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Wstęp
Raport o stanie gminy został sporządzony na podstawie art. 28 aa ust. 2 ustawy z dnia 8
marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020, poz. 713 ze zm.). Zgodnie z ustawą
raport obejmuje podsumowanie działalności wójta w roku poprzednim, w szczególności
realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego. Rada
Gminy Nowa Ruda nie określiła w drodze uchwały szczegółowych wymogów dotyczących
raportu, został on więc przygotowany wg schematu zastosowanego przy sporządzaniu
raportów o stanie gminy za rok 2018 oraz za rok 2019, jak również o ogólne wytyczne i
wnioski, które pojawiły się po sporządzeniu przez jednostki samorządu terytorialnego
pierwszych raportów w roku poprzednim.
Raport o stanie gminy wskazuje, że w roku 2020, pomimo wprowadzonych w całym kraju
obostrzeń związanych z epidemią koronawirusa, po raz kolejny udało się zrealizować
wytyczone plany i poprawić w wielu obszarach jakość życia mieszkańców gminy. Dzieje się to
m.in. w sferze infrastruktury drogowej, bezpieczeństwa, ochrony środowiska oraz
infrastruktury edukacyjnej. W tym miejscu należy zwrócić uwagę m.in. środki przeznaczone
na inwestycje w zasób mieszkaniowy; systematyczne doposażanie ochotniczych straży
pożarnych, w tym zakup średniego samochodu ratowniczo gaśniczego z napędem 4x4 dla
OSP w Sokolcu, dofinansowanie działań oświatowych, czy też inwestycje w odnawialne
źródełaenergii.
Gmina realizuje również wiele działań w obszarze społecznym. Należy do nich m.in.
organizacja imprez kulturalnych i sportowych, z których wiele ocenianych jest bardzo
pozytywnie, o czym świadczą zdobywane w kolejnych latach wyróżnienia (np. ogólnopolska
nagroda przyznawana przez kapitułę Plebiscytu Gospodarczego MUFLONY w kategorii
Wydarzenie/Inicjatywa Roku w związku z organizacją Biegu na Wielką Sowę – I miejsce), a
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także realizacja zadań w zakresie sportu i rekreacji, czy współpracy z seniorami oraz
organizacjami pozarządowymi. Wszystko po to, by pozytywnie motywować mieszkańców do
wspólnego spędzania wolnego czasu i realizacji swoich zainteresowań. W tym miejscu trzeba
również wspomnieć o realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej, które służyć mają
równaniu szans mieszkańców gminy.
Podejmowane działania, zarówno o charakterze inwestycyjnym, jak i projekty „miękkie“ są
spójne ze strategiami, w których realizację włączyła się Gmina Nowa Ruda.
W Gminie Nowa Ruda nie funkcjonuje budżet obywatelski, natomiast fundusz sołecki
pozwala na wsłuchanie się w głos mieszkańców i realizację zadań bliskich ich potrzebom.
Dzięki temu w 2020 r. sołectwa m.in. utrzymywały i modernizowały place zabaw, odnowiły
świetlice wiejskie, a także dokonywały do nich zakupów sprzętu.
Realizacja działań była możliwa dzięki zaangażowaniu i codziennej pracy pracowników
Urzędu Gminy, którzy wykorzystują swoją wiedzę w celu realizacji ustawowych działań, jak
również – dzięki swoim inicjatywom i umiejętnościom - pozyskują środki zewnętrzne na ich
wykonanie.
Przedstawiona w raporcie wielość działań gminy nie powoduje, że nie ma ona świadomości
wyzwań i problemów, z którymi przychodzi się jej zmierzyć. Należą do nich m.in. słabo
rozwinięta sieć kanalizacyjna (w 2021 r. podjęte zostaną kolejne działania zmierzające do
zwiększenia dostępu mieszkańców do dostępu do sieci, w planach jest bowiem budowa
kanalizacji sanitarnej w największej miejscowości gminy, czyli Jugowie); słaby stan techniczny
budynków komunalnych; brak warunków lokalowych dla dzieci uczęszczających do
przedszkoli na miarę XXI w. (tu należy wskazać, że w 2019 r. podjęto prace projektowe
dotyczące budowy przedszkola samorządowego w Bożkowie), czy dalsza konieczność
wymiany wysokoemisyjnych źródeł ciepła.
Wiele z tych zadań wymaga jednak czasu i pozyskania zewnętrznych środków finansowych,
tak, by gmina mogła się stawać się miejscem atrakcyjnym do zamieszkania i coraz
ciekawszym turystycznie. Niech przedstawiony raport pozwoli na przychylne spojrzenie na
gminę i kierunki jej rozwoju.
Podstawowe informacje o gminie
Położenie, jednostki pomocnicze i organizacyjne
Gmina Nowa Ruda położona jest w województwie dolnośląskim, powiecie kłodzkim. Jest
jedną z 78 gmin wiejskich, położonych na terenie województwa. Geograficznie leży w
Sudetach Środkowych, u podnóża Gór Sowich i na obszarze Wzgórz Włodzickich, w dolinie
rzeki Włodzicy i jej dopływów.
Sąsiednimi gminami są: Bielawa, Dzierżoniów (gmina wiejska), Głuszyca, Kłodzko (gmina
wiejska), Nowa Ruda (gmina miejska), Pieszyce, Radków, Stoszowice, Walim. Ponadto Gmina
graniczy z Republiką Czeską.
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Gmina Nowa Ruda zajmuje obszar 139,67 km², co stanowi 8,5% powierzchni powiatu
kłodzkiego, z czego użytki rolne stanowią 50%, a użytki leśne 41%.
Do Gminy Nowa Ruda należą wsie: Bartnica, Bieganów, Bożków, Czerwieńczyce, Dworki,
Dzikowiec, Jugów, Krajanów, Ludwikowice Kłodzkie, Nowa Wieś Kłodzka, Przygórze, Sokolec,
Sokolica, Świerki, Włodowice i Wolibórz. Jednostkami pomocniczymi są sołectwa, których
jest na terenie gminy 17. Poza ww. wsiami dodatkowe sołectwo Koszyn znajduje się w
obrębie wsi Bożków.
Siedziba gminy znajduje się na terenie Nowej Rudy.

Źródło: http://www.polskawliczbach.pl/gmina_Nowa_Ruda#googleStreetView
Jednostki organizacyjne Gminy Nowa Ruda to:
•

Urząd Gminy Nowa Ruda,

•

Zespół Szkół Nr 1 w Jugowie,

•

Zespół Szkół Nr 2 w Ludwikowicach Kł.,

•

Zespół Szkół nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Bożkowie,

•

Zespół Przedszkolny w Woliborzu (w skład zespołu wchodzą: Przedszkole
Samorządowe w Woliborzu oraz Przedszkole Samorządowe w Przygórzu),

•

Żłobek Publiczny „Baśniowe Wzgórze” w Ludwikowicach Kł.,

•

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Rudzie - Słupcu,
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•

Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda w Ludwikowicach Kł.

Udział w stowarzyszeniach i współpraca partnerska
Gmina Nowa Ruda współpracuje z Gminą Giżycko i Gminą Somonino oraz czterema
miastami: Broumov (Czechy), Castrop-Rauxel (Niemcy), Bruay-sur-l’Escaut (Francja) i Hronov
(Czechy). W 2020 roku obszar współpracy dotyczył wymiany doświadczeń w zakresie
działalności samorządu oraz realizacji wspólnych projektów z miastami partnerskimi z Czech.
W 2020 roku realizowano projekt: "Aktywny senior" (wspólnie z miastem Broumov) i projekt
"Czesko-polski szlak grzbietowy. Część wschodnia" - porozumienie partnerskie Euroregionu
Glacensis, Gminy Nowa Ruda, Gminy Miejskiej Nowa Ruda, Gminy Bystrzyca Kłodzka, Gminy
Duszniki-Zdrój, Gminy Międzylesie, Gminy Radków, Stowarzyszenia Gmin Ziemi Kłodzkiej,
Kraju Kralovohradeckiego, Kraju Ołomunieckiego, Okręgu Destne, Okręgu Oleśnice, Okręgu
Vysoka Srbska, Kraju Ołomunieckiego, Kraju Pardubickiego, Powiatu Kłodzkiego oraz spółki
Sdružení Neratov, z.s.
Gmina Nowa Ruda jest także członkiem:
Stowarzyszenia Gmin Ziemi Kłodzkiej,
Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Glacensis,
Lokalnej Organizacji Turystycznej Aglomeracji Wałbrzyskiej,
Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo Sowiogórskie”,
Aglomeracji Wałbrzyskiej,
Sygnatariuszem Deklaracji Sudeckiej.
Członkostwo w tych organizacjach dotyczyło przede wszystkim realizacji wspólnych
programów i projektów, umożliwiających uzyskiwanie dofinansowania środków
zewnętrznych. Informacje dotyczące efektów współpracy zostały opisane w innych
rozdziałach raportu.
Sytuacja demograficzna
Liczba mieszkańców Gminy wg stanu na dzień 31.12.2020 r. wynosiła 11 183 i zmniejszyła się
w stosunku do liczby mieszkańców na koniec 2019 roku o 145 osób (było 11 328).
W poszczególnych miejscowościach na dzień 31 grudnia 2020 roku zameldowanych było:
1)

Bartnica – 173 (na koniec 2019 r. – 174)

2)

Bieganów – 20 (na koniec 2019 r. – 21)

3)

Bożków – 1 482 (na koniec 2019 r. - 1 504)

4)

Czerwieńczyce – 442 (na koniec 2019 r. – 447)

5)

Dworki – 60 (na koniec 2019 r. – 59)

6)

Dzikowiec – 830 (na koniec 2019 r. – 819)

7)

Jugów – 2 752 (na koniec 2019 r. - 2 799)
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8)

Krajanów – 101 (na koniec 2019 r. – 106)

9)

Ludwikowice Kł. – 2 039 (na koniec 2019 r. - 2 066)

10)

Nowa Wieś Kł. – 206 (na koniec 2019 r. – 213)

11)

Przygórze – 668 (na koniec 2019 r. – 682)

12)

Sokolec – 180 (na koniec 2019 r. – 178)

13)

Sokolica – 65 (na koniec 2019 r. – 66)

14)

Świerki – 518 (na koniec 2019 r. – 515)

15)

Włodowice – 652 (na koniec 2019 r. – 664)

16)

Wolibórz – 995 (na koniec 2019 r. - 1 015)

W 2020 roku liczba zgonów wyniosła 189, a urodzeń 74. Oznacza to, że w gminie mieliśmy do
czynienia z ujemnym wskaźnikiem demograficznym, wyrażającym się przewagą zgonów nad
narodzinami o 115 osób.
Aktywność zawodowa
Na koniec grudnia 2020 roku w gminie zarejestrowanych osób bez pracy było ogółem 509, o
65 osób więcej niż na koniec grudnia 2019 r.

Bezrobocie rejestrowane wg GUS na 31.12.2020 r.
279

230
Kobiety

Mężczyźni

Wśród bezrobotnych liczniejszą grupę ze względu na płeć stanowiły kobiety (279 osób). Na
uwagę zasługuje stosunkowo niskie bezrobocie wśród ludzi młodych w wieku do lat 25 (44
osoby). Warto zaznaczyć, że w dalszym ciągu dużą grupę bezrobotnych stanowią osoby
długotrwale bezrobotne w liczbie 252 (wzrost w porównaniu do roku 2019 o 38 osób).
(Dane z Banku Danych Lokalnych GUS – www.bdl.stat.gov.pl/BDL/dane/teryt/tablica)
Informacje o wójcie i jego zadaniach
Wójt jest organem wykonawczym gminy. Wójtem Gminy Nowa Ruda od listopada 2014 roku
jest Adrianna Mierzejewska.
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Zgodnie z art. 30 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym do zadań wójta należy w
szczególności:
1. przygotowywanie projektów uchwał rady gminy;
2. opracowywanie programów rozwoju w trybie określonym w przepisach o
zasadach prowadzenia polityki rozwoju;
3. określanie sposobu wykonywania uchwał;
4. gospodarowanie mieniem komunalnym;
5. wykonywanie budżetu;
6. zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.
Do wójta należy również kierowanie bieżącymi sprawami gminy oraz reprezentowanie jej na
zewnątrz. Jednym ze wskaźników załatwianych spraw bieżących jest ilość korespondencji
wpływającej do urzędu, która w 2020 roku wyniosła 17 352 pism. Oznacza to, że każdego
roboczego dnia do urzędu trafia ponad 68 dokumentów. Z kolei reprezentowanie gminy na
zewnątrz odbywa się m.in w trakcie: spotkań z władzami państwowymi i samorządowymi,
Zgromadzeń Wspólników spółek z udziałem gminy; posiedzeń komisji w stowarzyszeniach;
narad Rady LGD Partnerstwo Sowiogórskie; Walnych Zebrań członków stowarzyszeń,
spotkań Komitetu Sterującego AW i Sygnatariuszy Deklaracji Sudety 2030; posiedzeń zarządu
gminnego i powiatowego OSP.
Do zadań wójta należy ponadto realizacja licznych zadań wynikających z przepisów
szczególnych, związanych np. z ochroną przeciwpowodziową (w tym opracowanie planu
operacyjnego ochrony przed powodzią oraz ogłaszanie i odwoływanie pogotowia oraz
alarmu przeciwpowodziowego).
Wójt wykonuje zadania przy pomocy urzędu gminy i jako kierownik urzędu organizuje oraz
określa zasady funkcjonowania urzędu gminy. Podstawowym dokumentem w tym zakresie
jest Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Nowa Ruda. W 2020 r. zarządzeniem Wójta nr
220/20 z 14 lipca 2020 r. nadano nowy Regulamin Organizacyjny. Wójt wypełnia również
uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników urzędu oraz
kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.
Swoje zadania Wójt realizuje m.in. poprzez wydawanie zarządzeń. W 2020 r. Wójt Gminy
wydał 667 zarządzeń.
Urząd Gminy Nowa Ruda
Urząd Gminy Nowa Ruda jest usytuowany w dwóch budynkach: przy ul. Niepodległości 2
oraz ul. Niepodległości 4 w Nowej Rudzie. Na dzień 31 grudnia 2020 r. w urzędzie
zatrudnionych było 71 pracowników, w tym 53 osoby na stanowiskach urzędniczych, 1 osoba
na stanowisku pomocy administracyjnej, 4 osoby na stanowiskach obsługi oraz 13 osób
wykonujących roboty publiczne.
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Prawie 89% pracowników zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych posiada
wykształcenie wyższe (47 osób z 53). W urzędzie dba się o ciągłe podnoszenie kwalifikacji
zawodowych pracowników. W 2020 r. na szkolenia wydatkowano 15 517,40 zł. Oprócz tego
pracownicy posiadają dostęp do aktualizowanej na bieżąco bazy aktów prawnych i mogą
korzystać ze szkoleń on-line.
Dzięki staraniom Wójta Gminy udało się pozyskać na potrzeby Urzędu Gminy budynek przy
ul. Niepodległości 2 w Nowej Rudzie. W 2020 r. ukończono modernizację budynku. Efektem
prac było przystosowanie pomieszczeń do pracy dla osób zatrudnionych w Urzędzie Gminy
oraz Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowej Rudzie. Dzięki przeprowadzce, która
miała miejsce 1 lipca 2020 r., Gmina nie ponosi już kosztów związanych z wynajmem
pomieszczeń w obiekcie przy ul. Niepodległości 1 w Nowej Rudzie (dot. Urzędu Gminy) oraz
przy ul. Kłodzkiej 27 w Nowej Rudzie (dot. GOPS).
Sytuacja finansowa
Dochody budżetowe
Dochody budżetowe w 2020 roku wyniosły 62 978 173,30 zł i były o 6,44 % wyższe od
zaplanowanych na rok 2020.
Dochody majątkowe wyniosły ogółem 8 907 822,35 zł i stanowiły 14,14 % wszystkich
dochodów Gminy.

Wyszczególnienie

Plan po zm. na 2020
r.

Wykonanie
za 2020 r.

