

turystycznych, u partnera 

projektu.  

6 Mapa turystyczna w postaci 

arkuszy wyrywanych 

miejscowości Bystrzyca 

Kłodzka, Międzygórze i 

Długopole-Zdrój. 

2000 szt. 3 622,50 zł Dystrybucja w Centrum 
Informacji Turystycznej w 
Bystrzycy Kłodzkiej, w Muzeum 
Filumenistycznym, 
na targach turystycznych. 

7 Foldery informacyjno-
promocyjne: „Bystrzyca 
Kłodzka”, „Międzygórze”,  
„Długopole-Zdrój”. 

3000 szt. 4 931,07 zł Dystrybucja w Centrum 

Informacji Turystycznej w 

Bystrzycy Kłodzkiej, w Muzeum 

Filumenistycznym, na targach 

turystycznych. 

8 „Baśnie i legendy z pogranicza 
polsko-czeskiego”. 

500 
kompletów 

z zestawem  
14 kart w 

ozdobnym etui 

5 412,00 zł Dystrybucja w Centrum 
Informacji Turystycznej w 
Bystrzycy Kłodzkiej.  
 

9 Ulotka „Bystrzyca Kłodzka – 
miasto królewskie” – dot. 
Baszty Rycerskiej, Kłodzkiej 
oraz Bramy Wodnej. 

2000 szt. 3 456,30 zł Dystrybucja w Centrum 
Informacji Turystycznej w 
Bystrzycy Kłodzkiej.  
 

10 Mapa turystyczna w postaci 
wyrywanych arkuszy z planem 
Miejskiej Trasy Turystycznej w 
Bystrzycy Kłodzkiej. 

2000 szt. 2 004,90 zł Dystrybucja w Centrum 

Informacji Turystycznej w 

Bystrzycy Kłodzkiej i w Muzeum 

Filumenistycznym.  

11 Ulotka informacyjno-
promocyjna pn. „Tajemnicza 
ziemia bystrzycka – atrakcje 
ziemi bystrzyckiej …” - wersja 
letnia.  

5000 szt. 405,90 zł Dystrybucja w Centrum 

Informacji Turystycznej w 

Bystrzycy Kłodzkiej, wysyłka do: 

obiektów turystycznych, 

gestorów bazy noclegowej, 

punktów Informacji Turystycznej 

na terenie ziemi kłodzkiej i 

województwa dolnośląskiego, 

oraz miast partnerskich. 

12 Autorskie fotografie 
artystyczne wraz z 
udzieleniem licencji do ich 

8 szt. 2 800,00 zł Fotografie do wykorzystania na 

stronie www. 

turystyka.bystrzycaklodzka.pl 

http://www.turystyka.bystrzycaklodzka.pl/
http://www.turystyka.bystrzycaklodzka.pl/
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wielokrotnego wykorzystania, 
przedstawiające atrakcje 
turystyczne z terenu gminy 
Bystrzyca Kłodzka. 

oraz w wydawanych publikacjach. 

13 Fotoreportaż oraz 
dokumentacja fotograficzna z 
nocnego zwiedzania miasta 
„Bystrzyca Kłodzka miasto z 
duchem – Zagadka Doktora 
Plagi”. 

1 kpl. 300,00 zł Fotoreportaż wykonany podczas 
„Nocnego zwiedzania miasta” 
organizowanego w ramach „XII 
Dni Turystyki Ziemi Bystrzyckiej”. 
Zdjęcia zamieszczono na www. 
turystyka.bystrzycaklodzka.pl  
w zakładce DNI TURYSTYKI 

14 Naklejka z herbem miasta 
Bystrzyca Kłodzka. 

200 szt. 147,60 zł Dystrybucja w Centrum 

Informacji Turystycznej w 

Bystrzycy Kłodzkiej. 

15 Naklejka na folii magnetycznej 
„Bystrzyca Kłodzka – Miasto z 
Duchem”. 

200 szt. 1 353,00 zł Dystrybucja w Centrum 

Informacji Turystycznej w 

Bystrzycy Kłodzkiej. Część 

nakładu przeznaczona do 

sprzedaży w Wydziale Turystyki i 

Kultury Fizycznej. 

 

3. Pozostałe działania promocyjne zrealizowane przez Wydział Turystyki i Kultury 

Fizycznej: 

L.p. Tytuł i rodzaj 

wydawnictwa  
Nakład 

(egz.) 
Koszt 

całkowity 

(zł. brutto) 

Uwagi 

1 Podstrona internetowa 
wykonana w ramach 
projektu „Na granicy na 
krawędzi”. 

1 usł. 9 999,90 zł Link do podstrony w formie 
banerku zamieszczony na 
www.turystyka.bystrzycaklodzka.pl  

2 Pieczątka wykonana w 
ramach projektu „Na granicy 
na krawędzi”. 

2 szt. 102,00 zł Pieczątka okolicznościowa dot. 
trasy singletrack pętla Stronie i 
Bike Park Bystrzyca Kłodzka, 
dostępne w Centrum Informacji 
Turystycznej w Bystrzycy 
Kłodzkiej, przeznaczone do 
opieczętowania Karty Bikera.  

3 Tablica informacyjno-
promocyjna „Mapa tras 
biegowych w Górach 
Bystrzyckich i Orlickich w 
Gminie Bystrzyca Kłodzka” i 
„Mapa turystyczna i atrakcje 
Gminy Bystrzyca Kłodzka”. 

2 szt. 4 870,80 zł Tablice informacyjno-promocyjne 
usytuowane w miejscowości 
Lasówka. 

4 Zawieszka odblaskowa w 
kształcie ducha. 

1000 szt. 1 426,80 Zawieszka wykonana w ramach 
„XII Dni Turystyki Ziemi 
Bystrzyckiej”. 

5 Pieczątka okolicznościowa 
dot. szlaku sakralnego w 
ramach projektu pn. 
„Dziedzictwo kulturowe nas 
łączy”. 

1 szt. 171,15 zł Pieczątka okolicznościowa z 
wizerunkiem kaplicy św. Floriana, 
dostępna w Centrum Informacji 
Turystycznej w Bystrzycy 
Kłodzkiej. 

6 Tablice pamiątkowe 
wykonane w ramach 

2 szt. 8 688,72 zł Tablice usytuowane na: 
1. Górze Parkowej w Bystrzycy 

http://www.turystyka.bystrzycaklodzka.pl/
http://www.turystyka.bystrzycaklodzka.pl/
http://www.turystyka/
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projektu „Na granicy na 
krawędzi”. 

Kłodzkiej, 
2. Pętli Stronie, obręb Marcinków. 

7 Tabliczki kierunkowe 
wykonane w ramach 
projektu „Na granicy na 
krawędzi”. 

10 szt. 209,10 zł Tabliczki zainstalowane są na trasie 
łącznikowej singletrack Bystrzyca 
Kłodzka Góra Parkowa – Dolni 
Morava.  

8 Usługa reklamowa w 
aplikacji na smartfony 
tanieodkrywanie.pl  
tj. zamieszczenie zdjęć, 
opisu, danych 
teleadresowych, godzin 
otwarcia Centrum Informacji 
Turystycznej w Bystrzycy 
Kłodzkiej. 

1 szt. 12,30 zł Aplikacja mobilna 
tanieodkrywanie.pl, umożliwia 
przeglądanie ofert atrakcji 
turystycznych, obiektów 
gastronomicznych oraz innych 
podmiotów około turystycznych.  

9 Tabliczka kierunkowa do 
polany rekreacyjnej w 
Mostowicach. 

1 szt. 568,19 zł Tablica usytuowana we wsi 
Mostowice, kierująca do polany 
rekreacyjnej. 

10 Tablica promocyjno-
pamiątkowa wykonana w 
ramach projektu 
„Dziedzictwo kulturowe 
wspólna droga do wiedzy”. 

1 szt. 2 533,80 zł Tablica dwustronna metalowa na 
konstrukcji stalowej usytuowana 
koło kaplicy św. Floriana na Górze 
Parkowej w Bystrzycy Kłodzkiej. 

11 Tablice informacyjno-
promocyjne dla projektów: 
„Dziedzictwo kulturowe nas 
łączy”,  „Dziedzictwo 
kulturowe wspólna droga do 
wiedzy”. 

2 szt. 120,00 zł Tablice przeznaczone do 
wykorzystania podczas spotkań 
partnerów projektów. 

12 Tablica promocyjno-
pamiątkowa wykonana w 
ramach projektu 
„Dziedzictwo kulturowe nas 
łączy”. 

1 szt. 2 472,30 zł 

 
 

Tablica wykonana z blachy 
mosiężnej na płycie piaskowcowej 
chodnikowej przy kaplicy św. 
Floriana. 