Realizacja
(kol.3/kol.2)

1

2

3

4

Dochody ogółem:

59 170 323,27

62 978 173,30

106,44%

54 230 077,87

54 070 350,95

99,71%

4 940 245,40

8 907 822,35

180,31%

871 415,90

863 997,33

99,15%

22 972 951,92

27 928 361,92

121,57%

1. wpływy z podatku:

4 792 864,00

4 936 878,27

103,00%

a) od nieruchomości

3 853 924,00

3 966 691,41

102,93%

b) rolnego

270 188,00

274 520,03

101,60%

c) leśnego

194 871,00

197 019,60

101,10%

d) od środków transportowych

38 815,00

36 794,40

94,79%

e) od spadków i darowizn

12 000,00

11 887,71

99,06%

422 826,00

449 883,12

106,40%

240,00

82,00

34,17%

4 521 177,97

4 276 126,57

94,58%

z tego:
- dochody bieżące
- dochody majątkowe, w tym:
dochody ze sprzedaży majątku
I. Dochody własne:

f) od czynności cywilnoprawnych
g) wpływy z podatku od działalności gospodarczej
2. wpływy z opłat:
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a) skarbowej

16 366,00

19 271,00

117,75%

808 798,20

808 798,20

100,00%

4 500,00

4 111,10

91,36%

192 482,77

193 532,77

100,55%

50,00

66,09

132,18%

3 132 898,00

2 935 582,81

93,70%

g) opłaty cmentarne

23 000,00

20 390,00

88,65%

h) za korzystanie z wychowania przedszkolnego

51 860,00

27 827,50

53,66%

152 400,00

147 291,00

96,65%

0,00

0,00

0,00%

138 823,00

119 256,10

85,91%

3 142 802,90

3 111 182,31

98,99%

2 843,00

2 842,80

99,99%

2 267 544,00

2 244 342,18

98,98%

c) odpłatne nabycie prawa własności

850 000,00

836 381,31

98,40%

d) sprzedaż składników majątkowych

21 415,90

27 616,02

128,95%

1 000,00

0,00

0,00%

4. darowizny na rzecz gminy

22 982,00

22 982,00

100,00%

5. dochody z kar pieniężnych i grzywien

61 154,98

63 362,98

103,61%

6. dochody uzysk. na rzecz budżetu państwa w zw. z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

50 021,04

47 904,30

95,77%

7. odsetki od nieterminowo przekazanych należności
podatkowych

34 430,00

33 269,43

96,63%

8. odsetki od nieterminowo przekazanych należności
stanowiących dochody gminy

38 820,15

48 678,22

125,39%

9. odsetki od środków finansowych gromadzonych na
rachunkach bankowych gminy

13 353,00

16 042,23

120,14%

405 730,00

405 730,00

100,00%

11. udziały we wpływach z podatku dochodowego od:

7 622 163,00

7 862 298,21

103,15%

a) osób fizycznych

7 487 763,00

7 711 537,00

102,99%

134 400,00

150 761,21

112,17%

2 267 452,88

7 103 907,40

313,30%

II. Subwencja ogólna:

18 061 813,00

18 061 813,00

100,00%

1. część oświatowa

10 802 854,00

10 802 854,00

100,00%

2. część wyrównawcza

7 032 033,00

7 032 033,00

100,00%

3. część równoważąca

94 538,00

94 538,00

100,00%

132 388,00

132 388,00

100,00%

b) eksploatacyjnej
c) za zajęcie pasa drogowego
d) za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
e) produktowej
f) za gospodarowanie odpadami komunalnymi

i) za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego
j) opłata za ustanowienie służebności
k) pozostałe
3. dochody z majątku gminy:
a) wieczyste użytkowanie
b) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych

e) przekształcenie prawa wieczystego użytkowania

10. dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego

b) od osób prawnych
12. inne dochody należne gminie

4. uzupełnienie subwencji ogólnej
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III. Dotacje celowe z budżetu państwa:

15 640 807,59

15 538 394,40

99,35%

1. zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne
zadania zlecone ustawami

15 474 375,16

15 371 961,97

99,34%

a) na zadania bieżące zlecone gminie(paragraf 2010)

4 303 524,33

4 223 124,85

98,13%

0,00

0,00

0,00%

1 465 785,83

1 445 095,20

98,59%

8 065,00

7 110,00

0,00%

e) na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej
(paragraf 2060)

9 697 000,00

9 696 631,92

100,00%

2. usuwanie bezpośrednich zagrożeń dla bezpieczeństwa i porządku publicznego, skutków powodzi i osuwisk ziemnych oraz skutków innych klęsk żywiołowych

0,00

0,00

0,00%

106 239,15

106 239,15

100,00%

60 193,28

60 193,28

100,00%

2 494 750,76

1 449 603,98

58,11%

b) na zadania bieżące na podstawie .porozumień (paragraf 2020)
c) na zadania własne (paragraf 2030)
d) zadania bieżące z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej (paragraf 2040)

3.dotacja celowa na realizację inwestycji
4. Zwrot środków dot. Funduszu Sołeckiego - dotacje
celowe na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin
IV. Środki na zadania współfinansowane z UE (w tym z
tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na
realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o
których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3)

Dochody budżetowe – źródło: sprawozdanie finansowe Gminy za 2020 r.

Wydatki budżetowe
Wydatki budżetowe wyniosły 55 237 821,68 zł, z czego:
• wydatki bieżące stanowiły 50 077 670,84 zł (szczegóły w tabeli poniżej),
• wydatki majątkowe stanowiły 5 160 150,84 zł.
Wykonanie wydatków bieżących w podziale na grupy w odniesieniu do wydatków bieżących ogółem
GRUPY

PLAN

WYKONANIE

STRUKTURA

1

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

17 193 205,32

16 475 434,07

32,90%

2

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

15 156 996,52

14 880 108,56

29,71%

3

Wydatki na obsługę długu

488 466,30

481 265,26

0,96%

4

Dotacje i środki na zadania bieżące

6 222 945,10

6 207 091,97

12,39%

5

Wydatki na projekty i programy współfinansowane w ramach środków UE

507 041,52

308 062,90

0,62%

6

Pozostałe wydatki

13 503 452,83

11 725 708,08

23,42%

53 072 107,59

50 077 670,84

100,00%

RAZEM

Wydatki bieżące – źródło: sprawozdanie finansowe Gminy za 2020 r.
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Przychody budżetowe
W 2020 roku przychody budżetowe wyniosły 3 943 507,25 zł, co stanowi 150,16 % wskaźnika
planu.
Rozchody budżetowe
Rozchody z budżetu wyniosły 2626207,97 zł i przeznaczone zostały na:
- spłatę raty na kwotę 19 225,05 000,00 zł od pożyczki długoterminowej zaciągniętej w
WFOŚiGW we Wrocławiu (umowa nr 076/P/OA/WB/2018). Całkowita spłata nastąpi w
grudniu 2021 r.,
- spłatę raty na kwotę 393 000 zł od pożyczki długoterminowej zaciągniętej w WFOŚiGW we
Wrocławiu (umowa nr 013/P/OW/WB/2011). Całkowita spłata nastąpiła w grudniu 2020 r.,
- wykup wyemitowanych obligacji na kwotę 2 200 000 zł (seria W z 2006 r. i seria A11 z 2011
r.seria 12 z 2012 r., seria A13 z 2013 r., seria B13 z 2013),
Deficyt budżetowy
Budżet Gminy Nowa Ruda w 2020 roku zamknął się nadwyżką w wysokości 7 740 351,62 zł,
przy planowanej jego wielkości w wysokości 0 zł
Powodem był brak pełnej realizacji założonych działań inwestycyjnych wynikających z
ogłoszonego stanu epidemicznego.

Stan mienia komunalnego
Grunty
Według danych na dzień 31 grudnia 2020 roku na stan mienia Gminy Nowa Ruda składało się
1776 ha gruntów. Podział na zasadnicze grupy przedstawia się następująco:
- grunty rolne o powierzchni - 1208 ha
- grunty zabudowane i zurbanizowane o powierzchni – 358 ha
- lasy i grunty zadrzewione i zakrzewione o powierzchni - 155 ha
- grunty pod wodami o powierzchni - 5 ha
- nieużytki o powierzchni - 31 ha
- tereny różne - 19 ha
Zasób gruntów stanowiących mienie komunalne Gminy Nowa Ruda ze względu na formę
prawną związaną z ich zagospodarowaniem można podzielić na:
- grunty rolne w dzierżawie (grunty orne, pastwiska i łąki), głównie klasy IV i V - według stanu
na dzień 31 grudnia 2020 roku zawartych było 596 umów dzierżawy na łączną powierzchnię
986,5344 ha, średnia dzierżawiona powierzchnia gruntów rolnych wynosi zatem 1,6553 ha,
- grunty nierolne – według stanu na dzień 31 grudnia 2020 r. zawartych było 726 umów
dzierżawy dot. nieruchomości w części dzierżawionych jako grunty pod garażami, budynkami
gospodarczymi i ogrody przydomowe na łączną powierzchnię 22 6853ha gruntów,
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- grunty znajdujące się w wieczystym użytkowaniu o powierzchni ponad 19 ha,
- w zarządzie gminy znajdują się lasy i grunty leśne o powierzchni 155 ha oraz parki (park w
Krajanowie) o powierzchni 5,17 ha.
Budynki i obiekty sportowe
Według danych na dzień 31.12.2020 r. w skład mienia komunalnego wchodziły:
1) 64 budynki mieszkalne z udziałem Gminy 100%.
2) 132 budynki mieszkalne, w których Gmina ma udziały we wspólnocie. Budynki mieszkalne
znajduje się w zarządzie podmiotów świadczących usługi w zakresie zarządzania
nieruchomościami.
3) 15 budynków związanych z prowadzeniem zajęć edukacyjnych (szkoły, przedszkola,
żłobek). Obiekty szkolne w bezpośrednim zarządzie gminy to obiekty w miejscowościach,
Jugów (dwa obiekty), Ludwikowice Kłodzkie i Bożków, natomiast we Włodowicach,
Woliborzu i Dzikowcu prowadzone są szkoły niepubliczne. Przedszkola samorządowe w
miejscowościach Bożków, Jugów, Ludwikowice Kłodzkie, Przygórze i Woliborzu oraz
przedszkola niepubliczne we Włodowicach i Dzikowcu. Budynek żłobka znajdujący się w
Ludwikowicach Kłodzkich.
4) Obiekty sportowe takie jak basen w Jugowie, a także boiska Orlik w Woliborzu,
Ludwikowicach i Bożkowie.
5) 21 budynków zagospodarowanych w innych formach tj. użyczonych na rzecz Ochotniczych
Straży Pożarnych, Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda w Ludwikowicach oraz Ośrodek
Zdrowia w Woliborzu, a także świetlice wiejskie w poszczególnych miejscowościach.
6) Pozostałe obiekty użyteczności publicznej oraz użytkowe, do których zalicza się: magazyny
w Ludwikowicach przy ulicy Fabrycznej, Europejski Dom Spotkań Młodzieży w
Ludwikowicach, budynki byłych szkół w Przygórzu i Dzikowcu, budynek po internacie w
Bożkowie, budynek sali w Jugowie ul. Główna 46a, budynej willa Rosa, budynek użytkowy w
Jugowie ul. Głowna 91.
Pozostałe informacje
Według stanu na dzień 31.12.2020 roku Gmina Nowa Ruda posiada :
- aport w postaci środków trwałych na ogólną wartość 9 053 000 zł – Zakład Wodociągów i
Kanalizacji w Nowej Rudzie,
- akcje Agencji Rozwoju Regionalnego „AGROREG” S.A. w Nowej Rudzie na kwotę 10 000,00
zł,
- wkład pieniężny oraz wkład niepieniężny w postaci środków trwałych i wyposażenia o
wartości 312 500,00 zł – Spółka z o.o. „Noworudzkie Usługi Komunalne” w Nowej Rudzie,
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- wkład pieniężny oraz wkład niepieniężny w postaci nieruchomości gruntowej o wartości
265 000,00 zł – Pro-Med. Sp. z o.o.,
- akcje Noworudzkiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego na kwotę 6.000,00 zł

Zmiany w stanie mienia w okresie 31.12.2019 r. - 31.12.2020 r.
W roku 2020 Gmina Nowa Ruda dokonała zbycia nieruchomości gruntów o powierzchni
prawie 21 ha, w skład której wchodzą powierzchnie całych nieruchomości oraz powierzchnie
udziałów w nieruchomościach wspólnych. Gmina Nowa Ruda dokonała również nabycia
prawa własności i prawa użytkowania wieczystego do gruntów o powierzchni ponad 6 ha.

Dochody uzyskane w 2020 roku
Ogółem dochody uzyskane w roku 2019 wyniosły łącznie 3 159 097,32 zł w tym:
1. Wysokość opłat za użytkowanie wieczyste – 2 851,92 zł
2. Wysokość dochodów z tytułu czynszu za: działki rolne, działki nierolne, sale wiejskie, lokale
użytkowe, lokale mieszkalne w budynkach komunalnych i budynkach wspólnot oraz
bezumowne korzystanie z nieruchomości łącznie, – 2 289 403,04 zł
3. Dochody ze sprzedaży mienia:
a) lokale mieszkalne: 210 716,80 zł
b) grunty niezabudowane i zabudowane: 624 563,60 zł
c) lokale użytkowe: 6 060,00 zł
d) zwrot funduszu remontowego: 25 501,96 zł
Cmentarze komunalne
Na terenie Gminy Nowa Ruda znajdują się 2 cmentarze komunalne: w Bożkowie na działkach
nr 372 AM 1 o pow. 0,38 ha i dz. nr 364/1 o pow. 0,0266 ha oraz w Jugowie przy ul. Staszica
działka nr 228 AM 2 o pow. 0,29 ha.
Na cmentarzu komunalnym w Bożkowie pochowane są 586 osoby, natomiast w Jugowie 348 osób. W 2020 roku na cmentarzach komunalnych Gminy Nowa Ruda pochowano 24 osoby (12 osoby w Bożkowie, 12 osób w Jugowie), a kwota jaką pobrano (zgodnie z uchwałą nr
62/XI/11 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 16 maja 2011 roku w sprawie ustalenia opłat cmentarnych) wyniosła 12 960,00 zł. Ponadto, dokonano 26 rezerwacji miejsc pod groby (14 w
Bożkowie, 12 w Jugowie) na łączną kwotę 6674,00 zł. Jednocześnie pobrano opłaty zgodnie z
ww. uchwałą za zezwolenie na postawienie pomnika, grobowca na istniejącej mogile oraz za
zgodę na wjazd pojazdu na teren cmentarza w kwocie 2484,00 zł.
Spółki z udziałem gminy
Gmina Nowa Ruda jest udziałowcem w następujących spółkach:
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•

Noworudzkie Usługi Komunalne sp. z o.o. z siedzibą w Nowej Rudzie:

Przedmiot przedsiębiorstwa spółki obejmuje m.in.:
a. Usługi komunalne, gospodarkę ściekami oraz wywóz zagospodarowanie śmieci,
utrzymanie czystości, odśnieżanie, usługi sanitarne i pokrewne (EKD-9000).
b. Roboty ogólnobudowlane, blacharstwo-dekarstwo, instalatorstwo elektryczne,
wodnokanalizacyjne, gazowe, c.o., budowę dróg i mostów.
c. Zakładanie i pielęgnację terenów zieleni.
d. Skup i handel surowców wtórnych i ich przetwarzanie.
e. Transport towarowy.
f. Usługi motoryzacyjne, pomoc drogową.
g. Wynajem maszyn, sprzętu i pomieszczeń.
h. Ochronę osób i mienia.
i. Handel hurtowy i detaliczny artykułami: przemysłowymi, motoryzacyjnymi,
materiałami budowlanymi, ziemiopłodami, opałem, nawozami, krajowymi i
zagranicznymi, import i eksport.
j. Usługi w zakresie różnych zleceń.
Procentowy udział posiadanych przez udziałowców udziałów w kapitale spółki przedstawia
się następująco:
- Gmina Miejska Nowa Ruda (75,79% udziałów)
- Gmina Nowa Ruda (24,21% udziałów).
Gmina Nowa Ruda posiada jednego przedstawiciela w Radzie Nadzorczej spółki.
◦ Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. z siedzibą w Nowej Rudzie
Przedmiotem działalności spółki jest gospodarka wodociągowa i kanalizacyjna Gmin –
Wspólników, w tym w szczególności:
k. Pobór i dostawa wody na zaopatrzenie ludności i innych odbiorców.
l. Odbiór i oczyszczanie ścieków.
m. Działalność w zakresie ochrony środowiska naturalnego, w tym budowa obiektów i
urządzeń.
n. Wykonywanie wierceń studni publicznych o charakterze poszukiwawczym oraz
eksploatacyjnym.
o. Rozwijanie działalności wodociągowej i kanalizacyjnej oraz rozbudowa sieci.
p. Prowadzenie działalności usługowej w zakresie napraw i legalizacji wodomierzy.
q. Prowadzenie eksploatacji obiektów i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych.
r. Kontrolowanie jakości wody w procesie technologicznym.
s. Kształtowanie parametrów ścieków od miejsca ich zrzutu do miejsca ich
wprowadzenia do odbiornika.
t. Prowadzenie badań i analiz z poszukiwaniem nowych zasobów wody.
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Procentowy udział posiadanych przez udziałowców udziałów w kapitale spółki przedstawia
się następująco:
- Gmina Miejska w Nowej Rudzie (48,39%)
- Gmina Nowa Ruda (14,75%)
- Gmina Kamieniec Ząbkowicki (26,09%)
- Gmina Bardo (3,93%)
- Gmina Radków (6,84%)
Gmina Nowa Ruda posiada jednego przedstawiciela w Radzie Nadzorczej spółki.
◦ Gminny Ośrodek Zdrowia Pro - Med sp. z o.o. z siedzibą w Jugowie
Przedmiotem przedsiębiorstwa spółki jest m.in: praktyka lekarska, w tym w szczególności
konsultacje lekarskie; szpitalnictwo oraz praktyka stomatologiczna.
Procentowy udział posiadanych przez udziałowców udziałów w kapitale spółki przedstawia
się następująco:
- Dolnośląskie Centrum Medycyny Profilaktycznej i Bezpieczeństwa Pracy „PRO-MED“
(50,47% udziałów)
- Gmina Nowa Ruda (49,53% udziałów)
Gmina Nowa Ruda posiada jednego przedstawiciela w Radzie Nadzorczej spółki.
◦ Noworudzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
Przedmiotem działalności spółki jest m.in.:
•

budowanie domów mieszkalnych i ich eksploatacja na zasadach najmu,

•

nabywanie budynków mieszkalnych,

•

przeprowadzanie remontów i modernizacji obiektów przeznaczonych na zaspokajanie
potrzeb mieszkalnych na zasadach najmu,

•

przeprowadzanie remontów i modernizacja domów mieszkalnych niebędących
własnością spółki,

•

administrowanie mieniem komunalnym i mieniem wspólnot mieszkaniowych.