 

4. Współpraca Gminy z zagranicą 

 

Rada Miejska podjęła następujące uchwały dotyczące  nawiązania współpracy Gminy Bystrzyca Kłodzka z 

zagranicą: 

1) Uchwała nr XXVI/208/08 z dnia 30 maja 2008 roku o współpracy z Gminą Orlicke Zahori 

(Republika Czeska), 

2) Uchwała nr XXXIII/270/2001 z dnia 7 kwietnia 2001 roku o współpracy z Miastem Amberg 

(Niemcy), 

3) Uchwała nr XV/129/15 z dnia 29 września 2015 roku o współpracy z Gminą Zdobnice (Republika 

Czeska). 

4) Uchwała nr XLIV/315/94 z dnia 14 maja 1994 roku o współpracy z Miastem Usti nad Orlci 

(Republika Czeska) 

 

    Gmina Bystrzyca Kłodzka jest także członkiem Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Glacensis, w 

ramach którego realizowana jest współpraca polsko-czeska. Z uwagi na sytuację związaną z COVID-19 oraz 

obowiązującymi w kraju ograniczeniami związanymi z przekraczaniem granic, projekty transgraniczne 

realizowane były tylko częściowo w różnych okresach w ciągu 2021 roku. Realizacja działań pozostałych w 

poszczególnych projektach została przeniesiona na 2022 rok odpowiednimi aneksami do umów na 

realizację projektów.  
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Projekty realizowane w 2021 roku wspólnie z Miastem Usti nad Orlici  

Projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 

Programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska 2014-2020: 

1. Projekt „Dziedzictwo kulturowe – wspólna droga do wiedzy.” 

Wartość projektu: 31 047,01 euro 

Wartość dofinansowania: 26 389,90 

Koszty poniesione w okresie 01.01.2021 r. - 31.12.2021 r. – 147 892,40 zł 

2. Projekt „Dziedzictwo kulturowe nas łączy.” 

Wartość projektu: 36 575,28 euro 

Wartość dofinansowania: 30 000,00 euro 

Koszty poniesione w okresie 01.01.2021 r. - 31.12.2021 r. – 123 193,50 zł 

 3. Silne partnerstwo w trudnych czasach 

Wartość projektu: 22 984,52 euro 

Wartość dofinansowania: 21 176,47  euro 

Koszty poniesione w okresie 01.01.2021 r. - 31.12.2021 r.- 2 186,28 zł 

Czas realizacji projektu: listopad 2021 – wrzesień 2022 r. 

Beneficjent: Gmina Bystrzyca Kłodzka, Usti nad Orlicą. 

Realizator: Wydział Turystyki i Kultury Fizycznej UMiG Bystrzyca Kłodzka. 

4. Projekt  „Nowa wiedza w nowych działaniach” 

W roku 2021 jednostka kontynuowała realizację projektu „NOWA WIEDZA W NOWYCH DZIAŁANIACH” 

(Umowa nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_008/0001825/79 zawarta w dniu 25.03.2019 r.) oraz „Z 

PRZESZŁOŚCI PRZEZ TERAŹNIEJSZOŚĆ DO PRZYSZŁOŚCI”  

(Umowa nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_008/0002568/147 Z DNIA 30.12.2020 R.) w ramach Funduszu 

Mikroprojektu w EUROREGIONIE Glacensis Program Interreg V-A  Rcz-PL współfinansowanego ze 

środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa.  

 

Działania realizowane w 2021 roku wspólnie z miastem partnerskim Amberg (Niemcy) 

Gmina Bystrzyca Kłodzka współpracuje z miastem Amberg w zakresie wymiany dobrych praktyk, 

wymiany kulturalnej (prezentacje artystyczne Polskich wykonawców w Ambergu), partnerskich spotkań 

przedstawicieli miejskich urzędów oraz wizyt studyjnych. W 2021 roku, z uwagi na wprowadzone 

ograniczenia w przemieszczaniu się oraz organizowaniu działań mających charakter spotkań powyżej 5 

osób w związku z panującą pandemią COVID-19, współpraca z miastem partnerskim odbywała się w 

ograniczonym zakresie, głównie zdalnie (poprzez kontakt telefoniczny, mailowy).  

Kontynuacja  współpracy z potencjalnym miastem partnerskim Kiryat Motzkin w Izraelu. 

We wrześniu 2021 miała miejsce jednodniowa wizyta przedstawicieli izraelskiej miejscowości Kiryat 

Motzkin. Omówiono perspektywy dalszej współpracy w zakresie kulturalnym, edukacyjnym oraz 

społecznym. Izrael reprezentowany był przez dr Leę Ganor- pracownika naukowego uniwersytetów w 

Hajfie i Jerozolimie, oraz pana  Itzika Pietermana- byłego burmistrza, a obecnie radnego miejskiego.  

Projekty realizowane w 2021 r. wspólnie z gminą Moravska Trebowa, Dolni Morava ( Republika 

Czeska)  

„Na granicy na krawędzi” 

Wartość projektu: 574 424,41 euro (wg umowy) 

Czas realizacji: 2019-2021 

Koszty poniesione w okresie 01.01.2021 r. - 31.12.2021 r. – 1 301 178,46 zł 

Beneficjent: Gmina Bystrzyca Kłodzka, Město Moravská Třebová, Obec Dolní Morava. 

Partner wiodący: Město Moravská Třebová. 
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Realizator: Wydział Turystyki i Kultury Fizycznej UMiG Bystrzyca Kłodzka. 

Celem projektu było:  

- zwiększenie odwiedzalności regionu poprzez większe wykorzystanie potencjału zasobów 

przyrodniczych i kulturowych, 

- stworzenie produktu turystycznego dla grupy docelowej - aktywnych sportowców - rowerzystów MTB,  

- stworzenie nowych możliwości pracy i korzyści ekonomicznych w obszarze usług, a także poprawienie 

zaplecza regionu o nową infrastrukturę, która zwiększy jego atrakcyjność i ofertę nie tylko dla 

przyjezdnych, ale również dla mieszkańców lokalnych. 

W Gminie Bystrzyca Kłodzka projekt w 2021 r. obejmował, m.in. takie zadania infrastrukturalne jak: 

       a) Górę Parkową, w tym:  

       - murki oporowe kamienne – ok. 330 m2, 

       - schody terenowe kamienne  - ok. 190 m, 

       - schody terenowe – promenada w kierunku kościółka św. Floriana,    

       - 245 m dla rowerów,   

       - promenadę z kostki betonowej -  585m, 

       - ścieżki  rowerowe – 724 m, 

       - ścieżki  do wykorzystania także przez rowerzystów - 1187 m,  

       - ścieżka rowerowa  - 135 m, 

       - dodatkowo: tablice informacyjne i edukacyjne (o ochronie środowiska), tablica pamiątkowa,  

turystyczny znak drogowy Bystrzyca Kłodzka. 

 

 

5. Współpraca partnerska z innymi jednostkami samorządu terytorialnego 

 

Gmina Bystrzyca Kłodzka jest członkiem następujących stowarzyszeń i związków: 

1) Stowarzyszenie Gmin Ziemi Kłodzkiej, 

2) Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Glacensis, 

3) Stowarzyszenie „Wybrani w górach” – uchwała rady Miejskiej Nr XIX/146/03 z dnia 22.12.2003r. w 

sprawie przystąpienia gminy Bystrzyca Kłodzka w charakterze członka wspierającego do 

stowarzyszenia „Wybrani w górach”, 

4) Związek Gmin Wiejskich RP – uchwała w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia o nazwie Związek 

Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej Nr XVI/171/11 z dnia 30.09.2011r., 

5) Związek Gmin Śnieżnickich – utworzony na podstawie uchwały Rady Miejskiej Nr XXXV/217/97 z dnia 

15.03.1997r. 

6) Stowarzyszenie Gmin Uzdrowiskowych RP – uchwała w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia 

została podjęta przez Radę Miejską w dniu 28.04.2017r. ( uchwała Nr XL/324/17 )  

7) Związek Miast Polskich – przystąpienie na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej Nr 

V/44/90 z dnia 26.10.1990r. 

8) Stowarzyszenie  „Kłodzka Wstęga Sudetów – Lokalna Grupa Działania”   - uchwała Rady Miejskiej w 

Bystrzycy Kłodzkiej Nr LXV/590/14 z dnia 30.05.2014r. 

 

      Ponadto Gmina od wielu lat współpracuje z Gminą Kaźmierz.   Współpracę partnerską nawiązano na 

podstawie uchwały Rady Miejskiej Nr XVI/103/95 z dnia 10.11.1995r. W ramach współpracy corocznie 

odbywają się wspólne sesje obu rad miejskich oraz wizyty partnerskie. Corocznie jest podejmowana 

uchwała dotycząca kontynuacji współpracy między obu gminami. 

      

     Gmina Bystrzyca Kłodzka jest również członkiem Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej ( uchwała w 

sprawie przystąpienia do DOT  Nr XVIII/130/99 z dnia 29.12.1999r. 

        

          Przedstawiciele Gminy uczestniczą w pracach organów statutowych wyżej wymienionych 

stowarzyszeń (udział w walnych zebraniach, wyborach władz ) oraz organizowanych spotkaniach 

tematycznych.  
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Współpraca z innymi jednostkami samorządu odbywa się również na innych płaszczyznach.  Jest to 

zarówno współpraca przy realizacji zadań inwestycyjnych (np. przy remontach i modernizacjach dróg – z 

Powiatem Kłodzkim  czy Zarządem Województwa Dolnośląskiego), jak też przy bieżącej realizacji 

niektórych zadań. Przykładem takiej współpracy  jest podjęcie uchwał przez Radę Miejską w sprawie 

wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Bystrzyca Kłodzka a kilkoma ościennymi 

gminami  w sprawie świadczenia pomocy mieszkańcom tych gmin przez Środowiskowy Dom 

Samopomocy w Bystrzycy Kłodzkiej. Współpraca ta obejmuje: 

- Gminę Kłodzko ( na podstawie uchwały Nr XX/195/11 z dnia 28.11.2011 r. 

- Gminę Miejską Kłodzko ( na podstawie uchwały Nr XX/196/11 z dnia 28.11.2011r. 

- Gminę Międzylesie ( na podstawie uchwały Nr XXIII/231/12 z dnia 27.01.2012r. 

 

Ponadto w roku 2021 Gmina Bystrzyca Kłodzka kontynuowała współpracę z Uniwersytetem 

Przyrodniczym oraz DOZEDO. Sp. z o.o. (jednostka badawczo- rozwojowa UPWR) w ramach współpracy 

trójstronnej powstała koncepcja wdrożenia nowej linii produktów dla lokalnego przetwórcy płodów 

rolnych.  

 

6. Komunikacja i udostępnianie informacji publicznej 
 

    Komunikacja ze społecznością lokalną, turystami, potencjalnymi inwestorami i innymi osobami 

zainteresowanymi funkcjonowaniem Gminy odbywa się na wielu płaszczyznach.  Kanały komunikacji to 

między innymi: 

- prowadzenie stron internetowych – strony głównej Gminy oraz stron tematycznych, 

-prowadzenie strony Biuletynu Informacji Publicznej, 

- wydawnictwa i publikacje dotyczące Gminy, 

- przyjmowanie interesantów przez Burmistrza, 

- spotkania władz Gminy ze społecznością lokalną (w tym m.in. zebrania wiejskie, spotkania 

okolicznościowe), 

- konsultacje społeczne, 

- spotkania przedstawicieli Gminy z przedstawicielami władz samorządowych i państwowych, 

- prowadzenie tablic ogłoszeń i tablic informacyjnych Urzędzie i na terenie Gminy, 

- udostępnianie informacji publicznej na wniosek oraz udostępnianie informacji publicznej w celu jej 

ponownego wykorzystania, 

- udzielanie na bieżąco informacji interesantom przez pracowników Biura  Obsługi Klienta, 

- udzielanie na bieżąco informacji przez pracowników Urzędu Miasta i Gminy w zakresie działania swoich 

komórek organizacyjnych, 

- prowadzenie Punktu Informacyjnego Programu „Czyste powietrze”, 

- prowadzenie czterojęzycznej, nowoczesnej strony internetowej przez MGOK z wykorzystaniem rozwiązań 

przekazu informacji multimedialnej oraz integracji ze środowiskami portali społecznościowych (m. in. 

Facebook, YouTube, Livestream, Google Maps). 

 

         Wśród prowadzonych internetowych stron internetowych można wymienić: 

1) Strona internetowa uruchomiona w ramach projektu INTERAKTYWNI NA POGRANICZU stanowi 

narzędzie komunikacji i informacji dla potencjalnych turystów, źródło informacji o regionie. 

Zadaniem strony internetowej jest ułatwienie turystom planowanie pobytu na obszarze polsko – 

czeskiego pogranicza oraz efektywne prezentowanie walorów turystycznych, przyrodniczych i 

kulturowych regionu. Strona funkcjonuje pod adresem:www.bystrzycaklodzka.info 

2) Strona internetowa historycznewieze.bystrzycaklodzka.pl – wykonana w ramach projektu, pn.: 

„Historyczne wieże pogranicza kłodzkiego”. Strona funkcjonuje pod adresem 

www.historycznewieze.bystrzycaklodzka.pl 

http://www.bystrzycaklodzka.info/
http://www.historycznewieze.bystrzycaklodzka.pl/
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3) Strona internetowa wykonana w ramach projektu pn. „Singletrack Glacensis”. Strona funkcjonuje 

pod adresem: https://singletrackglacensis.eu/  

4) Strona główna Gminy Bystrzyca Kłodzka funkcjonująca pod adresem www.bystrzycaklodzka.pl . 

Strona zawiera  aktualności oraz między innymi informacje dla turystów (przekierowanie do 

podstrony: http://turystyka.bystrzycaklodzka.pl) i inwestorów, ogólne informacje o Gminie, 

kalendarz imprez. Ze strony głównej za pośrednictwem ikonki można przejść do strony 

podmiotowej BIP Gminy .  

5) Strona podmiotowa Biuletynu Informacji Publicznej funkcjonuje pod adresem http://bip.ug-

bystrzycaklodzka.dolnyslask.pl/, a od 1 grudnia 2021r. nowy BIP pod adresem 

http://bib.bystrzycaklodzka.pl 

6) Strona internetowa https://nagranicy.bystrzycaklodzka.pl wykonana w ramach projektu pn. „Na 

granicy na krawędzi”. Strona funkcjonuje pod adresem: https://nagranicy.bystrzycaklodzka.pl  

 

 

             Do Urzędu Miasta i Gminy wpłynęło 48 wniosków o udostępnienie informacji  publicznej, na 

wszystkie w terminie odpowiedziano.  W stosunku do jednego wniosku wydano decyzję odmowną 

(wniosek z grudnia 2020r., decyzja wydana już w roku 2021). Powodem odmowy  udostępnienia informacji 

było to, że wnioskodawca żądał informacji przetworzonej ale w ustalonym terminie nie udokumentował 

posiadania istotnego celu publicznego. 

           

             W roku 2021 nie  był wydawany  dwumiesięcznik „Wiadomości Bystrzyckie”.  Decyzja w tej sprawie 

wynikała z zagrożenia brakiem realizacji dochodów własnych gminy z powodu pandemii koronawirusa. 

Informacje bieżące na temat gminy oraz jej jednostek organizacyjnych i wydarzeń w roku 2021 były 

publikowane na wyżej wymienionych stronach internetowych oraz  na portalu 24.klodzko.  Informacje  na 

temat działań organów gminy są także publikowane na Facebooku na stronach :Wiadomości Bystrzyckie 

oraz Bystrzyca Kłodzka.   

 

 

Rozdział 13. NADZÓR WŁAŚCICIELSKI 

 

1. Nadzór nad spółkami gminnymi 
      

 Gmina Bystrzyca Kłodzka  posiada 3  spółki ze 100% udziałem. Są to: 

1) Zakład Usług Komunalnych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością; 

2) Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością; 

3) Bystrzyckie Centrum Zdrowia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. 

 

            W  powyższych spółkach występują 3 rodzaje organów: organ właścicielski (zgromadzenie 

wspólników), organ zarządzający (zarząd) oraz organ kontrolny (rada nadzorcza).  Funkcję Zgromadzenia 

Wspólników dla każdej z tych spółek pełni burmistrz. Nadzór właścicielski obejmuje  m.in. powoływanie  

Rady Nadzorczej każdej ze spółek. Ponadto co najmniej dwa razy w roku odbywają się posiedzenia 

Zgromadzenia Wspólników : 

- do końca marca każdego roku Zgromadzenie Wspólników ustala cele zarządcze na każdy rok budżetowy 

- do końca czerwca każdego roku  ocenia wykonanie zadań i zatwierdza sprawozdanie finansowe Zarządu 

spółki oraz opiniuje sprawozdanie Rady Nadzorczej. 

Zarząd Spółki (jednoosobowy) jest powoływany przez Radę Nadzorczą, która zawiera z Prezesem Zarządu 

umowę  o świadczenie usług zarządzania, Zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 9 czerwca 2016r. o 

zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami, Rada Nadzorcza uchwałą 

określa zasady kształtowania wynagrodzeń członków zarządu.  