Właścicielami spółki są: Gmina Miejska Nowa Ruda i Gmina Nowa Ruda. Procentowy udział
posiadanych przez udziałowców udziałów w kapitale spółki przedstawia się następująco:
- Gmina Miejska Nowa Ruda – 99,64%
- Gmina Nowa Ruda – 0,36%.
Gmina Nowa Ruda posiada jednego przedstawiciela w Radzie Nadzorczej spółki.
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Realizacja zadań majątkowych
W 2020 roku na zadania inwestycyjne z budżetu Gminy Nowa Ruda zostało wydatkowanych
5 160 150, 84 zł.
Wydatki
inwestycyjne

Wykonanie w dniu
31.12 w stosunku do
wykonania w roku
poprzednim w%

2016

2017

2018

2019

2020

31.12.2016

31.12.2017

31.12.2018

31.12.2019

31.12.2020

5 393 550,76

14 083 828,28

19 228 124,67

16 079 892,50

5160150,84

83,09

261,12

136,53

83,38

32,09

Wykonanie wydatków inwestycyjnych w okresie 2016 – 2020, źródło: sprawozdanie finansowe za rok 2020

Infrastruktura drogowo-mostowa i towarzysząca
Na terenie Gminy Nowa Ruda znajdują się 92 kilometry dróg gminnych i 40 kilometrów dróg
wewnętrznych, stanowiących dojazdy do budynków. Stan techniczny większości dróg
gminnych jest zadawalający, za sprawą inwestycji przeprowadzonych w ostatnich latach.
W gorszym stanie technicznym są drogi wewnętrzne, które mają mniejsze znaczenie dla sieci
dróg. Na koniec 2020 r. w urzędzie czekało na realizację ponad 80 wniosków o wykonanie
przebudowy/budowy dróg gminnych i wewnętrznych.
Na terenie gminy znajduje się także wiele obiektów mostowych, wymagających napraw.
Największe potrzeby w tym zakresie są w Jugowie, Ludwikowicach Kł., Świerkach
i Woliborzu.
W 2020 r. gmina otrzymała 223 000,00 zł dotacji celowej z budżetu Województwa
Dolnośląskiego na przebudowę drogi transportu rolnego w Ludwikowicach Kł. Dzięki temu
ulica Leśna w Ludwikowicach została pokryta nawierzchnią asfaltową o długości 900 mb.
Łączna wartość inwestycji przekroczyła 346 000,00 zł.
Dużą inwestycją była budowa parkingu na Przełęczy Sokolej w Sokolcu. Dzięki temu powstało
18 miejsc postojowych, w tym 2 dla niepełnosprawnych, chodnik i mur oporowy. Na ten cel
pozyskano 112 000,00 zł z Dolnośląskiego Funduszu Pomocy Rozwojowej, a 228 000,00 zł
stanowił wkład własny gminy.
Trwały również prace projektowe dotyczące przebudowy dróg gminnych i dróg transportu
rolnego w latach następnych. Koszt prac projektowych w 2020 r. wyniósł 64 167,48 zł.
Wykonano też prace projektowe oświetlenia drogi gminnej w Jugowie i powiatowej w
Woliborzu. Koszt tych prac projektowych wyniósł 8605 zł.
Infrastruktura wodno-kanalizacyjna
Sieć wodociągowa na terenie Gminy Nowa Ruda jest dobrze rozwinięta. Z wody dostarczanej
przez spółkę ZWiK (wg danych statystycznych) na koniec 2020 roku korzystało 90,4%
ludności, przy średniej dla powiatu w wysokości 86,6%. Doo sieci wodociagowej zostały
podłączone 17 nieruchomości).
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Gorsza sytuacja jest związana z dostępem do sieci kanalizacyjnej, ponieważ na koniec 2020
roku możliwość odprowadzania ścieków miało 19,4% mieszkańców przy poziomie 66,0% na
terenie powiatu. W 2020 roku do sieci kanalizacyjnej zostało podłączonych 10
nieruchomości).
Tab. Dostęp do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej
Miejscowość

Woda

Woda i ścieki

Ścieki

Razem woda

Razem ścieki

Bartnica

69

0

0

69

0

Bieganów

20

0

0

20

0

Dworki

0

0

0

0

0

Dzikowiec

97

167

7

264

174

Bożków

193

363

21

556

384

Czerwieńczyce

123

4

0

127

4

Jugów

646

9

0

655

9

Krajanów

26

0

0

26

0

Ludwikowice Kł.

402

23

14

425

37

Nowa Wieś Kł.

63

0

0

63

0

Przygórze

90

62

18

152

80

Sokolec

44

0

0

44

0

Sokolica

20

0

0

20

0

Świerki

120

0

0

120

0

Włodowice

27

164

8

191

172

Wolibórz

279

0

0

279

0

Ogółem

2 210

783

67

2 993

850

Źródło: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
Najważniejszym działaniem, które udało się zrealizować w 2020 r. w zakresie poprawy
dostępu do sieci kanalizacyjnej jest przystąpienie do realizacji projektu „Modernizacja
międzygminnej oczyszczalni ścieków w Ścinawce Dolnej oraz rozbudowa kanalizacji
sanitarnej dla Miasta i Gminy Nowa Ruda“. Inwestycja pozwoli na wybudowanie ponad 11
km kanalizacji w Jugowie, a także modernizację sieci wodociągowej. Wkład Gminy w
realizację inwestycji wyniesie ok. 35%.
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Gospodarka mieszkaniowa
Pomimo zwiększenia nakładów finansowych na modernizację budynków komunalnych i
budynków wspólnot mieszkaniowych, stan większości z nich jest w dalszym ciągu
niezadawalający. Powodem złej jakości budynków jest ich wiek (wszystkie budynki pochodzą
z okresu przedwojennego) oraz niepoddawanie ich systematycznym remontom i
modernizacjom.
Rok 2020 wymagał zatem realizacji wielu zadań inwestycyjnych, jak i remontów bieżących.
Przyczyniło się to do zwiększenia ilości budynków w dobrym i zadawalającym stanie, przy
równoczesnym zmniejszeniu ilości budynków w stanie niezadawalającym. W 2020 r. na
inwestycje w zasób mieszkaniowy gmina wydatkowała kwotę 530 910,98 zł. Środki zostały
przeznaczone na:
a) modernizację pokrycia dachowego w budynkach komunalnych na łączną kwotę 225
338,95 zł. Prace przeprowadzono w 8 nieruchomościach w Jugowie, Woliborzu,
Włodowicach, Ludwikowicach i Przygórzu,
b) modernizację przestarzałych instalacji w 13 lokalach w Ludwikowicach Kłodzkich,
Woliborzu, Jugowie, Dzikowcu – łączna kwota 210 281,34 zł.,
c) przebudowę i modernizację 10 lokali komunalnych w Bożkowie, Włodowicach,
Ludwikowicach Kłodzkich, Jugowie, Przygórzu – łączna kwota 68 290,69 zł.
Bezpieczeństwo
Ochotnicze Straże Pożarne są bardzo ważnym ogniwem w zapewnieniu bezpieczeństwa na
terenie gminy. Od ich właściwego wyposażenia zależy ich gotowość bojowa oraz skuteczność
działania. Największe potrzeby dotyczące wyposażenia wynikały z konieczności wymiany
wysłużonych pojazdów bojowych, z których niektóre miały już ponad 40 lat.
W 2020 r. przeznaczono środki na działania w omawianym zakresie, wśród których znalazły
się:
- środki na budowę nowej remizy OSP Bożków – 414 202,00 zł,
- środki na modernizację remiz OSP – 35 840,00 zł
- środki na zakup samochodu strażackiego dla OSP Sokolec – 230 000,00 zł
- dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów
inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (zakup zestawu do
ratownictwa drogowego oraz syreny elektronicznej z głośnikami) – 31 160,00 zł
Infrastruktura oświatowa
W 2020 roku stan techniczny gminnych obiektów oświatowych był dobry. To efekt
przeprowadzonych w poprzednich latach termomodernizacji i modernizacji budynków
przedszkoli samorządowych w Przygórzu, Woliborzu i Jugowie. W gorszym stanie
technicznym znajdowały się jedynie przedszkola w Bożkowie i Ludwikowicach Kł., które nie
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zostały objęte gruntowną modernizacją, ze względu na planowaną budowę nowych
obiektów w kolejnych latach.
W 2020 r. gmina pozyskała środki w ramach konkursu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi”. Dzięki
temu za 80 000,00 zł wybudowano plac zabaw przy Przedszkolu Samorządowym w
Ludwikowicach Kł.
Z kolei Szkoła Podstawowa w Ludwikowicach Kł. została wzbogacona o nową klasopracownię
językową, wyposażoną w nowoczesne stanowiska do nauki dla 26 uczniów. Inwestycja
wyniosła 90 000,00 zł, z czego połowę pozyskano ze środków rezerwy budżetu państwa.
W związku z koniecznością pracy zdalnej ze względu na stan epidemii, gmina pozyskała
środki na zakup laptopów do szkół. Środki uzyskano z Programu Operacyjnego Polska
Cyfrowa na lata 2014-2020, a uzyskane dofinansowanie wyniosło 125 000,00 zł.

Ochrona środowiska
Zadania związane z ochroną przyrody były realizowane na podstawie ustawy o ochronie
przyrody. Jak wynika powoływanej ustawy, dbałość o ochronę przyrody nie należy wyłącznie
do organów administracji publicznej, osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, ale
także jest obowiązkiem osób fizycznych.
I tak usunięcie drzewa lub krzewu z terenu nieruchomości może nastąpić po uzyskaniu
zezwolenia wydanego na wniosek posiadacza nieruchomości. Zezwolenie takie wydaje wójt,
a w przypadku, gdy zezwolenie dotyczy usunięcia drzewa lub krzewu z terenu nieruchomości
lub jej części wpisanej do rejestru zabytków – wojewódzki konserwator zabytków. Przypadki,
w których usunięcie drzew lub krzewów nie wymaga uzyskania zezwolenia, wymienione są w
art. 83f ust. 1 ustawy o ochronie przyrody. Jest to katalog zamknięty, stanowiący listę
wyjątków od zasady wprowadzającej obowiązek uzyskania zezwolenia na usuwanie drzew i
krzewów.
Mając na uwadze powyższe przepisy, Wójt Gminy Nowa Ruda w 2020 roku wydała 18 decyzji
zezwalających na usunięcie drzew, rozpatrzyła 96 zgłoszeń zamiaru usunięcia drzew, a także
rozpoznała 38 wniosków dotyczących wycinki drzew, których załatwienie należało do
kompetencji innych organów.

Ponadto należy zaznaczyć, że na terenie Gminy Nowa Ruda znajduje się 8 pojedynczych
pomników przyrody żywej (drzewa) i 1 pomnik przyrody nieożywionej (Diamentowe Skałki).
Ze względu na konieczność poprawy jakości środowiska naturalnego na terenie gminy w
2020 roku zostało podjętych szereg działań w tym zakresie. Ich głównym celem było
ograniczanie zanieczyszczenia wód powierzchniowych i gruntowych, usuwanie azbestu,
ograniczenie niskiej emisji, montaż odnawialnych źródeł energii, budowa przydomowych
oczyszczalni ścieków oraz budowa energooszczędnego oświetlenia ulicznego.
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Usuwanie azbestu
W 2020 roku Gmina Nowa Ruda po raz czwarty złożyła wniosek i otrzymała dofinansowanie
w 100% z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we
Wrocławiu na demontaż, odbiór, transport i utylizację wyrobów zawierających azbest.
Wysokość dofinansowania wyniosła 41 190,80 zł, co pozwoliło na utylizację 58,844 Mg
wyrobów zawierających azbest. Z pomocy finansowej skorzystało 33 właścicieli
nieruchomości.
Montaż instalacji Odnawialnych Źródeł Energii (Eko Gminy)
W ramach szerszej współpracy z innymi gminami w zakresie instalacji OZE w 2018 roku
zostało przyznane Gminie Nowa Ruda dofinansowanie ze środków pochodzących z RPO WD
2014-2020. Łączna kwota dotacji to 1 950 610,00 zł z przeznaczeniem na zakup oraz montaż
instalacji do wytwarzania energii cieplnej i elektrycznej pochodzącej ze źródeł odnawialnych
takich jak: instalacje fotowoltaiczne, pompy ciepła c.w.u. oraz kotły na biomasę. W roku
2020 złożono końcowy wniosek rozliczający program, a gmina otrzymała ostatnią transzę
środków z programu.
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków
W 2020 r. Wójt Gminy Nowa Ruda podpisał umowę na realizację zadania - II etap obejmuje
wybudowanie 27 przydomowych oczyszczalni ścieków.
Modernizacja systemów grzewczych i odnawialne źródła energii
Projekt pn. „Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych
na terenie wybranych gmin aglomeracji wałbrzyskiej. Program będzie realizowany w oparciu
o instytucję Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej- Regionalny
Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. W 2020 r. złożono
178 wniosków o przyznanie grantu.
Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego
Na terenie gminy znajduje się wiele obiektów użyteczności publicznej służących
mieszkańcom sołectw. Gmina stopniowo podnosi ich standard. W ubiegłym roku została
przeprowadzona modernizacja ogrzewania w Sali wiejskiej w Sokolcu. Zadanie było
realizowane w ramach programu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi“. Całkowity koszt zadania
wyniósł 64 736,90 zł, a wartość dofinansowania – 30 000,00 zł.
W 2020 roku kontynuowano również realizację projektu realizowanego w ramach
Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej – RPO WD na lata 20142020 pod nazwą: „Przebudowa i remont obiektu istniejącego z przeznaczeniem na Klub
Seniora w Jugowie wraz z niezbędną infrastrukturą”. W związku z realizacją zadania w 2020
roku zostały poniesione wydatki na przeprowadzenie kompleksowych prac budowlanych w
wysokości 982 111,43 zł.
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Kultura fizyczna
Podstawowymi obiektami służącymi do rozwoju kultury fizycznej w Gminie Nowa Ruda są
boiska sportowe, boiska typu Orlik, sale sportowe i siłownie plenerowe.
W 2020 r. niemal 100 000,00 zł przeznaczono na odtworzenie pokrycia dachowego w
budynku Sali gimnastycznej w Dzikowcu.
Trwały przygotowania do dużej inwestycji, jaką będzie budowa hali sportowej przy Szkole
Podstawowej w Ludwikowicach Kł. Dzięki dobrze napisanym wnioskom o dofinansowanie
inwestycja będzie dofinansowana z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych i programu
„Sportowa Polska”.
W 2020 r. trwały prace związane z modernizacją budynku zaplecza sanitarnego przy
stadionie w Jugowie. Inwestycja dofinansowywana jest z programu „Sportowa Polska”.
Realizacja funduszu sołeckiego
W 2020 roku, zgodnie z art. 2 ust.1 ustawy o funduszu sołeckim, na realizację zadań
przeznaczono w budżecie gminy 437 827,41 zł, z czego Sołectwa zrealizowały następujące
zadania:
1. Sołectwo Bartnica - modernizacja placu zabaw - zakup i montaż altany rekreacyjnej,

urządzeń zabawowych i siłowych, utrzymanie zieleni.
2. Sołectwo Bieganów – wykonanie przyłącza energetycznego, zakup ogrodzenia

panelowego.
3. Sołectwo Bożków – remont podłogi i wymiana okien w Sali wiejskiej, budowa

monitoringu na terenie placu zabaw i Otwartych Stref Aktywności, zakup kosiarki
spalinowej i koszy na śmieci.
4. Sołectwo Koszyn – zakup i montaż pomieszczenia gospodarczego.
5. Sołectwo Czerwieńczyce – modernizacja i doposażenie placu zabaw.

6. Sołectwo Dworki – przepust wraz ze wzmocnieniem skarpy, wykonanie dokumentacji
projektowej na budowę placu zabaw, zakup i montaż tabliczek z numeracją domów.
7. Sołectwo Dzikowiec – budowa muszli koncertowej – wykonanie dokumentacji

projektowej i zakup materiałów budowlanych, zakup altany i ogrodzenia, stołów
biesiadnych, pilarki spalinowej, wykonanie przyłącza energetycznego.
8. Sołectwo Jugów - zakup i montaż ławek parkowych oraz koszy na śmieci, zakup i
montaż lamp ulicznych, wykonanie dokumentacji projektowej na budowę kładki dla
pieszych na Górę Trzech Krzyży.
9. Sołectwo Krajanów – modernizacja instalacji elektrycznej w Sali wiejskiej,

doposażenie kuchni Sali wiejskiej.
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10. Sołectwo Ludwikowice Kłodzkie - zakup i montaż luster drogowych, koszy na śmieci,
namiotów plenerowych, doposażenie placu zabaw (ul. Ogrodowa, ul. Fabryczna),
budowa ciągu pieszego, pielęgnacja zieleni.
11. Sołectwo Nowa Wieś Kłodzka – modernizacja i doposażenie Sali wiejskiej.
12. Sołectwo Przygórze – doposażenie kuchni Sali wiejskiej, zakup i dostawa ławek
parkowych, wykonanie oświetlenia zewnętrznego, budowa altany.
13. Sołectwo Sokolica – budowa grilla ogrodowego, zakup stołów, ław i kosiarki.

14. Sołectwo Sokolec - zakup i montaż lamp ulicznych hybrydowych LED, zakup
rusztowania drabinowego, remont Sali wiejskiej.
15. Sołectwo Świerki - modernizacja klatki schodowej w Sali wiejskiej.
16. Sołectwo Wolibórz – modernizacja kładki, montaż oświetlenia na boisku, zakup

krzeseł do Sali Myśliwskiej, doposażenie wiejskiej Sali sportowej w sprzęt sportowy,
zakup, montaż tabliczek, namiotów, bramek.
17. Sołectwo Włodowice – zakup i dostawa urządzeń zabawowych i siłowni plenerowej,

utrzymanie zieleni.
Jak wynika z przedstawionego wykazu zrealizowanych przedsięwzięć największa ilość
środków została wykorzystana na zadania związane z modernizacją i wyposażeniem sal
wiejskich oraz rozbudowę infrastruktury sportowo-rekreacyjnej.
W sumie sołectwa wydatkowały 98,02% środków przeznaczonych na realizację zadań w
ramach funduszu.

Działania w obszarze bezpieczeństwa
Zarządzanie kryzysowe i obrona cywilna
Działalność w obszarze związanym z przygotowaniem urzędu do działania w przypadku
zagrożenia i sytuacji kryzysowych dotyczyła głównie opracowania szeregu planów, ocen,
wytycznych, regulaminów, instrukcji i sprawozdań w tym:



Planu świadczeń osobistych i rzeczowych do wykonania w 2020 r.,
Wytycznych do działalności w dziedzinie obrony cywilnej w 2020 r.,




Planu działania w zakresie obrony cywilnej Gminy Nowa Ruda na 2020 r.,
Ankiety Narodowego Kwestionariusza Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych
według stanu na dzień 31 grudnia 2020r.,
Wytycznych do szkolenia obronnego dla Gminy Nowa Ruda na 2020 r.,






Planu Szkolenia Obronnego dla Gminy Nowa Ruda na 2020 r.,
Wytycznych Wójta Gminy Nowa Ruda do działalności w zakresie pozamilitarnych
przygotowań obronnych w 2020 r.,
Oceny stanu przygotowania ochrony ludności i obrony cywilnej w Gminie Nowa Ruda,
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Regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Nowa Ruda w warunkach zewnętrznego
zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny,
Instrukcji stałego dyżuru Wójta Gminy Nowa Ruda,
Zestawienia świadczeń osobistych i rzeczowych przewidzianych do realizacji na
terenie Gminy Nowa Ruda w 2020 roku,
Sprawozdania z realizacji zadań związanych z doręczeniem kart powołania w trybie
akcji kurierskiej na terenie Gminy Nowa Ruda za 2020 rok.

Istotnym elementem w zakresie spraw obronnych jest tworzenie Planu Operacyjnego
Funkcjonowania Gminy Nowa Ruda w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa
państwa i w czasie wojny wraz z niezbędnymi załącznikami tj. Zestawieniem Zadań w
Zakresie Bezpieczeństwa Potrzeb Sił Zbrojnych RP i Wojsk Sojuszniczych, Tabelą Realizacji
Zadań Operacyjnych oraz Kart Realizacji Zadań Operacyjnych, zgodnie z wytycznymi
Wojewody Dolnośląskiego (na przełomie roku 2020 i 2021).
Z powodu trwającej pandemii koronawirusa COVID-19 działalność szkoleniowa w 2020 roku
była ograniczona. Odwołano treningi systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania na
szczeblu wojewódzkim. Nie zostały zrealizowane także inne przedsięwzięcia zaplanowane
przez Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu oraz Starostwo Powiatowe w Kłodzku. W
Urzędzie Gminy Nowa Ruda przeprowadzono trzy szkolenia teoretyczne, w tym dwa z
tematyki stałego dyżuru, a jedno dotyczyło akcji kurierskiej administracji publicznej.
Działalność w obszarze związanym z przygotowaniem urzędu do działania w przypadku
zagrożenia i sytuacji kryzysowych dotyczyła przygotowania Planu pracy Gminnego Zespołu
Zarządzania Kryzysowego.
Ponadto szereg działań dotyczyło zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 na
terenie Gminy Nowa Ruda.
W związku z powyższym na potrzeby walki z COVID-19 zakupiono środki ochrony osobistej
dla pracowników urzędu, mieszkańców gminy i członków ochotniczych straży pożarnych, tj.:
•

płyn do dezynfekcji rąk – 1030 litrów,

•

płyn do dezynfekcji powierzchni płaskich – 350 litrów,

•

rękawice lateksowe – 4400 szt,

•

maski szmaciane – 3000 szt,

•

maski chirurgiczne – 2600 szt,

•

przyłbice – 10 szt,

•

termometry cyfrowe bezdotykowe – 9 szt (UG, szkoły),

•

fartuchy flizelinowe – 64 szt (szkoły),

•

buty foliowe – 20 szt (szkoły),
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•

okulary ochronne – 22 szt (OSP)

•

ubrania antybakteryjne – 3 kpl (OSP),

•

ubrania ochronne jednorazowe – 100 szt (OSP),

•

ubrania PSP – 1 kpl (OSP).

Przygotowano miejsca przyjmowania interesantów w holu budynku urzędu gminy, ul.
Niepodległości 2 i w BOK w budynku urzędu, ul. Niepodległości 4.
Zakupiono 5 szt. urządzeń do dezynfekcji rąk oraz 2 stacjonarne urządzenia do dezynfekcji
rąk.
Przygotowano i rozdano mieszkańcom Gminy Nowa Ruda maseczki szmaciane wraz z
instrukcją ich użytkowania.
Przygotowano miejsca noclegu dla żołnierzy pomagających w zwalczaniu pandemii. W
związku z tym przygotowano obiekt „Europejski dom spotkań młodzieży w Ludwikowicach
Kłodzkich” i obiekt „Sala w remizie OSP Nowa Wieś Kłodzka” na potrzeby zakwaterowania
żołnierzy. Zakupiono 50 łóżek polowych wraz z kompletem pościeli.
W ramach działań zespołu zarządzania kryzysowego usuwano powalone drzewa w
miejscowości Świerki i Przygórze.
Zgodnie z Zarządzeniem nr 6 Prezesa Rady Ministrów i zarządzeniem Wójta Gminy Nowa
Ruda na terenie Gminy Nowa Ruda wprowadzono stopień alarmowy ALFA i ALFA-CRP.
Przygotowano wytyczne dla pracowników Urzędu Gminy Nowa Ruda. Poinstruowano o
czynnościach, jakie należy wykonać w związku z wprowadzonymi stopniami alarmowymi.
Nakazano bezzwłocznie zgłaszać wszelkie incydenty i zakłócenia w sieciach
teleinformatycznych do administratora systemów teleinformatycznych. Przygotowano
wytyczne dla administratorów systemów informatycznych oraz wytyczne dla jednostek
organizacyjnych Gminy Nowa Ruda.
W trakcie roku informowano mieszkańców o zanieczyszczeniu powietrza pyłem zawieszonym
PM10. Przygotowano informacje i publikowano je na stronach internetowych gminy, jak
również rozsyłano za pomocą systemów SISMS i SMS BLISKO. Przygotowano również ulotki i
wytyczne dla mieszkańców o zagrożeniach płynących z zanieczyszczenia powietrza i
sposobach zabezpieczenia się przed szkodliwym wpływem pyłu zwieszonego PM10.
Utrzymanie OSP w gotowości do działania
Jak już zostało wspomniane, jednym z najważniejszych ogniw w systemie bezpieczeństwa
przeciwpożarowego i przeciwpowodziowego na terenie gminy są Ochotnicze Straże Pożarne.
Utrzymanie ich w gotowości do działania polegało przede wszystkim na:
•

bieżącej naprawie samochodów pożarniczych i sprzętów będących na stanie
poszczególnych jednostek OSP,

•

zakupie nowego samochodu pożarniczego dla OSP Sokolec,
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•

zakupie sprzętu dla poszczególnych jednostek,

•

przeglądach i legalizacjach urządzeń pożarniczych,

•

ubezpieczeniu pojazdów jak i członków OSP biorących czynny udział w działaniach
ratowniczych,

•

kierowaniu członków OSP na badania lekarskie,

•

kierowaniu członków OSP na kursy podstawowe i doskonalące,

•

zapewnieniu oleju napędowego jak i etyliny PB-95 do pojazdów i sprzętów będących
na stanie jednostek,

•

prowadzeniu i rozliczaniu kart drogowych dla poszczególnych pojazdów i sprzętów.

Ostrzeganie mieszkańców
W 2020 roku Urząd Gminy kontynuował funkcjonowanie Systemu Informowania SMS
służącego do wysyłania do mieszkańców ważnych komunikatów, w tym przede wszystkim o
zagrożeniach. Wiadomości były adresowane do wszystkich mieszkańców, którzy wyrazili chęć
korzystania z tej formy ostrzegania i informowania.
W sumie w ciągu roku opracowano i wysłano 27 informacji, które skierowane były do 936
zarejestrowanych odbiorców.
Ponadto komunikaty wysyłane były poprzez system Cloud (były to informacje docierające do
użytkowników aplikacji "BLISKO" na telefony komórkowe).
Liczba wysłanych informacji wyniosła 39, a liczba zarejestrowanych użytkowników systemu –
655 osoby.
Ubezpieczenia składników mienia
Ważnym elementem dbałości o mienie jest jego ubezpieczenie w celu odtworzenia jego
wartości w przypadku powstania szkody. Działalność Urzędu Gminy w Nowej Rudzie polegała
na przygotowaniu wykazu mienia podlegającego ubezpieczeniu, przyjmowaniu zgłoszeń,
kompletowaniu dokumentacji, dochodzeniu roszczeń poprzez firmę brokerską.
W 2020 roku zawarto ubezpieczenia:
1. Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk:
- budynki Urzędu Gminy Nowa Ruda,
- budynek przy ul. Kopernika 10
- budynek Muzeum Ziemi Sowiogórskiej,
- budynki komunalne,
- budynki i budowle obiektów szkolnych,
- basen w Jugowie,
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- wieża widokowa na Górze Włodzickiej,
- wiaty przystankowe,
- pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów,
- oświetlenie uliczne w tym lampy LED i latarnie hybrydowe,
- obiekty rekreacyjne, place zabaw, siłownie, miasteczko rowerowe,
- kapliczki i krzyże wyremontowane w ramach projektu,
- kioski multimedialne i tablice informacyjne.
2. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk.
3. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej.
4. Ubezpieczenie floty samochodowej.
5. Ubezpieczenie członków OSP.
Łączna kwota wydana na ubezpieczenia – 62 343,11 zł
Uzyskano odszkodowania za utracone mienie:
1. Latarnia Ludwikowice Kłodzkie - 2 789,17 zł
2. Latarnia Ludwikowice Kłodzkie, ul. Fabryczna - 10 120,49 zł
3. Latarnia Ludwikowice Kłodzkie - 6 520,28 zł
4. Latarnia Ludwikowice Kłodzkie (rondo) - 4 115,26 zł
Wypłacono odszkodowania:
1. Zalany sufit Ludwikowice Kłodzkie - 326,10 zł
2. Zalanie lokalu Ludwikowice Kłodzkie - 500,00 zł
3. Uszkodzony monitor GOPS - 599,00 zł
4. Zalanie mieszkania Jugów - 1 072,82 zł
5. Uszkodzony samochód – 1 035,96 zł
6. Zalanie mieszkania Ludwikowice Kłodzkie – 652,68 zł
Wdrażanie Rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO)
25 maja 2018 roku weszło w życie rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich. Nowe
przepisy zostały przyjęte w formie rozporządzenia unijnego, co oznacza bezpośrednie
stosowanie ich przez przetwarzających dane osobowe na terytorium Unii Europejskiej.
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Inspektor Ochrony Danych Osobowych prowadził w 2020 r. działania dotyczące m.in.:
1. Wydawania upoważnień do przetwarzania danych osobowych – w 2020 r. wydano
upoważnienia dla 15 osób.
2. Zawierania umów powierzenia przetwarzania danych osobowych – w 2020 r.
przygotowano jedną umowę.
3. Wprowadzania zmian w dokumentach wewnętrznych dotyczących problematyki
ochrony danych osobowych - w 2020 roku wprowadzono zmiany w Polityce
Bezpieczeństwa
Informacji.
Zmianie uległ:
- załącznik do polityki określający wykaz obszarów przetwarzania danych w Urzędzie Gminy,
- wykaz zbiorów danych,
- wykaz środków technicznych , fizycznych i organizacyjnych niezbędnych dla zapewnienia
poufności, integralności i rozliczalności przetwarzanych danych w Urzędzie Gminy Nowa
Ruda,
- rejestr czynności przetwarzania,
- rejestr kategorii czynności przetwarzania,
4. Przygotowania instrukcji zarządzania systemem informatyczny wraz z załącznikami:
- tworzenie kopii zapasowych,
- lista kontrolna,
- inwentaryzacja sprzętu,
- inwentaryzacja oprogramowania.
5. Bieżącego opracowywania i aktualizacji klauzul RODO dotyczących działalności
poszczególnych referatów:
- dowody osobiste,
- ewidencja ludności (decyzje administracyjne)
- gospodarka odpadami komunalnymi,
- imprezy i promocje,
- komisja rozwiązywania problemów alkoholowych,
- mała retencja,
- monitoring wizyjny,
- najem lokalu,
- odpady azbestowe,
- podatki,
- pracownik (prawo pracy),
- przekazanie pisma,
- przyznanie stypendium,
- sprawy obronne (decyzje administracyjne),
- transmisja obrad Rady Gminy,
- udzielanie ulg,
- umowa zlecenie, dzieło, cywilnoprawna,
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
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6. Przygotowania zrządzenia zmieniającego funkcjonowanie monitoringu wizyjnego.
7. Opracowania analizy ryzyka Krajowych Ram Interoperacyjności.
Turystyka
Z uwagi na położenie gmina stara się wykorzystywać swoje walory turystyczne. Wg stanu na
31 lipca 2020 r. Gmina dysponowała 304 miejscami noclegowymi (w tym 284 całorocznymi).
Wg danych GUS, najwięcej miejsc noclegowych całorocznych zapewniały ośrodki wczasowe
(120) oraz schroniska (83).
W 2020 kontynuowano realizowano projektu współfinansowanego w ramach środków
pochodzących z UE, tj. projektu: "Czesko-polski szlak grzbietowy. Część wschodnia".
Wykonano także pamiątkową pieczątkę, która została umieszczona przy wejściu na wieżę
widokową na Włodzickiej Górze.