 

https://singletrackglacensis.eu/
http://www.bystrzycaklodzka.pl/
http://turystyka.bystrzycaklodzka.pl/
http://bip.ug-bystrzycaklodzka.dolnyslask.pl/
http://bip.ug-bystrzycaklodzka.dolnyslask.pl/
https://nagranicy.bystrzycaklodzka.pl/
https://nagranicy.bystrzycaklodzka.pl/
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Gmina Bystrzyca Kłodzka  w roku 2021  posiadała również udziały  w  następujących spółkach: 

1. Krajowy Fundusz Poręczeniowy „Samorządowa Polska” sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (obecnie 

Krajowy Fundusz Seniora „Samorządowa Polska” sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie); 

W dniu 30 maja 2018r. Rada Miejska podjęła uchwały w sprawie wystąpienia ze spółki 

wymienionej w pkt. 1, jednak w dalszym ciągu spółka ta nie zwróciła Gminie udziałów owartości 

50.000 zł ( 6.25% kapitału spółki). 

 

2. Dolnośląska Inicjatywa Samorządowa Spółka z o.o. we Wrocławiu (Spółka została powołana w celu 

realizacji projektu rekultywacji dolnośląskich składowisk odpadów). W roku 2021 Spółka weszła w 

fazę likwidacji, a zarządzanie zrekultywowanym składowiskiem odpadów komunalnych zostało 

przekazane do spółki gminnej -Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. Wartość udziałów Gminy to 

kwota 20.000 zł (11,11 % kapitału spółki). 

 

3. W roku 2021 , za zgodą Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej wyrażoną w uchwale Nr XLIV/360/2021 z 

dnia 30 lipca 2021r. została powołana Samorządowa Inicjatywa Mieszkaniowa SUDETY Spółka z o.o.  

Jej udziałowcem jest Krajowy Zasób Nieruchomości oraz inne samorządy terytorialne, a zadaniem  

będzie budowa domów mieszkalnych z mieszkaniami na wynajem. Udziały Gminy w tej spółce 

wynoszą 3 000 000 zł.( 5,88% kapitału Spółki). Środki te pochodzą z dotacji celowej z Rządowego 

Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa. 

 

Zasady wnoszenia, cofania o zbywania udziałów i akcji w spółkach kapitałowych określa uchwała Rady 

Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej Nr LIX/517/10 z dnia 30.07.2010r. 

 

2. ZUK Spółka z o.o. 
 

            Spółka  została powołaną Uchwałą  nr XXXV/215/1997 Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej  z dnia 

15 marca 1997 roku w/s przekształcenia Zakładu Gospodarki Komunalnej i  Mieszkaniowej  w Bystrzycy 

Kłodzkiej. Akt założycielski Spółki w formie  Umowy Spółki został podpisany w dniu 05 czerwca 1997 

roku w kancelarii notarialnej poprzez ówczesny Zarząd Gminy, w którym został określony zakres jej 

działalności, wysokość aportu wniesionego przez Gminę   oraz czas na jaki została ona powołana.  

        W momencie powstania Spółki, Gmina wniosła do niej aport rzeczowy w postaci środków trwałych      

w kwocie 1.000.500 zł, który dzielił się na 10.005 udziałów po 100 zł każdy. Okres działalności Spółki 

został oznaczony na czas nieokreślony. Przez ten okres Umowa Spółki była zmieniana uchwałami 

Zgromadzenia  Wspólników 18 maja 2004r, 10 września 2004r, 15 grudnia 2010 r, 23 lutego 2011, 8 

września 2011, 13 października 2011 oraz 8 stycznia 2016 r. Zmiany Umowy Spółki dostosowywały jej 

zapisy do zmieniających się przepisów prawnych, zmiany zakresu  prowadzonej działalności dot. przejęcia 

zarządzania nieruchomościami gminnymi i Wspólnotami Mieszkaniowymi poprzez wchłonięcie od 

01.01.2012   zakładu budżetowego  pn. Zarząd Budynków Komunalnych w Bystrzycy Kłodzkiej w 

struktury Spółki. Spółka powiększyła także swój kapitał zakładowy do kwoty 1.572.000 zł, dzielący się na 

15.720 udziałów.  Siedziba Spółki mieści się w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Strażackiej 13. 
W omawianym okresie Spółka poszerzyła swoją działalność o zarządzanie zrekultywowanym 

składowiskiem odpadów komunalnych w Bystrzycy Kłodzkiej oraz apartamentowcami na Czarnej Górze 

w obrębie Białej Wody w gminie Bystrzyca Kłodzka. 
 

Zakres działalności Spółki : 

1. Zbiórka i wywóz nieczystości stałych, 

2. Prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, 

3. Wywóz nieczystości płynnych, 

4. Sprzątanie miasta, 

5. Zimowe utrzymanie dróg i chodników w mieście, 

6. Bieżące utrzymanie dróg i chodników gminnych, 
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7. Zarządzanie nieruchomościami komunalnymi, 

8. Zarządzanie i administrowanie wspólnotami mieszkaniowymi, 

9. Zarządzanie miejskim targowiskiem, 

10. Zarządzanie cmentarzem komunalnym w Bystrzycy Kłodzkiej 

11. Zarządzanie zrekultywowanym składowiskiem odpadów komunalnych w Bystrzycy Kłodzkiej. 

 

Organy Spółki: 

➢ Zgromadzenie Wspólników – funkcję tę pełni Burmistrz Bystrzycy Kłodzkiej. 

➢ Rada Nadzorcza w składzie: 

1. Kornelia Wenc-Szumigalska - Przewodnicząca RN, 

2. Danuta Jończyk – członek, 

3. Ignacy Einhorn – członek, 

4. Tadeusz Kruk – członek, reprezentant załogi. 

RN w tym składzie działała do końca kadencji, która upłynęła 30.06.2021. Na nową kadencję RN została 

powołana w następującym składzie: 

1. Kornelia Wenc-Szumigalska - Przewodnicząca RN, 

2. Danuta Jończyk – członek, 

3. Ignacy Einhorn – członek, 

4. Joanna Karpiel – członek, reprezentant załogi. 

5. Wiesław Jabłoński – członek, reprezentant załogi. 
 

➢ Zarząd 

1. Kazimierz  Sołotwiński – Prezes Zarządu 

2. Agnieszka Beżyk - - Prokurent. 

 

Organizacyjnie Spółka w roku 2021 bazowała na wypracowanej   strukturze,   w skład której wchodzą  

następujące wydziały i działy: 

1)Zarząd 

2)Wydział organizacyjny 

            a) dział zarządzania cmentarzem komunalnym w Bystrzycy Kłodzkiej 
3) Wydział finansowo-księgowy 

 a) księgowość ogólna, 

 b) księgowość związana z nieruchomościami gminnymi-budżetowa, 

 c) księgowość rozliczająca Wspólnoty Mieszkaniowe, 

4) Wydział Komunalny 

a) dział oczyszczania miasta, 

b) dział utrzymania ruchu, 

c) PSZOK, 

d)nadzór i  zarządzanie zrekultywowanym składowiskiem odpadów komunalnych, 

       5) Wydział zarządzania nieruchomościami 
a) dział zarządzania nieruchomościami gminnymi i wspólnotowymi, 

b) sekcja obsługi bazaru, 

c) grupa remontowo-budowlana. 

Stan zatrudnienia w Spółce to średnio 58 osób na umowach o pracę. 

 

Majątek Spółki 

  Na początku roku 2021 Spółka posiadała majątek w kwocie 3.504.137,07 zł netto. Na koniec 

roku wartość majątku zmalała w wyniku amortyzacji do kwoty 3.322.023,87zł netto.   
 Spółka zamknęła rok 2021 zyskiem w kwocie 3.976,93 zł. Jest to drugi z rzędu po 3 latach strat,  

wynik  dodatni, który pozwala pokryć straty z lat poprzednich.. Na taki wynik składa się przede wszystkim 
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ustawowa zmiana wynagrodzeń za usługi w sektorze gospodarowania odpadami komunalnymi, która 

pozwiązuje  wynagrodzenie  z ilością zebranych   i zagospodarowanych  odpadów. 
 

Spółka zebrała w roku 2021 następujące ilości odpadów: 

Posegregacyjne – 4366,060 Mg 

Tworzywa Sztuczne – 338,200 Mg 

Szkło – 404,630 Mg 

Papier – 86,190 Mg 

Ulegające Biodegradacji – 147,480 Mg 

Wielkogabarytowe – 467,500 Mg 

Ponad to odpady: 

Opony samochodów osobowych – 12,150 Mg 

Złom – 4,590 Mg 

Gruz – 96,130 Mg 

Elektroodpady – 20,240 Mg 

Z powyższych danych wynika, że pomimo konieczności segregowania odpadów komunalnych (wymóg 

obowiązkowy) największy wolumen odpadów dotyczy odpadów niesegregowanych, kierowany do 

składowania, a nie do powtórnego użycia. Wskazuje to, że Spółka musi podjąć jeszcze z większą 

determinacją podejść do podniesienia świadomości mieszkańców w sprawach dotyczących prawidłowej  

segregacji odpadów.   