Realizacja zadań oświatowych
Gmina będąc organem prowadzącym dla wszystkich publicznych szkół i przedszkoli, wypełnia
szereg zadań związanych z zapewnieniem środków na ich funkcjonowanie, tworzenie
dobrych warunków pracy i nauczania, organizację dowozu uczniów, zapewnienie udziału w
programach i projektach edukacyjnych.
Priorytety edukacyjne
Dla właściwej realizacji zadań o charakterze edukacyjnym ważne jest ustalenie i dobór
priorytetów. W 2020 roku były kontynuowane następujące cele:


Poprawa warunków edukacji szkolnej i przedszkolnej



W ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi
Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego internetu, działanie 1.1:
„Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego
internetu o wysokich przepustowościach” dotyczącego realizacji projektu grantowego
pn. Zdalna Szkoła i Zdalna Szkoła +, Gmina Nowa Ruda otrzymała dofinansowanie w
wysokości 125.000 zł. Celem wsparcia było doposażenie placówek oświatowych w
sprzęt komputerowy mający na celu ułatwienie uczniom nauki w domu podczas
epidemii. Do szkół trafiło 46 komputerów przenośnych wraz z urządzeniami
peryferyjnymi, m.in. mysz komputerowa, wielofunkcyjna drukarka ( z funkcją
skanowania, kopiowania) i tablet.
Na przełomie sierpnia i września 2020 wykonano prace modernizacyjne pomieszczenia
klasopracowni językowej w Szkole Podstawowej im. Św. Franciszka z Asyżu w
Ludwikowicach Kłodzkich, całość zadania wyniosła 89 088,02 zł, z czego dotacja z
rezerwy ogólnej budżetu państwa wyniosła 44 543,15 zł. Pracownia została
wyposażona w 26 stanowisk dla uczniów, zestaw zawiera jednostkę centralną systemu,
słuchawki z mikrofonem, panel przełączeniowy, monitor dotykowy, komputer
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zarządzający i monitor interaktywny. Całość została zamknięta w odnowionym wnętrzu
( wykonano tynki, podłogę, stolarkę drzwiową, oświetlenie) i umeblowana (zakupiono
nowe meble, stoliki, krzesła, biurko i szafy).
W zakresie inwestycji pn.: „Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w
Ludwikowicach Kł.” w okresie sprawozdawczym wykonano dokumentację techniczną i
uzyskano pozwolenie na budowę. Inwestycja otrzymała dofinansowanie od Ministra
Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu. Całkowity koszt realizacji inwestycji: 8 635
830 zł z czego dofinansowanie to kwota: 3 440 200 zł. Planowany czas realizacji : lata
2021 – 2023 .

Zapewnienie właściwych warunków nauki dla uczniów z orzeczeniami o potrzebie
kształcenia specjalnego
Zadanie to było realizowane w różnych obszarach edukacyjnych, ukierunkowanych na
zwiększenie oferty zajęć dla uczniów poprzez aktywny udział szkół w programach
dedykowanych uczniom o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Podjęte zostały działania w
zakresie:
•

aktywizacji nauczycieli do poszukiwania innowacyjnych rozwiązań w zakresie
metodologii nauczania, udział w warsztatach, szkoleniach podnoszących kwalifikacje
metodyczne,

•

pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom poprzez zwiększenie wymiaru
zatrudnienia specjalistów o psychologa,

•

wsparcia ze strony gminy w zakresie finansowania zakupu specjalistycznych pomocy
dydaktycznych.

Wspieranie edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży
Przyjęty w 2018 roku przez Radę Gminy Nowa Ruda Lokalny Program Wspierania Edukacji
Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży oraz zasady przyznawania Stypendium Wójta Gminy Nowa
Ruda pozwalają na wynagrodzenie za wyjątkowe wyniki sportowe i w nauce uczniów już od
2018 roku. Zamieszczone poniżej zestawienie pokazuje jak wyglądała liczba w
poszczególnych latach i wysokość przyznanego stypendium.
Stypendia motywacyjne w latach 2018 -2020
Lp.

Rodzaj stypendium

Liczba uczniów
zakwalifikowanyc
h

Wysokość
przyznanego
stypendium

Łączna kwota
stypendiów

Suma stypendiów

23 400 zł

28 800 zł

ROK 2018

1.

Stypendium za wyniki w
nauce

26

900zł
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2.

Stypendium za wybitne
wyniki sportowe

6

900 zł

5 400 zł

ROK 2019

1.

Stypendium za wyniki w
nauce

41

555 zł

22 755 zł
29 970 zł

2.
2.

Stypendium za wybitne
wyniki sportowe

13

555 zł

7 215 zł

Rok 2020
1.

Stypendium za wyniki w
nauce

61

460 zł

28 060 zł

2.

Stypendium za wybitne
wyniki sportowe

4

460 zł

1 840 zł

29 900,00 zł

Pomoc w upowszechnianiu kultury fizycznej i sportu szkolnego
W ramach tego priorytetu realizowane były takie programy jak:
-„Umiem pływać”, który był realizowany w dwóch etapach, a uczestniczyło w nim łącznie
165 uczniów ze wszystkich placówek szkolnych,
-„Sprawny Dolnoślązaczek”, realizowany był w klasach pierwszych szkół podstawowych w
Bożkowie, Jugowie i Ludwikowicach Kł. Dzięki udziałowi w programie podczas zajęć z
wychowania fizycznego nauczyciele nauczania wczesnoszkolnego wspierani byli przez
nauczycieli wychowania fizycznego,
-„Szkolny Klub Sportowy” - skierowany do uczniów szkół podstawowych .Jego celem było
podniesienie aktywności fizycznej realizowanej w formie zajęć sportowych i rekreacyjnych.
Program realizowany był we wszystkich szkołach podstawowych (5 grup).
W 2020 roku swoje zadania realizował koordynator do spraw sportu szkolnego (powołany w
urzędzie w 2018 r.). Do jego zadań należało opracowanie kalendarza szkolnych zawodów
sportowych na szczeblu gminnym, współpraca przy opracowaniu kalendarza na poziomie
rejonowym, współorganizowanie z nauczycielami wychowania fizycznego zawodów
sportowych na szczeblu gminnym, organizacja transportu na zawody sportowe, zakup
nagród, sporządzanie dokumentacji fotograficznej oraz notatki prasowej z przebiegu
zawodów, przygotowanie listów gratulacyjnych dla uczniów za osiągnięcia sportowe,
zbieranie zapotrzebowania na sprzęt sportowy dla placówek oświatowych oraz zakup
sprzętu sportowego.
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W roku szkolnym 2019/2020 i 2020/2021 przeprowadzono 3 turnieje dla chłopców i
dziewcząt w kategorii szkół podstawowych . Młodzież wzięła udział łącznie w 2 turniejach na
szczeblu rejonowym oraz zakwalifikowała się do 1 turnieju powiatowego w grach
zespołowych Ze względu na pandemię został zawieszony kalendarz zawodów sportowych w
roku szkolnym 2019/2020 a opracowany kalendarz na rok 2020/2021 nie został nawet
rozpoczęty. Na realizację zadań z zakresu sportu szkolnego na poziomie gminy z budżetu
przekazano:
- 1074,94 zł - na zakup nagród,
-3889,80 zł - na pokrycie kosztów transportu na zawody,
- 31055,27 zł - na zakup sprzętu sportowego i strojów sportowych.
Wspieranie aktywności szkół w zakresie realizacji projektów i udziału w akcjach
- „Program grantowy mPotęga” – Zespół Szkół Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Bożkowie
w roku 2020 aplikował do mFundacji o środki na realizację zadań edukacyjnych w ramach
grantowego programu „mPotęga” i otrzymał dofinansowanie na realizację zaplanowanych
przedsięwzięć dla dwóch grup adresatów tj. uczniowie klas IV-VI i uczniowie klas VII-VIII.
Kwota dofinansowania to 12 982,00 zł, W ramach realizacji zadania odbyły się warsztaty,
konkursy dla uczniów, zorganizowano wyjazd do Centrum Nauki i Techniki w Łodzi. Z
pozyskanych środków zakupiono pomoce naukowe, materiały niezbędne do realizacji
warsztatów oraz nagrody dla uczestników projektu.
Zespół Szkół Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Bożkowie realizował również projekt
edukacyjny pn.: Magiczne Kodowanie, którego adresatem byli uczniowie Przedszkola. Na ten
cel szkoła pozyskała środki w wysokości 7000,00 zł .
- Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - w 2020 roku Gmina Nowa Ruda otrzymała
wsparcie finansowe na zakup książek do bibliotek szkolnych w ramach programu „Narodowy
Program Rozwoju Czytelnictwa”. Całkowity koszt zadania to 45 000,00 zł, w tym dotacja w
wysokości 36 000,00 zł oraz środki własne w kwocie 9 000,00 zł. Z programu skorzystały
wszystkie biblioteki szkolne, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nowa Ruda.
Propagowanie wykorzystania technologii informacyjnej w edukacji i zarządzaniu oświatą
Zdalna Szkoła i Zdalna Szkoła + W ramach tego priorytetu w 2020 roku w związku z
wprowadzonymi ograniczeniami w funkcjonowaniu jednostek oświaty związanymi z
zapobieganiem i zwalczaniem COVID-19, Gmina Nowa Ruda dokonała zakupu sprzętu
komputerowego do realizacji zdalnego nauczania. Wydatek w kwocie 125 000,00 zł został
sfinansowany ze środków otrzymanych przez Gminę z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś
Priorytetowa nr I „Powszechny dostęp do szybkiego internetu”,
Działanie 1.1:
„Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego
internetu o wysokich przepustowościach” dotyczące realizacji projektu grantowego pn.
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ZDALNA SZKOŁA- i ZDALNA SZKOŁA + wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie
kształcenia zdalnego z dnia 23 kwietnia 2020r.
Do szkół podstawowych trafił nowoczesny sprzęt komputerowy do kształcenia zdalnego:
nowe przenośne komputery oraz urządzenia wielofunkcyjne ( z funkcją drukowania w
kolorze, skanowania i kopiowania). Szkoła Podstawowa im. Św. Franciszka z Asyżu w
Ludwikowicach Kłodzkich otrzymała 12 laptopów i 1 urządzenie wielofunkcyjne. Szkoła
Podstawowa im. K. Makuszyńskiego z Oddziałami Integracyjnymi w Bożkowie otrzymała 20
komputerów i 1 urządzenia wielofunkcyjne. Szkoła Podstawowa w Jugowie otrzymała 14
komputerów i 1 urządzenia wielofunkcyjne. Całość ma służyć lepszej organizacji pracy
uczniów uczących się w domach.
500+ - dofinansowanie dla nauczycieli- W ramach jednorazowego dofinansowania dla
nauczycieli z przeznaczeniem na zakup sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć
realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego
sposobu realizacji zajęć, Gmina Nowa Ruda otrzymała kwotę 57 500,00 zł. Z dofinansowania
w formie refundacji zakupu do kwoty 500 zł skorzystało 96 nauczycieli pracujących w 6
szkołach podstawowych. ( 13 559,72 zł i 28 nauczycieli -niepubliczne szkoły, 43 940,28 zł i 68
nauczycieli - samorządowe szkoły).

Finansowanie zadań oświatowych
Subwencja oświatowa
Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, algorytm podziału
subwencji oświatowej uzależnia wysokość przyznawanych środków od skali i struktury
realizowanych zadań, mierzonych liczbą uczniów z uwzględnieniem stopni awansu
zawodowego nauczycieli. Tak zwany standard finansowy na 1 ucznia przeliczeniowego w
skali ogólnokrajowej został jednolicie wyliczony dla wszystkich jednostek samorządu
terytorialnego i w 2020 roku wynosił 5.917,8938 zł.
Gminie Nowa Ruda w 2020 roku otrzymała ze środków rezerwy części oświatowej subwencji
ogólnej kwota 55 261,00 zł. Powyższa kwota została przyznana z tytułu wzrostu zadań
szkolnych i pozaszkolnych, polegającego na wzroście liczby uczniów przeliczeniowych w
stosunku do danych przyjętych do naliczenia algorytmem części oświatowej subwencji
ogólnej na 2020 rok.
Kwota subwencji oświatowej na 847 uczniów i 84,35 et. pedagogicznych we wszystkich
placówkach oświatowych na terenie Gminy Nowa Ruda wyniosła 10 690 093 zł, w tym
subwencja na dzieci sześcioletnie na kwotę 550 935,13 zł. Po zwiększeniach w trakcie roku,
kwota otrzymanej części oświatowej subwencji ogólnej w 2020 roku wyniosła ostatecznie
10.802 854,00 zł .
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Podstawowa kwota dotacji na ucznia przedszkoli i dotacja celowa na wychowanie
przedszkolne
Podstawowa kwota dotacji na ucznia uczęszczającego do przedszkoli samorządowych
prowadzonych przez Gminę Nowa Ruda (po jej aktualizacji dokonanej Zarządzeniem nr
506/20 Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 28.10.2020r.) wyniosła 994,26 zł miesięcznie. Kwota
dotacji na 1 wychowanka przedszkola niepublicznego wynosiła 745,70 zł miesięcznie (75%
podstawowej kwoty dotacji).
Na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego uczniów, jednostka
samorządu terytorialnego otrzymuje dotację celową z budżetu państwa, która może być
wykorzystana wyłącznie na wydatki bieżące związane z realizacją tych zadań. W 2020 roku
gmina otrzymała kwotę 338 561,00 zł na 236 dzieci w wieku do lat 5. Dotacja została
wykorzystana w całości.
Dotacja celowa na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych
Na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w roku
2020 gmina otrzymała łączna kwotę dotacji w wysokości 92 713,02 zł dla 828 uczniów szkół
podstawowych.
Dotacje podmiotowe na prowadzenie placówek oświatowych
Na terenie Gminy w 2020 roku funkcjonowało 5 placówek niepublicznych. Z dniem 31
sierpnia 2019 r. zakończyły swoją działalność gimnazja. Podmioty prowadzące niepubliczne
placówki otrzymały łącznie dotacje w wysokości 3 629 685,90 zł , z czego:

•

1. Ochotnicza Straż Pożarna w Dzikowcu, łącznie na kwotę 972 908,92 zł, w tym z
przeznaczeniem na:
Niepubliczne Przedszkole w Dzikowcu – 313 032,90 zł,

•
Niepubliczną Szkołę Podstawową w Dzikowcu – 659 876,92 zł, w tym, kwota na
realizację zadań wymagających specjalnej organizacji nauki 273 309,68 zł .
2. Fundacja Wspierania Aktywności Lokalnej „Fala” we Wrocławiu łącznie 3 964 395,35
zł, z tego na funkcjonowanie poszczególnych szkół i przedszkoli przeznaczono:
•
Szkoła Podstawowa im. św. Wojciecha we Włodowicach – 1 590 752,48 zł; w tym na
realizację zadań wymagających specjalnej organizacji nauki 661 498,02 zł .
•
Szkoła Podstawowa AMS w Woliborzu – 525 153,83 zł; w tym na realizację zadań
wymagających specjalnej organizacji nauki 27 068,48 zł .
•
Niepubliczne Przedszkole we Włodowicach – 875 579,22 zł ,w tym na realizację zadań
wymagających specjalnej organizacji nauki 524 578,64 zł .
Pomoc uczniom w ramach rządowego programu „Wyprawka szkolna”
W roku szkolnym 2020 wyprawką szkolną objętych było 28 uczniów posiadających
orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego na łączną kwotę 7 110,00 zł
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Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników
W okresie od stycznia do grudnia 2020 roku przyznano dofinansowanie w łącznej kwocie 44
723,00 zł. dla sześciu pracodawców. Dofinansowaniem objętych było siedmiu pracowników
młodocianych.
Zmiany w zakresie wynagrodzenia pracowników oświaty
W 2020 roku dokonano III etapu regulacji wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi,
zatrudnionych w placówkach oświatowych, w zakresie podwyższenia wynagrodzeń
zasadniczych w stosunku do minimalnego wynagrodzenia za pracę.
Doskonalenie zawodowe nauczycieli
W 2020 roku o dofinansowanie opłat wnoszonych za kształcenie, mogli ubiegać się
nauczyciele podnoszący kwalifikacje zgodnie z potrzebami placówki oświatowej, która jest
dla nich miejscem zatrudnienia. Łączna kwota przeznaczona na doskonalenie zawodowe
wyniosła 17 229,93 zł, z czego dofinansowano do studiów podyplomowych na kierunku:
edukacja i rehabilitacja osób niepełnosprawnych intelektualnie z diagnozą i pracą z uczniem
z zespołem Aspergera, przygotowanie pedagogiczne i nauczanie języka polskiego w szkołach
podstawowych i ponadpodstawowych oraz kursu kwalifikacyjnego dla nauczycieli
przygotowujących di prowadzenia zajęć z pierwszej pomocy (4 nauczycieli). Pozostała kwota
została przeznaczona na kursy i szkolenia dla indywidualnych nauczycieli i rad
pedagogicznych (m.in.: szkolenie z oceniania kształtującego, procedury związane z
powrotem dzieci do szkoły, „Kompetencje kluczowe, diagnoza i planowanie działań” itp).
Liczba dzieci uczęszczających do przedszkoli i szkół publicznych oraz nauczycieli

LICZBA UCZNIÓW W GMINIE NOWA RUDA
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Przedszkola
Sieć przedszkoli samorządowych stanowią przedszkola w: Bożkowie, Jugowie, Woliborzu,
Przygórzu i Ludwikowicach Kł. W 2020 roku wychowaniem przedszkolnym w samorządowych
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przedszkolach objętych było średnio 253 dzieci ( 2019/2020 - 252 dzieci, a w 2020/2021 –
256 dzieci).
Uzupełnieniem sieci są niepubliczne przedszkola funkcjonujące również w zespołach
szkolnych we Włodowicach i Dzikowcu.
Szkoły podstawowe
Do placówek publicznych (3 szkoły podstawowe: w Ludwikowicach Kł., Jugowie i Bożkowie)
w roku szkolnym w 2019/2020 uczęszczało 637 uczniów. Od 1 września 2020 roku edukację
w gminnych szkołach rozpoczęło 609 uczniów. W tym samym okresie do szkół niepublicznych
uczęszczało odpowiednio: 219 i 222 dzieci. Razem rok 2020 – 856 ( dane subwencyjne sio wg
stanu na 30.IX.2019).

LICZBA UCZNIÓW W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH NA ROK
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Kadra nauczycielska
W 2020 roku w gminnych placówkach oświatowych liczba etatów pedagogicznych wyniosła
94,29 et. Średnioroczną liczbę etatów z podziałem na stopnie awansu zawodowego
przedstawia tabela:

Stopień awansu zawodowego

Średnioroczna liczba etatów
Od dnia 1 stycznia do dnia 31 sierpnia

Od dnia 1 września do dnia 31 grudnia

Nauczyciel stażysta

4,06

2,59

Nauczyciel kontraktowy

6,97

10,22

Nauczyciel mianowany

38,40

33,35

Nauczyciel dyplomowany

44,86

47,89

Organizacja dowozu uczniów do szkół
W 2020 roku uczniowie dowożeni byli do gminnych szkół z miejscowości: Sokolec, Bartnica,
Świerki, Dworki, Ludwikowice Kł. ul. Kasprowicza, Gorzuchów, Święcko, Czerwieńczyce,
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Dzikowiec, Koszyn, Nowa Wieś Kł., Wolibórz, Jugów, Przygórze. Położenie geograficzne
naszej gminy generuje duże koszty przewozu uczniów. Kwota wydatkowana na jego
organizację określona na podstawie biletów miesięcznych wyniosła 225 294,68 zł. W roku
2020 w związku z epidemią wirusa COVID-19 oraz z ograniczeniami w zakresie
funkcjonowania jednostek oświaty i organizacji zdalnego kształcenia, koszty dowozu uczniów
do szkół uległy zmniejszeniu w stosunku do roku ubiegłego.
Na podstawie Porozumienia dotyczącego przewozu uczniów niepełnosprawnych zawartego
pomiędzy Gminą Miejską Nowa Ruda a Gminą Nowa Ruda, dowozem objęci byli uczniowie
niepełnosprawni z miejscowości: Świerki, Ludwikowice Kł., Jugów, Bożków oraz Dzikowiec.
Uczniowie dowożeni byli do Zespołu Szkół Specjalnych w Nowej Rudzie, Niepublicznej Szkoły
Specjalnej przy DPS w Ludwikowicach Kł. oraz do ZS nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi
w Bożkowie. Kwota wydatkowana z budżetu na ten cel wyniosła 82.549,22 zł.
Gmina pokrywa także koszty dowozu dzieci niepełnosprawnych rodzicom, którzy sami
zapewniają dowóz dzieci niepełnosprawnych. W 2020 roku została zawarta umowa
z rodzicami 1 ucznia, który dowożony był do Dolnośląskiego Specjalnego Ośrodka SzkolnoWychowawczego Nr 12 dla Niesłyszących i Słabosłyszących im. M. Grzegorzewskiej we
Wrocławiu - kwota wydatkowana z budżetu na ten cel wyniosła 2 669,30 zł.
Egzamin ósmoklasisty
Egzamin w terminie głównym został przeprowadzony od 16 do 18 czerwca 2020 roku.
Uczniowie którzy z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpili do niego w
powyższym terminie, napisali egzamin w terminie dodatkowym tj. 7-8 i 9 lipca 2020r. Do
egzaminu przystąpiło łącznie 101 ósmoklasistów, z tego w SP w Jugowie – 44 uczniów, SP w
Ludwikowicach Kł. – 27 uczniów, SP w Bożkowie – 12 uczniów, SP we Włodowicach – 14
uczniów, SP w Dzikowcu – 4 uczniów.
JĘZYK P OL S KI
P R O C E N T O W Y W Y N I K E GZ A M I N U Ó S M O K L A S I S T Y ,
W R O K U S Z K O L N Y M 2 0 1 9 / 2 0 2 0 N A T L E W O J E WÓ D Z T W A ,
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Wyniki tegorocznego egzaminu pokazują, że uczniowie najlepiej poradzili sobie z zadaniem z
języka polskiego, które sprawdzało umiejętności odbioru tekstu kultury i wykorzystania
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zawartych w nim informacji. Powyższy wykres przedstawia wyniki uczniów w poszczególnych
placówkach edukacyjnych.
MATEMATYKA
P R O C E N T O W Y W Y N I K E GZ A M I N U Ó S M O K L A S I S T Y ,
W R O K U S Z K O L N Y M 2 0 1 9 / 2 0 2 0 N A T L E W O J E WÓ D Z T W A ,
P O W I A T U I GM I N Y
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Z matematyki uczniowie wykazali się umiejętnością odczytywania, interpretowania i
przetwarzania danych przedstawionych w tekście i na diagramie oraz ich wykorzystania w
sytuacji praktycznej.
J Ę Z Y K A N GI E L S K I
P R O C E N T O W Y W Y N I K E GZ A M I N U Ó S M O K L A S I S T Y ,
W R O K U S Z K O L N Y M 2 0 1 9 / 2 0 2 0 N A T L E WO J E W Ó DZ T W A ,
P O W I A T U I GM I N Y
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

68,9
55

48,7

51,4

55,6
43

37,3

43,3

POWIAT KŁODZKI
SP JUGÓW
SP BOŻKÓW
SP DZIKOWIEC
WOJ. DOLNOŚLĄSKIE
GMINA NOWA RUDA
SP LUDWIKOWUCE
SP WŁODOWICE

Za rozwiązanie zadań z języka angielskiego uzyskali średnio 55 % punktów, średni wynik
gminy wynosi 51,4%. Rozwiązując zadania z języka angielskiego, uczniowie najlepiej
poradzili sobie z zadaniami otwartymi sprawdzającymi do egzaminu z języka angielskiego
znajdowanie określonych informacji w tekście pisanym. Dla uczniów którzy przystąpili do
egzaminu z języka niemieckiego, najłatwiejsze okazały się zadania zamknięte sprawdzające
znajomość funkcji językowych.
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Żłobek Publiczny Baśniowe Wzgórze w Ludwikowicach Kłodzkich
W ramach otwartego konkursu ofert na finansowanie wspierania zadań z zakresu rozwoju
instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+“ w 2020 roku, ogłoszonego przez
Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Gmina Nowa Ruda otrzymała dotację w
wysokości 129 600,00 zł. Dotacja wykorzystana została na bieżącą działalność Żłobka
Publicznego „Baśniowe Wzgórze“.
Pomoc społeczna
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Rudzie na realizację zadań wydatkował kwotę 14.235.956,62zł na :
na zadania własne wydatkowano 2.407.147,75zl
§ 2010- 3.666.515,30zł
§2030 – 891.972,37zł
§2060- 9.696.631,92zł
§ 2010
W rozdziale 85195( Pozostała działalność. Ochrona zdrowia) –kwota 633,00zł została poniesiona przez Ośrodek na wydanie 12 decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych, niż
ubezpieczeni, spełniający kryterium dochodowe, potwierdzające prawo do świadczeń opieki
zdrowotnej.
W rozdziel 85215(Dodatki energetyczne) -wydatkowano 726,74zł w tym na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla 6 rodzin- 712,49zł
na obsługę zadania/2% od wypłaconych dodatków / –14,25zł
W rozdziale 85502(Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz
składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego) wydatkowano
kwotę 3.289.000,76zł
W tym:
 Na świadczenia rodzinne dla 418 rodzin wydatkowano kwotę 2.544.993,77zł



Na fundusz alimentacyjny dla 84 osób uprawnionych – 334.610,00zł
Na świadczenia rodzicielskie dla 22 osób 153.720,50zł





Na opłacenie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za 26
160.957,31 zł
Na wynagrodzenie dla 3 pracowników 81.252,37 zł
Pochodne od wynagrodzeń pracowników -6.466,81zł



Dodatkowe wynagrodzenie roczne dla dwóch pracowników- 7.000,00zł

osób –

W rozdziale 85503(Karta Dużej Rodziny)-wydatkowano kwotę 464,80 na pokrycie kosztów
związanych z zakładaniem karty dla 64 rodzin.
W rozdziale 85504(Świadczenia dobry start) wydatkowano kwotę 343.170zł na:
 Wypłata świadczeń 300+ dla 1.107 dzieci na kwotę – 332.100,00zł
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Na wypłatę dodatków dla 2 pracowników – 7.400,34zł
Na pochodne od dodatków – 1.455,66zł



Zakup materiałów biurowych oraz usługi niematerialne/ zakup druków , materiałów
biurowych, przedłużenie licencji / -2.214,00zł

W rozdziale 85513(składki na ubezpieczenia zdrowotne od niektórych świadczeń
rodzinnych )
wydatkowaliśmy kwotę 32.520,00zł opłacając składki za 20 osób.
§ 2030
W rozdziale 85213 ( Składki na ubezpieczenia zdrowotne) opłacane za 52 osoby uprawnionych do świadczeń zdrowotnych z tytułu pobierania zasiłku stałego – 27.848,79zł
W rozdziale 85214 ( Zasiłki i pomoc w naturze – zasiłki okresowe) wydatkowano kwotę
113.992,97zł wypłacając świadczenia dla 160 osób w 78 rodzinach.
W rozdziale 85216 ( Zasiłki stałe ) wydatkowano kwotę 331.763,05zł na wypłatę zasiłków stałych dla 58 osób niepełnosprawnych lub będących w wieku poprodukcyjnym.
W rozdziale 85219( Ośrodki Pomocy Społecznej) wydatkowano kwotę 226.947,86zł
na dofinansowanie wynagrodzeń dla pracowników /W tym dodatek 250,00zł dla 5 pracowników socjalnych/
W rozdziale 85230 (Pozostała działalność „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”) wydatkowano kwotę 152.355,00zł stanowiącą 62,16% kwoty przeznaczonej na realizację zadania.
W tym:
 Na zakup posiłków dla 53 dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych w stołówkach szkolnych
i przedszkolnych –13.511,08zł
 Na wypłatę zasiłków celowych przeznaczonych na zakup artykułów żywnościowych dla
289 osób -116.843,02zł.



W rozdziale 85295(Pozostała działalność-wspieranie seniora) wydatkowano kwotę
28.007,00zł
Na dodatki dla pracowników -23.400zł




Na pochodne od dodatków 4.451,07zł
Na zakup środków dezynfekcyjnych 155,93

DZIAŁ 854 ( Edukacja opieka wychowawcza)
W rozdziale 85415 –świadczenia pomocy materialnej dla 27 uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 11.057,70 zł
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na wypłatę pomocy materialnej oraz refundację poniesionych kosztów na zakup podręczników, lektur, encyklopedii, pomocy naukowych, artykułów szkolnych i materiałów pomocniczych, obuwia i odzieży sportowej dla 27 uczniów.
§ 2060
W rozdziale 85501(Świadczenia wychowawcze) wydatkowaliśmy kwotę -9.696.631,92zł
 Na pokrycie przyznanych 1480 świadczeń wychowawczych wydatkowano kwotę9.614.207,42zł
 Na koszty obsługi 500+ wydatkowano kwotę 82.424,50złtj 0,85% od otrzymanej
dotacji w tym na :
 wynagrodzenia i dodatki do wynagrodzeń wypłacono -42.679,25zł





dodatkową nagrodę roczną za 2019 i za połowę 2020r/zwolnienie pracownika/. 4.494,25zł
pochodne od wynagrodzeń-8.598,27zl
zakupy wyposażenia i materiałów biurowych wydatkowano kwotę 5.833,53zł



Na usługi niematerialne/prowizje bankowe, opłaty pocztowe, częściowo usługi
prawnicze, informatyczne/15.208,37zł
opłatę czynszu -4.576,93zł



Na ZFŚS -1.033,50 zł

ŚRODKI OTRZYMANE Z GMINY NOWA RUDA
W rozdziale 85202 (Domy Pomocy Społecznej) wydatkowano kwotę 772.024,14 na częściowe pokrycie kosztów pobytu w DPS za 29 osób samotnych, schorowanych, niepełnosprawnych, w wieku starczym.
W rozdziale 85205 ( Zadania z zakresu przeciwdziałanie przemocy w rodzinie) wydatkowano
kwotę 1.784,00 zł na opracowanie programu przemoc w rodzinie, zakup druków oraz tonerów.
W rozdziale 85214 (Zasiłki i pomoc w naturze) wydatkowano kwotę 72.085,38zł udzielając
pomocy 332 osobom wypłacając:
 Zasiłki celowe na zakup żywności, odzieży, obuwia, leków kwotę: 61.563,38zł



Pokrywając koszty schronienia 3 osobom bezdomnym -6.301,50
Opłacanie śniadań dla 21 dzieci w stołówkach szkolnych i przedszkolach-2.275,50zł



Sprawiając pogrzeb 1 osobie -1.945,00zł

W rozdziale 85215 (Dodatki mieszkaniowe) wydatkowano kwotę 154.862,61zl wypłacając
świadczenia 60 rodzinom.
W rozdziale 85219 (Ośrodki Pomocy Społecznej) wydatkowano kwotę 919.322,41zł
 Wynagrodzenie dla 16 pracowników 479.392,69zł
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Pochodne od płac – 137.379,67zł
Na wypłatę nagrody rocznej za 2019r. -50.728,50zł





Wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia dla pracownika gospodarczego i
kadrowej15.400,00zł
Usługi – porto od wysłanych zasiłków, konserwacja maszyn i urządzeń, prowizje
bankowe usługi informatyczne, prawnicze , opłaty za wysyłkę korespondencji i inne
129.517,01zł
Zakup materiałów biurowych i wyposażenia oraz paliwa i akcesoriów
samochodowych – 25.904,11zł
Usługi zdrowotne729,00zł




naprawa samochodu służbowego-1.529,98zł
Usługi telekomunikacyjne –4.299,13zł





Zakup energii elektrycznej i cieplnej oraz czynsz za pomieszczenia biurowe
33.882,62zł
Odpis na ZFŚS 24.834,04zł
koszty egzekucyjne z tyt. Umorzenia postępowania wobec dłużników
alimentacyjnych– 111,68zł
różne opłaty i składki /ubezpieczenie samochodu służbowego 681,00zl




delegacje pracowników i ryczałt samochodowy dla kierownika -1.144,80zł
szkolenia pracowników 8.937,41zł



ekwiwalent za odzież roboczą dla pracowników socjalnych. Częściowa refundacja za
zakup okularów i zakup wody dla pracowników -4.850,77zł