                W ramach gospodarowania nieruchomościami gminnymi i Wspólnotami Mieszkaniowymi 

wykonano prace inwestycyjne i remontowe na ogólną kwotę 1.074.911,90 zł  z podziałem na: 
1. Nieruchomości gminne- 723.233,15 zł w tym środki pozyskane z zewnątrz – 39.880,00  zł 

2. Nieruchomości Wspólne – 351.678,75  zł 

Tak duży zakres zadań wymagał wytężonej i sprawnej pracy od Wydziału Nieruchomości składającego się 

z 12 osób, zwłaszcza w okresie obostrzeń związanych z COVID-19. 
Pozostałe działalności jakimi zajmuje się Spółka w zależności od koniunktury są raz dochodowe, a innym 

razem przynoszą straty. Jednak dzięki tej wielobranżowości Spółka na lokalnym rynku ma ugruntowaną 

pozycję w wykonywaniu  zadań publicznych na rzecz lokalnej społeczności. 

  

3. ZWiK Spółka z o.o. 
               
        Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Bystrzycy Kłodzkiej 

przy ul. Młynarskiej 4  została powołana Aktem Założycielskim  z dnia 31.05.2008r. (Repertorium A nr 

770/2008), poprzedzonym uchwałą Nr XXVI/210/08 Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej w sprawie 

utworzenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz w sprawie upoważnienia burmistrza do 

zawarcia aktu założycielskiego spółki. 

       

Działalność  Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Bystrzycy 

Kłodzkiej  określona jest: 

− przepisami ustawy z dnia 07 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 

odprowadzeniu ścieków,  

− Zezwoleniem   Burmistrza   Bystrzycy   Kłodzkiej   z dn. 28.08.2008 r. na prowadzenie zbiorowego 

zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzanie ścieków, 

− regulaminem dostarczania wody i odprowadzania ścieków przyjętym nr LIIX/562/18 Rady 

Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 16 listopada 2018 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu 

dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie miasta i gminy Bystrzyca Kłodzka (ogłoszony 29 

listopada 2018 r. w Dzienniku Urzędowym Województwa  Dolnośląskiego poz.5956). 
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            Kapitał zakładowy Spółki  na dzień 31.12.2021 r. wyniósł 48 471 000 zł i dzieli się na 48 471  

udziałów   po  1000 zł, każdy,  w stosunku do roku 2008, kiedy wynosił 45 705 000,00 zł  zwiększył się                 

o 2 766 000 zł., w roku 2021 w stosunku do roku 2020 został zwiększony o 455 000 zł, tj. o 455 udziałów. 

 
Organy Spółki to: 
Zgromadzenie Wspólników – funkcję tę  pełni Burmistrz Bystrzycy Kłodzkiej. 

Rada Nadzorcza w składzie: 

1. Adriana Mazurkiewicz-Ociepa – Przewodnicząca  

2. Agnieszka Jeszkie – członek 

3. Kornelia Wenc-Szumigalska - członek 

 
Zarząd :  Marta Konieczna- Morawa – Prezes Zarządu 

                                       

Przedmiot działania: 

Spółka w szczególności zajmuje się poborem wody z ujęć, jej uzdatnieniem  i rozprowadzaniem, odbiorem 

i oczyszczaniem ścieków, wykonywaniem instalacji wodno-kanalizacyjnych.  

Dodatkowo w  zakresie działalności Spółki znajduje się wynajem sprzętu specjalistycznego  z obsługą 

operatorską.  

Działalność usługowa Spółki wykonywana jest na terenie gminy Bystrzyca Kłodzka i dotyczy głównie 

udrażniania kanalizacji i wykonywania prac ogólnobudowlanych.  

 

Sprawozdanie finansowe Zakładu Wodociągów i Kanalizacji spółka z ograniczoną odpowiedzialnością                           

w Bystrzycy Kłodzkiej za rok obrotowy rozpoczynający się  01.01.2021 r. i  kończący się 31.12.2021 r. 

wykazuje sumę bilansową  72 804 877,15 zł oraz stratę  netto w wysokości   1 010  837,87zł.  

 

4. BCZ Spółka z oo. 

 

Bystrzyckie Centrum Zdrowia Sp. z o.o. z siedzibą w Bystrzycy Kłodzkiej powstała 02.02.2013 r. po 

przekształceniu Zespołu Opieki Zdrowotnej. Celem funkcjonowania Spółki jest udzielanie świadczeń 

zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych ubezpieczonym oraz innym osobom uprawnionym 

do tych świadczeń na podstawie odrębnych przepisów nieodpłatnie, za częściową odpłatnością lub 

całościową odpłatnością .  

             Poza działalnością leczniczą, Spółka  prowadzi wydzieloną, dodatkową i odpłatną działalność z 

zakresu: 

1) najmu pomieszczeń, 

2) dzierżawy terenu i powierzchni reklamowych 

3) usług świadczonych w zakresie korzystania z pomieszczeń, budynków, sprzętu i urządzeń Spółki: 

       a) gabinetów, 

       b) sprzętu rehabilitacyjnego, 

       c) chłodni do przechowywania zwłok. 

 

Organy Spółki to: 
Zgromadzenie Wspólników – funkcję tę  pełni Burmistrz Bystrzycy Kłodzkiej. 

Rada Nadzorcza w składzie: 

Monika Patynko – Bielska – Przewodnicząca 

Bogumiła Lewandowska Siwek – członek 

Marcin Szymanek - członek  

 

Zarząd : Jarosław Surówka -  Prezes Zarządu  
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Wartość majątku  Spółki wynosi 10 028 000,00  zł. 
 
Wynik Spółki za 2021 r. :  
Przychody    15.960.937,91 zł 

Koszty            16.937.716,67 zł 

Strata               -976.778,76 zł 

 

Porównanie wyników Spółki za lata 2018 – 2021 ilustruje poniższe tabela: 

 Rok 2018 Rok 2019 Rok 2020 Rok 2021 

Przychody 10 485 711,89 12 522 793,25 14 261 333,80 15 960 937,91 

Koszty 11 068 175,48 12 715 193,50 13 824 649,84 16 937 716,67 

Wynik - 459 941,56 -192 400,25 +436 683,96 -976 778,76 

 

W 2021r. szpital funkcjonował nadal w warunkach związanych z pandemią Covid. Spowodowało to 

konieczność przygotowania niezbędnego sprzętu medycznego do zapewnienia bezpieczeństwa zarówno 

dla pacjentów jak i personelu medycznego. Część świadczeń medycznych nie była wykonywana ze 

względu  konieczność  czasowego zamknięcia Oddziału wewnętrznego i Oddziału Rehabilitacji.  

 

Oddział wewnętrzny funkcjonował w okresie maj-listopad 2021. W pozostałych miesiącach pełnił funkcję 

oddziału covidowego.  

Oddział rehabilitacji cieszył się dużo mniejszym zainteresowaniem, głównie ze względu na obawy 

pacjentów przed pobytem w szpitalu i zakażeniem . Takie same były również powody znacznie mniejszego 

obłożenia oddziału dziecięcego oraz mniejszej liczby zabiegów realizowanych w procedurze jednodniowej 

na oddziale chirurgii jednego dnia. 

Od stycznia do maja 2021 realizowany był również kontrakt na transport w systemie ratownictwa 

medycznego. Było to możliwe dzięki zakupionej w 2020 karetce fiat DUCATO.  

 

W celu dostosowania technicznego placówki zakupiono oraz pozyskano nowy sprzęt medyczny: 

- aparaty do tlenoterapii,  

- komory dezynfekcyjne, 

- kardiomonitory. 

Zakupiono również nowy samochód osobowy Dacia Lody przeznaczony głównie do transportu krwi. 

Rozpoczęto proces modernizacji i wymiany agregatu prądotwórczego. 

Przez cały rok działał aktywnie punkt szczepień realizujący Narodowy Program Szczepień.  

W zakresie prac inwestycyjnych kontynuowano realizację uruchomienia ujęcia wody na bazie odwiertu 

istniejącego na terenie szpitala. 
 

 

 

Rozdział 14. ADMINISTRACJA SAMORZĄDOWA 

 

 

1. Urząd Miasta i Gminy 

 

           Gmina wykonuje zadania własne, zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz zadania 

powierzone w drodze umów i porozumień. Katalog zadań gminy określają ustawy. Gmina realizuje swoje  

zadania przy pomocy Urzędu Miasta i Gminy.  Statut Urzędu Miasta i Gminy został uchwalony przez Radę 

Miejską w Bystrzycy Kłodzkiej w dniu 30 czerwca 2006r. ( uchwała Nr LXII/401/06). 

 

         Organizację i zasady funkcjonowania Urzędu określa Regulamin organizacyjny , który zgodnie z art. 33 

ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym, ustala burmistrz w drodze zarządzenia.  Z 
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dniem 1 stycznia  2019 roku wprowadzono  Regulamin organizacyjny zarządzeniem Nr 0050.424.2018 z 

dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy Bystrzyca 

Kłodzka.   W trakcie roku 2021 Regulamin Organizacyjny był zmieniany zarządzeniami:  

1) zarządzeniem Nr 0050.14.2021 z dnia 25 stycznia  2021 r. w sprawie zmiany Regulaminu 

Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka; 

2) zarządzeniem Nr 0050.41.2021  dnia 15 lutego 2021 r. w sprawie zmiany Regulaminu 

Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka; 

W dniu 5 marca 2021r. Burmistrz Bystrzycy Kłodzkiej wydała Obwieszczenie Nr 1/2021 w sprawie 

ogłoszenia tekstu jednolitego Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka. 

Kolejne zmiany Regulaminu zostały wprowadzone: 

4) zarządzeniem Nr 0050.80.2021 z dnia 12 marca 2021r. w sprawie zmiany Regulaminu 

Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka; 

5) zarządzeniem Nr 0050.98.2021 z dnia 06 kwietnia 2021r. w sprawie zmiany Regulaminu 

Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka; 

6) zarządzeniem Nr 0050.310.2021 z dnia 05 października 2021r. w sprawie zmiany Regulaminu 

Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka; 

 

Od listopada 2019 r. siedzibą Urzędu Miasta i Gminy jest budynek dawnego ratusza przy Placu Wolności 1.  

Z uwagi na zbyt małą powierzchnię ratusza w stosunku do potrzeb część komórek organizacyjnych mieści 

się w innych lokalizacjach : 

1) Wydział Turystyki i Kultury Fizycznej – przy Placu Wolności 17, 

2) Wydział Urbanistyki i Planowania – przy Placu Wolności 3-4, 

3) Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Leśnictwa – przy Małym Rynku 1 / 2, 

4) Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej – przy ul. Okrzei 1. 

W związku z powołaniem Straży Miejskiej jako wydziału Urzędu Miasta i Gminy,  zlokalizowano ją 

tymczasowo w siedzibie ZUK Sp. z oo  przy ul. Strażakiej13 w Bystrzycy Kłodzkiej. 

 

Wymienione powyżej lokalizacje nie zabezpieczają  w dalszym ciągu wszystkich potrzeb lokalowych 

Urzędu. W związku z tym rozpoczęto prace związane z adaptacją budynku przy Placu Wolności 5 na biura, 

dzięki czemu siedzibę zmienią m.in. takie komórki jak Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Leśnictwa 

czy Straż Miejska. Przewidywane zakończenie tych prac nastąpi w 2023 roku. 

 

Zatrudnienie w Urzędzie na koniec 2021 roku przedstawia się jak niżej: 

Ilość osób – 100 

Ilość etatów – 98,5 et. 

w tym: 

pełnozatrudnionych  - 95 osób  

niepełnozatrudnionych -  5 osób ( 3,5 et) 

zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych – 78 osób 

zatrudnionych na stanowiskach pomocniczych i obsługi –  22 osoby 

zatrudnionych na czas nieokreślony – 87 osoby 

zatrudnionych na czas określony – 13 osób. 

 

Wzrost zatrudnienia wynika główne z  nakładania na samorządu nowych zadań wynikających z ustaw i 

rozporządzeń. Ponadto powstały nowe  wydziały takie jak: 

- Straż Miejska, 

- Wydział Polityki Klimatycznej.  

 

Niezależnie od tego, wykonując postanowienia standardu kontroli zarządczej „Ciągłość działalności”  

kierownictwo Urzędu zadbało o zapewnienie następstw na kluczowe stanowiska urzędnicze. Część kadry 

osiągnęła wiek emerytalny i zapowiedziała odejście z pracy, w związku z tym w drodze naborów  
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zatrudniono  nowych pracowników w terminach umożliwiających zapoznanie się z zadaniami i spokojne 

przekazanie wiedzy oraz wszelkich dokumentów przed odejściem na emeryturę. Dlatego na niektórych  

stanowiskach chwilowo zatrudnienie było podwójne. Podobnie okresowo niezbędna była pomoc w 

sekretariacie w celu założenia bazy danych do nowo wdrożonego oprogramowania dot. elektronicznego 

rejestru korespondencji. 

 

2. Działalność administracji samorządowej 

 

          W roku 2021 wpłynęło do Urzędu Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka 23137  pism zarejestrowanych w 

Rejestrze korespondencji przychodzącej (korespondencja tradycyjna i email).  Do końca roku 2021 

funkcjonował elektroniczny rejestr korespondencji przychodzącej z wykorzystaniem programu IntraDok, 

który od 1 stycznia 2022 r. został zastąpiony elektronicznym rejestrem korespondencji w ramach programu  

SOD365. 

 

           Z powodu pandemii koronawirusa, w celu zapewnienia pracownikom i klientom Urzędu 

bezpieczeństwa oraz zapobiegania  dalszemu rozprzestrzenianiu się wirusa, w niektórych okresach roku 

2021 Urząd funkcjonował z ograniczeniami. Ograniczono przyjmowanie interesantów, wdrożono procedury 

bezpieczeństwa, wyposażono pracowników w środki ochrony (maseczki, rękawiczki jednorazowe, płyny do 

dezynfekcji), wprowadzono pracę zdalną lub pracę hybrydową. Wprowadzono też obowiązek kwarantanny 

dokumentów wpływających do Urzędu.  Posiedzenia organów kolegialnych gminy odbywały się zdalnie z 

użyciem  środków komunikacji elektronicznej na odległość. Pomimo  wspomnianych ograniczeń Urząd 

funkcjonował stabilnie a sprawy interesantów były załatwiane na bieżąco.  Burmistrz Bystrzycy Kłodzkiej 

wydawała na bieżąco zarządzenia dotyczące funkcjonowania Urzędu w warunkach pandemii , stosownie do 

zmieniającej się sytuacji epidemicznej w kraju i na terenie gminy. W tej sprawie wydane zostały następujące 

zarządzenia: 

 

1) Zarządzenie Nr 0050.177.2020 z dnia 13 lipca 2020r.  w sprawie wprowadzeniu regulaminu 

pracy zdalnej (praca zdalna w roku 2021 odbywała się na tych samych zasadach); 

2) Zarządzenie Nr 0050.81.2021 z dnia 22 marca 2021r. w sprawie zasad funkcjonowania Urzędu 

Miasta i Gminy oraz wykonywania zadań przez pracowników w okresie epidemii COVID-19 , 

zmienione: 

- zarządzeniem nr 0050.91.2021 z dnia 30 marca 2021r. 

- zarządzeniem Nr 0050.101.2021 z dnia 08 kwietnia 2021r. 

- zarządzeniem Nr 0050.121.2021 z dnia  15 kwietnia 2021r. 

3) Zarządzenie Nr 0050.125.2021 z dnia 22 kwietnia 2021r. w sprawie zasad funkcjonowania 

Urzędu Miasta i Gminy oraz wykonywania zadań przez pracowników w okresie epidemii COVID-

19; 

5) Zarządzenie Nr 0050.133.2021 z dnia 07 maja 2021r. w sprawie zasad funkcjonowania Urzędu 

Miasta i Gminy oraz wykonywania zadań przez pracowników w okresie epidemii COVID-19 ; 

 

6) Zarządzenie Nr 0050.244.2021 z dnia 02 sierpnia 2021r. w sprawie zasad funkcjonowania Urzędu 

Miasta i Gminy oraz wykonywania zadań przez pracowników w okresie epidemii COVID-19 , 
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Dane statystyczne dotyczące działalności Urzędu Miasta i Gminy za rok 2021 

 

Komórka 

organizacyjna 

Urzędu 

Dane za rok 2021 

liczba  

wydanych 

 decyzji 

administrac. 

ogółem 

liczba 

odwołań 

liczba 

decyzji 

uchylonych 

Liczba 

wydanych 

zaświadczeń 

Liczba 

wydanych 

postanowi

eń 

Liczba 

zażaleń 

Liczba 

umów* 

Urząd Stanu 
Cywilnego 

15 0 0 22 1 0 0 

Wydział 
Urbanistyki i 
Planowania 

399 

 