W rozdziale 85228 (Usługi opiekuńcze) sprawowane u dwóch dwuosobowych rodzin, której
członkowie są osobami niepełnosprawnymi w stopniu znacznym i umiarkowanym wydatkowano oraz dwóch samotnych osób wydatkowaliśmy kwotę 12.818,14zł
w tym na :
 Wynagrodzenie dla opiekunek z tytułu umowy zlecenia-10.935,00zl


Ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń – 1.883,14zł

W rozdziale 85230(Pozostała działalność „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” )wydatkowano kwotę 92.747,00zł tj 37,84% całości programu
w tym na
 Na zakup posiłków dla53 dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych w stołówkach szkolnych
i przedszkolnych –19.725,42zł
 Na wypłatę zasiłków celowych przeznaczonych na zakup artykułów żywnościowych
dla289 osób -73.021,58zl.
W rozdziale 85504(Wspieranie rodziny) wydatkowaliśmy kwotę 371.736,64zł
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na pokrycie kosztów pobytu 42 dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych/14/ oraz
spokrewnionych, niespokrewnionych i zawodowych rodzinach zastępczych/28/ wydatkowano 338.999,08zł
Na wynagrodzenie asystenta rodziny 24.982,84zł
Na pochodne od wynagrodzeń 4.914,17zł
Na ZFSS-1.291,88zł
Na ryczałt samochodowy dla asystenta rodziny-1.348,67zł
Na szkolenie pracownika 200,00zł
DZIAŁ 854
W rozdziale 85415 –świadczenia pomocy materialnej dla 27 uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę- 2.764,43zł
na wypłatę pomocy materialnej oraz refundację poniesionych kosztów na zakup podręczników, lektur, encyklopedii, pomocy naukowych, artykułów szkolnych i materiałów pomocniczych, obuwia i odzieży sportowej dla uczniów.
Dochody zrealizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Rudzie:
85202 § 0830 – domy pomocy społecznej – wpływy z usług – od osób zobowiązanych do ponoszenia częściowej odpłatności za pobyt w Domach Pomocy Społecznej członków rodziny –
23.717,06zl
85502 § 0920 – 82.375,12zł z tytułu odsetek od zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu
alimentacyjnego.
85502 § 0970 – dochody 5.362,33zł z tytułu wpływów zwrotów wypłaconych zaliczek alimentacyjnych - kwoty przekazane do:
Gmina własna zaliczka alimentacyjna -2.681,14zł
DUW – zaliczka alimentacyjna 2681,19zł
85502 § 0980 – dochody 113.011,41zł z tytułu wpływów zwrotów wypłaconych świadczeń z
funduszu alimentacyjnego kwoty przekazane do:
Gmina własna – fundusz alimentacyjny-45.204,56zł
DUW – fundusz alimentacyjny – 67.806,85zł
85219 § 0640 –dochody z tyt. kosztów upomnienia-151,60zł
85219 § 0970-inne dochody-wynagrodzenie dla płatnika podatku-178,00zł.
85228 § 0830-odpłatnośc za usługi opiekuńcze-1.370,05zł
758140§-0920-kapitalizacja rachunku bankowego 2.240,91zł
Na koniec 2020 r. wykazano należności wobec
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-budżetu państwa w wysokości 2.859.488,58zł
na tą kwotę składają się należności od dłużników alimentacyjnych z tyt. wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zaliczek alimentacyjnych oraz przypisane do zwrotu nienależnie pobrane świadczenia.
Na koniec 2020r. wykazano zobowiązania niewymagalne wysokości 150.296,96zł , których
termin płatności przypada po okresie sprawozdawczym
W skład zobowiązań wchodzą :
naliczone wynagrodzenie dla pracowników GOPS
za XII do wypłaty w styczniu 2020r. 70.993,14zł
pochodne od w/w wynagrodzeń 25.442,25zł
dodatkowa nagroda roczna za 2020 r. 65.550,21zl
nota obciążeniowa z PCPR za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo wychowawczych1.852,75zł
nota obciążeniowa za pobyt podopiecznych w schronisku za XII-1.848,00zł
składki na ubezpieczenia zdrowotne od zasiłków 736,80zł
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Nowa Ruda na lata 2019-2026
Opracowanie i przyjęcie do realizacji strategii było wypełnieniem ustawowego obowiązku
określonego w art. 17 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku – o pomocy społecznej
(Dz. U. Nr 64 poz.593). W dniu 27 września 2019 r. Rada Gminy Nowa Ruda podjęła uchwałę
nr 89/X/19 w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie
Nowa Ruda na lata 2019-2026. Zadania realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej wpisują się w przyjętą przez radę strategię.
Działalność kulturalna
Działalność kulturalna prowadzona jest w Gminie przede wszystkim przez Centrum Kultury
Gminy Nowa Ruda (CKGNR) z siedzibą w Ludwikowicach Kłodzkich. W 2020 roku główną
misją Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda była:
•

edukacja kulturalna i wychowywanie przez sztukę,

•

tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz
zainteresowania wiedzą i sztuką,

•

dbałość o folklor lokalny, a w szczególności o rękodzieło ludowe i artystyczne,

•

rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych
mieszkańców,

•

zapewnienie realizacji procesu wychowania fizycznego, uprawiania sportu i rekreacji
ruchowej.

W ramach prowadzonych działań Centrum zrealizowało między innymi:
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1. Orszak Trzech Króli – Jugów 6.01. (wspólnie ze społecznością lokalną Jugowa)
2. Przegląd Kolęd i Pastorałek – Jugów 19.01.
3. Wernisaż malarstwa Nadii Makuchowskiej – Galeria Ludwikowice 31.01.
4. Sowie na biegówkach – Sokolec 2.02.
5. Ferie z CKGNR – 10.02. – 21.02., zajęcia w Ludwikowicach Kłodzkich, Bożkowie, Jugo-

wie, Dzikowcu, Woliborzu, Przygórzu (warsztaty artystyczne, zabawy modelami RC,
warsztaty taneczne, zajęcia biblioteczne)
6. Gminny Bal Karnawałowy (zabawa przy współpracy z sołectwem Wolibórz dla dzieci z

całej Gminy) – Wolibórz 7.02.
7. Konkurs na najładniejsze przebranie karnawałowe – Wolibórz 7.02.
8. Ludwikowice TOUR 2020 – Rajd Rowerowy 1.06. – 12.09.
9. Lawendowy Plener Malarski – Wolibórz 27.06.
10. Wystawa ŚWIAT TORUŃSKIEGO PIERNIKA – Ludwikowice Kłodzkie 15.07.-31.08.
11. Festiwal Góry Literatury, a w nim między innymi:



Włodowice Pod Wiatami 11.07.: spotkania literackie z Elżbietą Cherezińską,
Andrzejem Elżanowskim, Julią Fiedorczuk, wernisaż fotografii Piotra Ososko
„Ziemia Kłodzka. Światło wyczekane”, koncert Lecha Janerki



Wernisaż wystawy „75. Urodziny Pippi Pończoszanki”, warsztaty z Justyną
Czechowską – Ludwikowice Kłodzkie 13.07.



„My nie gryziemy” – warsztaty dla dzieci w truck’u – Dzikowiec 14.07.



Finisaż wystawy Magdaleny Wosik „Na lwy by” – Galeria Ludwikowice 17.07.



Spotkanie literackie Krzysztof Tomasik – Magdalena Piekarska – Włodowice
Pod Wiatami 17.07.



Spotkanie literackie Grażyna Hryncewicz-Lamber – Karol Maliszewski – Włodowice Pod Wiatami 17.07.



Spotkanie literackie Maciej Hen – Michał Nogaś – Włodowice Pod Wiatami
17.07.



Spotkanie literackie Krzysztof Tomasik – Magdalena Piekarska – Włodowice
Pod Wiatami 17.07.



Spotkanie literackie Mikołaj Grynberg – Urszula Glensk – Włodowice Pod Wiatami 18.07.
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Spotkanie literackie Urszula Kropiwiec – Justyna Czechowska – Włodowice
Pod Wiatami 18.07.



Spotkanie literackie Karol Maliszewski – Magdalena Rabizo-Birek – Włodowice
Pod Wiatami 18.07.



Spotkanie literackie Zygmunt Miłoszewski – Michał Nogaś – Włodowice Pod
Wiatami 18.07.



Koncert Marii Peszek

12. Zajęcia wakacyjne, 07.- 08.2018. w 13 miejscowościach Gminy (warsztaty profilak-

tyczne, warsztaty artystyczne, kulinarne, zawody, turnieje, wycieczki, zajęcia plastyczne, artystyczne, sportowe, przedstawienia teatralne), 760 osób,
13. Enervit Bieg na Wielką Sowę –Ludwikowice Kłodzkie, Sokolec, 9.08.
14. Smor Quad – Tour Off Road – Dzikowiec 15.08.
15. Korona Ludwikowic – rajd pieszy na dystansach: 31 km, 15 km, 7 km – Ludwikowice

Kłodzkie 16.08.
16. Bieg Sowiogórska Dycha – Ludwikowice Kłodzkie, Sokolec 4.09.
17. Półmaraton Sowiogórski –Ludwikowice Kłodzkie, Sokolec 5.09.
18. "Śpiewanie pod Orłem", występ między innymi Magdy Umer z zespołem –, Sokolec

4.09.
19. ONE MAJĄ GŁOS – koncert z okazji przyznania Nagrody Nobla Oldze Tokarczuk. Wy-

stęp m.in. Katarzyny Nosowskiej, Renaty Przemyk, Katarzyny Groniec, Natalii Grosiak,
Tomasza Organka
20. Wielka Sowa Rowerowa Wspinaczka 2020 – Sokolec, Ludwikowice Kłodzkie – 12.11. -

zakończenie
21. Mikołajkowe Zawody 4 x 4 Dzikowiec, Jugów, Świerki, Nowa Wieś

Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda w Ludwikowicach Kłodzkich w roku 2020 kontynuowało
działania na terenie różnych miejscowości Gminy Nowa Ruda, poza siedzibą CKGNR. W tym
celu współpracowało z:


OSP Gminy Nowa Ruda,



KGW Gminy Nowa Ruda,



Galerią Sztuki Niezależnej Ludwikowice Kłodzkie,



Klubem Wolontariusza przy Zespole Szkół w Jugowie,
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Domem pod Lawendowym Polem w Woliborzu,



Szyprówką – Chatą pod Sową w Sokolcu,



Karczmą pod Sową w Sokolcu,



UKS Ludwikowice Kłodzkie,



Nadleśnictwem Jugów,



Nadleśnictwem Wałbrzych,



Stowarzyszeniem Inicjatywa Lokalna na Rzecz Gminy Nowa Ruda



Stowarzyszeniem Przyjaciół Jugowa,



Stowarzyszeniem Góry Babel,



Stowarzyszeniem „Radość”



Schroniskiem ORZEŁ w Sokolcu,



Schroniskiem SOWA w Sokolcu,



Kamayu Art,



Noworudzkimi Usługami Komunalnymi,



Fundacją Ewy Nawarol,



Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu,



Kłodzkim Ruchem Klasyków,



Teatrem Dramatycznym im. Jerzego Szaniawskiego w Wałbrzychu,



Sołtysami i Radami Sołeckimi wsi Gminy Nowa Ruda,



Szkołami Podstawowymi w Bożkowie, Jugowie, Ludwikowicach Kłodzkich,



Domem Pomocy Społecznej w Ludwikowicach Kłodzkich



Muzeum Okręgowym w Toruniu,



Parafiami Rzymsko-Katolickimi w Bożkowie, Jugowie, Włodowicach, Ludwikowicach
Kłodzkich,



Zamkiem Książ.

Dodatkowe środki Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda pozyskało od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Środki pochodzące z Funduszu Promocji Kultury na realizację projektu pn. "Kultura bez ograniczeń. Modernizacja i zakup wyposażenia Centrum Kultury Gminy
Nowa Ruda" w wysokości 225 000,00 zł. Dofinansowanie uzyskano w ramach programu In49 | S t r o n a

frastruktura domów kultury, wniosek został stworzony przez pracowników CKGNR i złożony
podczas naboru w listopadzie 2019 r. Projekt zrealizowany został do końca 2020 r. Z pozyskanych środków zakupiono m.in. busa osobowego, 2 pianina cyfrowe na potrzeby sekcji instrumentalnych, sprzęt komputerowy dla bibliotek i obsługi administracyjnej CKGNR, uzupełniono sprzęt nagłośnieniowy, oświetleniowy, zakupiono meble i sprzęty do bibliotek oraz pracowni plastycznej i ceramicznej, a także zmodernizowano cały system oświetlenia w budynku CKGNR.
Ponadto realizowano Projekt pn. „Przebudowa i doposażenie obiektów instytucji kultury w
Gminie Nowa Ruda”w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. Całkowita wartość Projektu wynosi 2.727.760,84 zł z czego kwota 1.758.094,85 zł zostanie dofinansowana za pośrednictwem IPAW ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, natomiast kwota 969.665,99 zł pokryta zostanie z dotacji celowej udzielonej CKGNR przez Gminę Nowa Ruda. Projekt obejmuje przebudowę dwóch
obiektów CKGNR wraz z termomodernizacją obniżającą koszty eksploatacji budynków.
Pierwszy z obiektów objętych działaniem to siedziba Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda w
Ludwikowicach Kłodzkich, przy ul. Fabrycznej 2, w którym przeprowadzone zostaną, obok
termomodernizacji, prace budowlane wraz z montażem windy osobowej, co dostosuje budynek do potrzeb osób niepełnosprawnych. Drugi z budynków objętych niniejszym projektem
to budynek byłej Szkoły Podstawowej w Dzikowcu (Dzikowiec 95). Obiekt przejdzie gruntowną termomodernizację, przeprowadzonych zostanie w nim szereg robót budowlanych dostosowujących budynek do nowej funkcji.
Oba obiekty zostaną doposażone w nowy sprzęt komputerowy i multimedialny, dodatkowo
do budynku w Dzikowcu zakupione zostanie nowe wyposażenie meblowe i sprzęty. W wyremontowanym budynku swoje siedziby, oprócz filii Biblioteki Gminnej, będą mieli: KGW Dzikowiec, OSP Dzikowiec Kłodzki, LZS BURZA Dzikowiec
W wyniku przeprowadzonych prac budowlanych i termomodernizacyjnych oraz doposażeniu
obiektów, CKGNR zyska możliwość poszerzenia własnej oferty kulturalnej i prowadzenie jej w
nowych formach:
Wystawienniczej – Galeria „pod Dzikiem”
Filmowej – Akademia Kinomaniaka”
Muzycznej – „Bajkowa Biblioteka”
Oferta skierowana będzie również do nowych grup odbiorców (seniorzy i mieszkańcy najmłodsi) przy jednoczesnym obniżeniu kosztów eksploatacji użytkowanej infrastruktury technicznej. Planowana termomodernizacja i zastosowane nowoczesne technologie energooszczędne wpłyną na pomniejszenie wydatków na funkcjonowanie obu obiektów.
Jest to największa z realizowanych dotychczas przez Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda inwestycji.
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„Piękno Karkonoszy i Gór Sowich/Krásy Krkonoš a Sovích hor”
Kolejny projekt ramach Funduszu Mikroprojektów programu Interreg V-A Republika Czeska–
Polska, Osi Priorytetowej 2 – Rozwój potencjału przyrodniczego i kulturowego na rzecz
wspierania zatrudnienia, w październiku 2018 r. roku Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda
wraz z Obec Malá Úpa rozpoczęło realizację projektu nr CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_008/0001677
pn. „Piękno Karkonoszy i Gór Sowich/Krásy Krkonoš a Sovích hor”, współfinansowanego ze
środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Glacensis.
Partner Wiodący – Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda
Partner Projektu - Obec Malá Úpa
Realizacja projektu rozpoczęła się 01.10.2018 r., a zakończy się 31 grudnia 2019 r.
Całkowite wydatki kwalifikowalne: 58.852.75 EUR
Całkowite dofinansowanie z EFRR: 49.175,89 EUR
Całkowite dofinansowanie z EFRR Partnera Wiodącego Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda:
24.690,62 EUR
Całkowite dofinansowanie z EFRR Partnera Projektu Obec Malá Úpa: 24.485,27 EUR
Cel Projektu
W ramach projektu partnerzy podejmowali wspólne działanie w celu udostępnienia dla turystów i mieszkańców pogranicza dwóch nowych atrakcji turystycznych: galerii sztuki prezentujących w sposób tradycyjny (poprzez fotografie) oraz nowoczesny (poprzez multimedia)
piękno Karkonoszy i Gór Sowich. Centrum Kultury uruchomiło galerię w Ludwikowicach
Kłodzkich, zaś Obec Malá Úpa w dawnym budynku straży celnej utworzyło Galerię Celnice.
Powstałe galerie są nową atrakcją turystyczną
i zachęcają turystów do zaplanowania
dłuższych pobytów, jak również odwiedzenia miejscowości partnerskiej.
Działania, które zostały zrealizowane w ramach projektu:
- uruchomienie dwóch galerii sztuki na Pograniczu tj. w Ludwikowicach Kłodzkich i w czeskiej
miejscowości Malá Úpa,
- przystosowanie istniejących obiektów do pełnienia funkcji galerii,
- utworzenie w galeriach stałych fotograficznych ekspozycji wystawienniczych pn. „Piękno
Karkonoszy i Gór Sowich”,
- stworzenie dodatkowych elementów w postaci wystawy multimedialnej w postaci filmu
promującego Pogranicze oraz przestrzenne dzieło sztuki zlokalizowane przy Galerii Celnice,
stanowiące symbol spotkań z ludzi z obu krajów oraz znak rozpoznawczy niniejszego projektu,
- w Ludwikowicach Kłodzkich w ramach działań inwestycyjnych zakupiono wyposażenie ekspozycyjne, meblowe i projekcyjne, bez prowadzenia dodatkowych prac modernizacyjnych
wewnątrz obiektu,
- działania nieinwestycyjne objęły przygotowanie merytoryczne i artystyczne obu galerii.
Biblioteka publiczna
W strukturze CKGNR znajduje się także biblioteka publiczna, do zadań której należy w
szczególności:
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- gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych,
- obsługa użytkowników poprzez udostępnianie im zbiorów oraz prowadzenie działalności
informacyjnej nt. zbiorów własnych, innych bibliotek, muzeów i ośrodków informacji
naukowej,
- prowadzenie działalności bibliograficznej, dokumentacyjnej, naukowo-badawczej,
wydawniczej, edukacyjnej, popularyzatorskiej i instrukcyjno-metodycznej.
Biblioteka publiczna mieści się w budynku CKGNR i pełni funkcję: gromadzenia,
opracowywania i ochrony materiałów bibliotecznych. W skład biblioteki wchodzą filie
biblioteczne, nad którymi biblioteka w Ludwikowicach Kł. sprawuje nadzór merytoryczny:
- Filia Nr 1 w Dzikowcu,
- Filia Nr 2 w Jugowie,
- Filia nr 3 w Świerkach,
- Filia nr 5 w Woliborzu,
- Filia nr 6 w Bożkowie,
- Filia nr 7 w Przygórzu.
W związku z ogłoszoną pandemią, podobnie jak wszystkie biblioteki w Polsce Biblioteka Publiczna Gminy Nowa Ruda wraz z Filiami od maja realizowała swoje zadania w ścisłym rygorze sanitarnym. Aby zapewnić czytelnikowi kontakt z kulturą i literaturą proponowano różne
formy aktywności, a wszystkie działania odbywały się głównie online.
Ponadto Biblioteka w Ludwikowicach wraz z Filiami w 2020 roku przystąpiła do projektu Instytutu Książki „Mała książka – Wielki Człowiek” Każde dziecko w wieku przedszkolnym, które odwiedziło bibliotekę otrzymało w prezencie Wyprawkę Czytelniczą, a w niej: książkę
„Pierwsze czytanki dla…” dostosowaną pod względem formy i treści do potrzeb przedszkolaka oraz Kartę Małego Czytelnika.
W związku z pandemią oraz brakiem możliwości bezpośrednich spotkań z odbiorcami w większym gronie na Narodowym Czytaniu „Balladyny” czytelnicy, którzy w dniach od 21 do 25
września odwiedzili Biblioteki gminne otrzymali egzemplarz Balladyny z pamiątkową pieczęcią Narodowego Czytania i podpisem Wójt Gminy Nowa Ruda
Biblioteka w 2020 roku realizowała projekt ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa pn. Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 1 Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych. Biblioteka na
ten cel otrzymała 15 8000 zł, wkład własny także 15 800 zł. Realizacja zadania na kwotę
31 600 zł. została wykonana poprzez zakup 1394 jednostek inwentarzowych. Zakupiono 60
audiobooków oraz 1334 książki w tym 667 wol. beletrystyki, 458 wol. literatury dla dzieci i
młodzieży oraz 209 wol. literatury popularnonaukowej. Zakup książek i audiobooków pozwolił na dużą poprawę i wzmocnienie jakości księgozbioru Biblioteki Publicznej i jej Filii. Doko52 | S t r o n a