11 10 802 

 

53 

 

0 

 

5 

 

Wydział 
Rolnictwa, 
Ochrony 

Środowiska                       
i Leśnictwa 

 89 1 0 0 0 0  340 

Wydział 
Gospodarki 

Komunalnej i 
Mieszkaniowej 

 

20 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

22 

Wydział 
Finansowo-
Budżetowy 

10 316 5 4 240 1 019 0 0 

Wydział 
Organizacyjno-

Prawny 

1 0 0 8 0 0 42 

Wydział Spraw 
Obywatelskich 

8 1 0 367 0 0 0 

Wydział 
Geodezji i 

Gospodarki 
Gruntami 

53 0 0 62 0 0  1217 

Wydział 
Zarządzania 

Kryzysowego 

2 1 1 7 0 0  21 

Wydział 
Inwestycji, 
Rozwoju i 

Przedsiębiorcz
ości 

73 0 0 15 0 0 72 

Wydział 
Turystyki 
i Kultury 
Fizycznej 

0 

 

0 

  

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

65 

 

Wydział 
Edukacji i 

Spraw 
Społecznych 

153 0 0 39 1 0 19 
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Wydział 
Polityki 

Klimatycznej 
(wcześniej 

Główny 
Specjalista ds. 
Ograniczania 

Niskiej Emisji) 

1 1 0 0 0 0 63 

Straż Miejska 0 0 0 0 0 0 2 

Razem 11 130 20 15 1562 1074 0 1868 

*- bez umów o pracę 

 

   Na podstawie powyższego zestawienia należy stwierdzić, że wszelkie sprawy są załatwiane zgodnie z 

przepisami. Odsetek uchylonych decyzji w stosunku do liczby wydanych decyzji wynosi nieco ponad  

0,18%.  Nie złożono zażaleń w stosunku do wydanych postanowień. 

 

      W roku 2021  w Urzędzie  na bieżąco realizowane były przepisy w zakresie ochrony danych osobowych, 

wynikające  z wejścia w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady  (UE) Nr 2016/679 z dnia 

26 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 

sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE -ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych (RODO) ( Dz.Urz.UE. Nr L119 z dnia 4 maja 2016r.). Urząd zatrudnia 

Inspektora Ochrony Danych, który wykonuje swoje zadania nie tylko na rzecz Urzędu, ale także dla 10 

jednostek organizacyjnych Gminy. Do zadań  Inspektora  Ochrony Danych  należało: 
-  informowanie administratora, podmiotu przetwarzającego oraz pracowników, którzy przetwarzają dane 

osobowe, o obowiązkach spoczywających na nich na mocy niniejszego rozporządzenia oraz innych 

przepisów Unii lub państw członkowskich o ochronie danych i doradzanie im w tej sprawie; 
- monitorowanie przestrzegania niniejszego rozporządzenia, innych przepisów Unii lub państw 

członkowskich o ochronie danych oraz polityk administratora lub podmiotu przetwarzającego w dziedzinie 

ochrony danych osobowych, w tym podział obowiązków, działania zwiększające świadomość, szkolenia 

personelu uczestniczącego w operacjach przetwarzania oraz powiązane z tym audyty; 

-  udzielanie na żądanie zaleceń co do oceny skutków dla ochrony danych oraz monitorowanie jej 

wykonania; 
-  współpraca z Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych; 

- pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w kwestiach 

związanych z przetwarzaniem danych osobowych; 

- pełnienie roli punktu kontaktowego dla osób, których dane dotyczą, we wszystkich sprawach związanych 

z przetwarzaniem ich danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących im na mocy 

niniejszego rozporządzenia. 

       

            Z podjętych  działań  na  szczególne uwzględnienie zasługuje wdrożenie  nowej  Polityki   

Bezpieczeństwa  Urzędu  Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka  oraz Instrukcji  Zarządzania systemem 

informatycznym  służącym do  przetwarzania  danych  osobowych  w  Urzędzie  Miasta i Gminy Bystrzyca  

Kłodzka.  Powyższe  procedury  wprowadzono, aby  przetwarzanie danych osobowych  odbywało  się  

zgodnie  z przepisami  o ochronie danych osobowych.  Wdrożenie  procedur  wewnętrznych  nastąpiło  

poprzez  wydanie zarządzenia nr 0050.199.2021  Burmistrza Bystrzycy  Kłodzkiej  z  dnia 25 czerwca 2021 

roku. 

 

        W Urzędzie Miasta i Gminy zorganizowano  kontrolę zarządczą z oparciu o przepisy ustawy o 

finansach publicznych oraz Komunikatu Nr 23 Ministra Finansów w sprawie standardów kontroli 

zarządczej dla jednostek sektora finansów publicznych.  W szczególności Burmistrz zatwierdził plan 
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działalności na rok 2021 ( Zarządzenie Nr 0050.42.2021 z dnia 18.02.2020r.) oraz plan zarządzania 

ryzykiem na rok 2021 (Zarządzenie Nr 0050.43.2020 z dnia 18.02.2021r.).  Sprawozdanie z realizacji planu 

działalności za rok 2021 zostało zatwierdzone w dniu 15 kwietnia 2021r.  W dniu 29 kwietnia 2022r. 

Burmistrz złożyła Oświadczenie  o stanie kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka 

za rok 2021.    

          Narzędziem wspierającym proces monitorowania i oceny systemu kontroli zarządczej jest audyt 

wewnętrzny. Audyt wewnętrzny jest działalnością niezależną, obiektywnie zapewniającą i doradczą, której 

celem jest przysporzenie wartości i usprawnienie działalności operacyjnej Urzędu. Pomaga on  w osiąganiu  

celów poprzez systematyczne i zdyscyplinowane podejście do oceny i doskonalenia skuteczności procesów 

zarządzania ryzykiem, kontroli i ładu organizacyjnego. Rolą audytu wewnętrznego jest niezależne 

monitorowanie, weryfikacja i ocena skuteczności procesów zarządzania ryzykiem, kontroli i organizacji 

jednostki. W konsekwencji audyt wewnętrzny wspomaga system kontroli zarządczej poprzez niezależne 

spojrzenie na funkcjonowanie, adekwatność i efektywność kontroli, czyli ocenę istnienia i działania systemu 

kontroli zarządczej. W Urzędzie zatrudniony jest audytor wewnętrzny na podstawie umowy -zlecenia. 

Realizuje on na bieżąco zadania wynikające z ustawy zgodnie z planem audytu na każdy rok. Informacje 

dotyczące wyników audytu są przekazywane burmistrzowi.  

          W Urzędzie prowadzony jest Rejestr skarg i wniosków. Zgodnie z przepisami kodeksu postępowania 

administracyjnego skargi na Burmistrza i kierowników jednostek organizacyjnych Gminy rozpatruje Rada 

Miejska, zaś skargi na pracowników Urzędu Miasta i Gminy rozpatruje Burmistrz.   

 

W roku 2021 wpłynęły 2 skargi: 

 - jedna skarga na kierownika gminnej jednostki organizacyjnej, Rada Miejska uznała skargę za 

bezzasadną, druga skarga została wycofana.  

- w omawianym okresie  wpłynęły 2 skargi  na pracowników Urzędu, obie zostały uznane za bezzasadne, 

Nie wpłynęły skargi skierowane niezgodnie z właściwością. 

 

         Zgodnie z przepisami ustawy o petycjach Urząd Miasta i Gminy prowadzi rejestr petycji, który jest 

zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej. W tym samym miejscu zamieszczono również informację 

o zasadach składania petycji. W roku 2021 nie wpłynęła żadna petycja kierowana do Burmistrza, natomiast 

do Rady Miejskiej wpłynęły 3 petycje. Zgodnie z przepisami udzielono odpowiedzi  na petycje w 

ustawowym terminie oraz zamieszczono na stronie BIP Urzędu Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka. 

        W roku 2021 odbyło się 9 kontroli zewnętrznych. W przypadku 4 kontroli nie stwierdzono żadnych 

nieprawidłowości i nie wydano zaleceń. W pozostałych przypadkach wydano zalecenia, na które w terminie 

udzielono odpowiedzi o sposobnie  ich realizacji. 

 
          Przepisy ustaw wymusiły na nas wdrożenie nowych procedur . Na podstawie ustawy z dnia 19 lipca 

2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. 2020 r. poz. 1062)  

powołano Koordynatora ds. dostępności i Zespół ds. dostępności, oraz wdrożono Plan  działania na rzecz 

poprawy zapewnienia dostępności  osobom ze szczególnymi potrzebami.  Zgodnie z wymogami przepisów 

dotyczących dostępności stron internetowych zostały wykonane nowe strony spełniające wymagania 

ustawowe. Na każdej z tych stron zamieszczono deklaracje dostępności. Ponadto z dniem 31 marca 2021r. 

sporządzono i opublikowano w BIP Raport dostępności. 

               

        Ponadto na podstawie przepisów dyrektywy PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2019/1937 

z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii 

(Dz.U.UE.L.2019.305.17) wdrożono w Urzędzie procedury dotyczące zgłaszania nieprawidłowości oraz 

ochrony sygnalistów (Zarządzenie Burmistrza Nr 0050.411.2021 z dnia 16 grudnia 2021r.  w sprawie 

wprowadzenia procedury zgłaszania nieprawidłowości, prowadzenia postępowania wyjaśniającego oraz 

ochrony sygnalistów w Urzędzie Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka). Zadania te realizuje radca prawny. 
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           Ważnym zadanie dla Urzędu było przeprowadzenie Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i 

Mieszkań 2021. Spis trwał w okresie od 01 kwietnia 2021r. do 30 września 2021r. według stanu na dzień 

31 marca 2021 r. Na terenie Gminy Bystrzyca Kłodzka pracowało 8 rachmistrzów, którzy pytali 

ankietowanych o podstawowe dane, takie jak: imię i nazwisko, wiek, adres zamieszkania, stan cywilny, 

obywatelstwo czy poziom wykształcenia. Wynik szczegółowe NSPLiM nie są jeszcze znane. 

            

             Sprawne działanie Urzędu Miasta i Gminy nie byłoby możliwe bez realizacji zadań z zakresu 

informatyzacji. Gmina przystąpiła w roku 2021 do programu „Cyfrowa Polska”. Wniosek o 

dofinansowanie obejmował Urząd oraz  wszystkie  jednostki organizacyjne gminy (z wyjątkiem spółek) . 

Gmina otrzymała dofinansowanie w kwocie 558.209,12 zł.  Projekt będzie realizowany w roku 2022. 

              

          Specyfika i szybki rozwój zarówno sprzętu jak i procesów w sferze szeroko pojętej informatyzacji 

administracji powodują, że na bieżąco musimy uzupełniać sprzęt komputerowy, kupując nowy, 

spełniający wymagania narzucane przez różnorodne programy i aplikacje,  Ponadto doskonalimy także 

oprogramowanie. W roku 2021 wdrożyliśmy nowe oprogramowanie i stronę Biuletynu Informacji 

Publicznej, zakupiliśmy i wdrożyliśmy  nowy program kadrowo-płacowy (e-nova365), który w pełni 

funkcjonuje już od 1 stycznia 2022r.  Zakupiliśmy także nowy program – rejestr korespondencji, po raz 

pierwszy obejmując programem informatycznym korespondencje wysyłaną, ujednolicając wygląd kopert 

z wysyłaną korespondencją, a przede wszystkim ułatwiający pracę sekretariatu  poprzez powiązanie z 

programom e-nadawca Poczty Polskiej.  Okres wdrożenia i szkoleń zakończyliśmy w roku 2021 , a 

produkcyjnie program ten stosujemy od 1 stycznia 2022r. Program ten można rozbudować o w pełni 

elektroniczny obieg dokumentów (SOD) zgodnie z instrukcją kancelaryjną, jeśli  tylko zapadnie taka 

decyzja kierownictwa Urzędu.  

  

 

Rozdział 15. REALIZACJA STRATEGII ROZWOJU GMINY 
 

Strategia Rozwoju Gminy Bystrzyca Kłodzka na lata 2016 – 2021 została przyjęta uchwałą Rady 

Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej w dniu 29 stycznia 2016 r. Postanowienia Strategii zawarte w Rozdziale 9. 

„Monitoring” zobowiązują zespół zadaniowy do opracowania sprawozdania z realizacji Strategii co 3 lata i 

przedstawiania go Burmistrzowi Bystrzycy Kłodzkiej. Dodatkowo Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o 

samorządzie gminnym nakłada na Burmistrza obowiązek sporządzenia Raportu o stanie gminy, który 

odnosi się również do stanu zaawansowania realizacji Strategii rozwoju. W związku z powyższym ostatni 

Raport z realizacji Strategii Gminy Bystrzyca Kłodzka został opracowany za okres 2016-2018 przez Zespół 

zadaniowy ds. monitoringu i aktualizacji Strategii Rozwoju Gminy Bystrzyca Kłodzka na lata 2016-2021. 

Kompleksowy, podsumowujący raport z realizacji strategii za okres 2016-2021 został opracowany w 

2022 r. i jest podsumowaniem stanu wdrażania i realizacji ww. strategii.  Raport z realizacji Strategii 

Rozwoju Gminy Bystrzyca Kłodzka na lata 2016-2021 stanowi załącznik do niniejszego Raportu o 

stanie gminy.  

          W roku 2021 kończył się okres obowiązywania strategii wobec powyższego gmina Bystrzyca 

Kłodzka przystąpiła do opracowania nowego dokumentu strategii na lata 2022 – 2030. W dniu 26 marca 

2021 r. podjęto uchwałę nr XXXVIII/319/2021 w sprawie określenia szczegółowego trybu i 

harmonogramu opracowania „Strategii Rozwoju dla Gminy Bystrzyca Kłodzka na lata 2021 - 2030”, która 

zakładała m. in. przeprowadzenie konsultacji społecznych. 

Strategia Rozwoju Gminy Bystrzyca Kłodzka na lata 2021 – 2030 w  dniu 29 grudnia 2021 r.  została 

przyjęta uchwałą Rady Miejskiej nr LI/423/2021 w Bystrzycy Kłodzkiej. Strategia wyznacza cele i 

kierunki w jakich powinna rozwijać się Gmina Bystrzyca Kłodzka do roku 2030. Strategia została 

opracowana we współpracy   z mieszkańcami oraz partnerami społeczno-gospodarczymi, którzy zgłaszali 
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swoje propozycje w trakcie warsztatów, spotkania konsultacyjnego oraz w ramach badania ankietowego. 

Dokument uzyskał pozytywną opinię Zarządu Województwa Dolnośląskiego w zakresie spójności z 

postanowieniami Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2030. W celu uzyskania opinii 

społecznej na temat Strategii przeprowadzono konsultacje, a uzasadnione zgłoszenia zostały 

uwzględnione w treści dokumentu. 

 

 

Rozdział 16. PODSUMOWANIE 

         Kolejny już raz przedkładam Radzie Miejskiej i lokalnej społeczności Raport o stanie gminy. Jest to 

dokument zawierający opis podjętych w roku 2021 przez samorząd działań administracyjnych i 

gospodarczych, służących utrzymaniu zasobów gminy oraz  jej rozwojowi, w tym zmianom kształtującym 

przestrzeń publiczną. W raporcie zgromadzone zostały szczegółowe dane, przedstawiające szeroki zakres 

funkcjonowania instytucji wydatkujących środki z budżetu gminy Bystrzyca Kłodzka i stanowiące źródło 

oceny możliwości dalszego rozwoju gminy.  

          

         Raport zawiera analizę i opis realizacji zadań organu wykonawczego w obszarach działalności 

stanowiących zadania gminy wymienione w ustawie o samorządzie gminnym, jest zatem podsumowaniem 

sposobu wykonywania ustawowych zadań gminy w roku 2021.  Raport zawiera również dane dotyczące 

tendencji w zakresie poszczególnych zjawisk społeczno-gospodarczych (w porównaniu z danymi z 

poprzednich trzech raportów za lata 2018 , 2019 i 2020). Ponadto – zgodnie z wymaganiami  art. 28 aa ust. 

2 ustawy o samorządzie gminnym – niniejszy raport zawiera informacje o realizacji uchwał Rady Miejskiej 

oraz wszystkich przyjętych przez organ stanowiący polityk, programów i strategii. 

          

        Przedkładając Państwu – radnym i mieszkańcom gminy Bystrzyca Kłodzka – ten obszerny materiał, 

jestem przekonana, że  w jak najbardziej pełny i wiarygodny sposób ilustruje on ogrom działań władz 

gminy i pracowników jednostek organizacyjnych, zmierzających do poprawy jakości życia mieszkańców, 

podniesienia atrakcyjności naszej gminy oraz  zgodnej z prawem działalności gminnej administracji 

samorządowej. 

 

            Równocześnie proszę o przyjęcie przedłożonego Raportu o stanie Gminy  Bystrzyca Kłodzka za rok 

2021  i zgodnie z art. 28 aa ust. 9 ustawy o samorządzie gminnym, proszę o podjęcie uchwały w sprawie  

udzielenia mi votum zaufania,  

 

Z poważaniem 

 

Renata Surma 

Burmistrz Bystrzycy Kłodzkiej 