nując wyboru zakupu nowości wydawniczych Biblioteka opierała się na priorytetach czytelniczych oraz na śledzeniu witryn wydawniczych. Zakupione zbiory zostały wykorzystane do
promowania czytelnictwa poprzez organizowanie wielu imprez czytelniczych dla dzieci i dorosłych oczywiście z zachowaniem reżimu sanitarnego. Zwiększone środki do realizacji projektu wpłynęły znacząco na wzrost zakupionych nowości.
 W związku z ogłoszoną pandemią, podobnie jak wszystkie biblioteki w Polsce Biblioteka Publiczna Gminy Nowa Ruda wraz z Filiami od maja realizowała swoje zadania w
ścisłym rygorze sanitarnym. Aby zapewnić czytelnikowi kontakt z kulturą i literaturą
proponowano różne formy aktywności, a wszystkie działania odbywały się głównie
online.
 Biblioteka w Ludwikowicach wraz z Filiami w 2020 roku przystąpiła do projektu Instytutu Książki „Mała książka – Wielki Człowiek” Każde dziecko w wieku przedszkolnym,
które odwiedziło bibliotekę otrzymało w prezencie Wyprawkę Czytelniczą, a w niej:
książkę „Pierwsze czytanki dla…” dostosowaną pod względem formy i treści do potrzeb przedszkolaka oraz Kartę Małego Czytelnika.
 W związku z pandemią oraz brakiem możliwości bezpośrednich spotkań z odbiorcami
w większym gronie na Narodowym Czytaniu „Balladyny” czytelnicy, którzy w dniach
od 21 do 25 września odwiedzili Biblioteki gminne otrzymali egzemplarz Balladyny z
pamiątkową pieczęcią Narodowego Czytania i podpisem Wójt Gminy Nowa Ruda
Biblioteka w 2020 roku realizowała projekt ze środków finansowych Ministra Kultury i
Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa pn. Narodowy Program
Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 1 Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych. Biblioteka na ten cel otrzymała 15 8000 zł, wkład własny także 15 800 zł.
Realizacja zadania na kwotę 31 600 zł. została wykonana poprzez zakup 1394 jednostek inwentarzowych. Zakupiono 60 audiobooków oraz 1334 książki w tym 667 wol.
beletrystyki, 458 wol. literatury dla dzieci i młodzieży oraz 209 wol. literatury popularnonaukowej. Zakup książek i audiobooków pozwolił na dużą poprawę i wzmocnienie jakości księgozbioru Biblioteki Publicznej i jej Filii. Dokonując wyboru zakupu nowości wydawniczych Biblioteka opierała się na priorytetach czytelniczych oraz na śledzeniu witryn wydawniczych. Zakupione zbiory zostały wykorzystane do promowania
czytelnictwa poprzez organizowanie wielu imprez czytelniczych dla dzieci i dorosłych
oczywiście z zachowaniem reżimu sanitarnego. Zwiększone środki do realizacji projektu wpłynęły znacząco na wzrost zakupionych nowości.
Realizacja strategii, polityk i programów
Strategia Partnerstwa Noworudzko-Radkowskiego
Strategia Partnerstwa Noworudzko-Radkowskiego została przyjęta uchwałą nr 394/LI/14
Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 19 sierpnia 2014 roku. Zasięg geograficzno-administracyjny
strategii obejmuje: Gminę Miejską Nowa Ruda, Gminę Nowa Ruda oraz Gminę Radków.
Uwzględnienie w strategii okresu programowania 2014-2020 oraz zawarcie w niej wielu osi
priorytetowych, zadań głównych szczegółowych, a także szerokiego wachlarza działań,
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pozwoliło na wpisanie się w nią z wieloma projektami umożliwiającymi uzyskanie wsparcia
finansowego z udziałem środków krajowych i Unii Europejskiej. Wśród nich, w 2020 roku
zostały zrealizowane zadania w ramach osi priorytetowych:
1)

Polityka Rozwoju Społecznego:

PRS O1 Demografia:
budowa przedszkola przy Zespole Szkół nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Bożkowie
– składanie wniosków o dofinansowanie projektu
PRS 02 – Edukacja i nauka:
kontynuowanie systemu stypendialnego (stypendia Wójta Gminy Nowa Ruda za
wybitne osiągnięcia sportowe oraz wyniki w nauce)
-

wyposażenie klasopracowni szkoły podstawowej w Ludwikowicach Kł.

PRS 05 – Sport i rekreacja
Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Ludwikowicach Kłodzkich wraz z
zagospodarowaniem terenu i uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie – ogłoszono
postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy
2)

Polityka Rozwoju Infrastruktury i Środowiska:

PRIŚ O-1 – Kształtowanie przestrzeni
opracowywanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz zmian
do planów
PRIŚ O-3 - Niskoemisyjność i efektywność energetyczna
- realizacja projektu „Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach
mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej”
PRIŚ O-4 Infrastruktura techniczna
-

zakup samochodu strażackiego dla OSP Sokolec

- „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Nowa Ruda – etap II”
Strategia Rozwoju Aglomeracji Wałbrzyskiej
Aglomerację Wałbrzyską tworzą 22 gminy (Kamienna Góra –miasto, gmina wiejska Kamienna
Góra, Lubawka, Nowa Ruda – miasto, gmina wiejska Nowa Ruda, Świebodzice, BoguszówGorce, Szczawno-Zdrój, Czarny Bór, Głuszyca, Mieroszów, Walim, Wałbrzych, Jedlina-Zdrój,
Stare Bogaczowice, miasto Świdnica, Jaworzyna Śląska, Strzegom, Żarów, Dobromierz,
Marcinowice i gmina wiejska Świdnica), zlokalizowane w południowej części województwa
dolnośląskiego, które należą do czterech powiatów (wałbrzyskiego, kamiennogórskiego,
świdnickiego oraz kłodzkiego). Podstawą utworzenia Aglomeracji Wałbrzyskiej było przyjęcie
Deklaracji Wałbrzyskiej wyznaczającej działania zmierzające do nadania stosownej rangi
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omawianemu obszarowi i aktywizacji społeczno-gospodarczej Aglomeracji. Pod względem
powierzchni (1 748 km2) Aglomeracja Wałbrzyska stanowi ponad 9% obszaru województwa
dolnośląskiego. Do największych pod względem powierzchni gmin w Aglomeracji
Wałbrzyskiej należą: gmina wiejska Kamienna Góra, gmina wiejska Nowa Ruda, Strzegom,
gmina wiejska Świdnica oraz Lubawka. Ich łączna powierzchnia stanowi ok. 49% powierzchni
aglomeracji.
Strategia Rozwoju Aglomeracji Wałbrzyskiej z perspektywą do 2030 r. to jeden z kluczowych
dokumentów wyznaczających kierunki rozwoju Aglomeracji Wałbrzyskiej we wszystkich
sferach tzn. sferze społecznej, przestrzennej i gospodarczej. To perspektywiczny plan, który
określa strategiczne cele rozwoju, wytycza kierunki działania w postaci priorytetów i działań
operacyjnych. Zawiera zasady i sposoby zarządzania rozwojem w dłuższym horyzoncie
czasowym określając działania, jakie należy podjąć, aby Aglomeracja mogła funkcjonować i
rozwijać się.
Dokument Strategii wyznacza najważniejsze kierunki działań, które umożliwią skuteczne
rozwiązywanie problemów oraz wzmacnianie potencjałów Aglomeracji Wałbrzyskiej w celu
poprawy jakości życia mieszkańców. Kluczową role w procesie realizacji strategii odegrają
jednostki samorządów terytorialnych gmin Aglomeracji. Jednak dla skutecznego wdrażania
celów Strategii niezbędne będzie zaangażowanie w ten proces partnerów społecznogospodarczych takich jak organizacje pozarządowe, organizacje zrzeszające pracodawców i
pracowników, przedsiębiorców, lokalnych działaczy i społeczników. Formalną podstawą
opracowania dokumentu Strategii Rozwoju Aglomeracji Wałbrzyskiej na lata 2013-2020 były
zapisy Deklaracji Aglomeracji Wałbrzyskiej przyjęte przez Rady Gmin w latach 2012-2014.
Konsekwencją zawiązanej w ramach Aglomeracji współpracy było uzyskanie przez gminy
wsparcia za pośrednictwem Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. W
związku z przyjęciem przez Rząd RP Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju oraz zmianą
Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego z perspektywą do roku 2030 zaistniała
konieczność aktualizacji Strategii Aglomeracji Wałbrzyskiej. Ze względu na trwające
przygotowanie do uruchomienia kolejnej perspektywy realizacji Polityki Spójności Unii
Europejskiej oraz z powodu okresu obowiązywania Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju
zdecydowano, iż horyzont czasowy aktualizacji sięgał będzie 2030 r.
W 2020 r. Gmina Nowa Ruda realizowała następujące zadania inwestycyjne wpisujące się w
Strategię Rozwoju Aglomeracji Wałbrzyskiej:
Cel strategiczny 2, priorytet 2.1 działanie 2.1.3 Strategii – Poprawa dostępności i stanu
technicznego urządzeń infrastruktury wodno-kanalizacyjnej:
projekt: „Modernizacja międzygminnej oczyszczalni ścieków w Ścinawce Dolnej oraz
rozbudowa kanalizacji sanitarnej dla Miasta i Gminy Nowa Ruda”, zakładający budowę 10 km
kanalizacji w Jugowie i modernizację sieci wodociągowej,
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- „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Nowa Ruda – etap II” – rozpisanie
przetargu na roboty budowlane
Cel strategiczny 2, priorytet 2.1 działanie 2.1.4 Strategii – Wsparcie dla rozwoju
niskoemisyjnych i odnawialnych źródeł energii:
- realizacja projektu „Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach
mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej”
Cel strategiczny 2, priorytet 2.1 działanie 2.1.5 Strategii – Poprawa bezpieczeństwa
środowiska zamieszkania:
-

budowa nowej remizy OSP Bożków,

-

zakup samochodu strażackiego dla OSP Sokolec,

-

modernizacja remiz OSP.

Cel strategiczny 2, priorytet 2.1, działanie 2.1.5 Strategii – Poprawa bezpieczeństwa
środowiska zamieszkania:
-

budowa parkingu na Przełęczy Sokolej w Sokolcu

Cel strategiczny 2, priorytet 2.3, działanie 2.3.1 Strategii – Pobudzanie aktywności lokalnej:
-

budowa Klubu Seniora w Jugowie,

- realizacja projektu „Przebudowa i doposażenie obiektów instytucji kultury w Gminie Nowa
Ruda”,
-

budowa sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Ludwikowicach Kłodzkich.

Cel strategiczny 2, priorytet 2.3, działanie 2.3.5 Strategii – Poprawa poziomu edukacji i
promowanie uczenia się przez całe życie:
-

wyposażenie klasopracowni szkoły podstawowej w Ludwikowicach Kł.

Cel strategiczny 2, priorytet 2.3, działanie 2.3.7 Strategii – Wzmocnienie polityki
senioralnej:
-

budowa Klubu Seniora w Jugowie

Cel strategiczny 2, priorytet 2.3, działanie 2.3.8 Strategii – Przeciwdziałanie depopulacji:
-

budowa przedszkola samorządowego w Bożkowie

Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Nowa Ruda na lata 2017-2020
Lokalny Program Rewitalizacji (LPR) Gminy Nowa Ruda na lata 2017-2020 został przyjęty
uchwałą nr 288/XXXIX/17 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 26 października 2017 roku.
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Ww. dokument definiuje obszary zdegradowane leżące na obszarze Gminy Nowa Ruda.
Z uwagi na szczególną koncentrację negatywnych zjawisk oraz istotne znaczenie dla rozwoju
lokalnego gminy procesem rewitalizacji objętych jest sześć podobszarów tzn.:
1. Bożków (od nr 1 do 138).
2. Dzikowiec Dębówka.
3. Jugów ul. Główna nr 50 - 106; Pniaki.
4. Ludwikowice Kł. ulice: Fabryczna, Jana Kasprowicza, Wiejska.
5. Włodowice.
6. Świerki.
Łączna powierzchnia wszystkich podobszarów wynosi 374,28 ha, co stanowi 2,68%
powierzchni całej gminy. Na wyznaczonym terenie zamieszkuje łącznie 3 573 osób, czyli
29,67% wszystkich mieszkańców gminy.
Lista projektów zawartych w dokumencie obejmuje listę A i listę B. Lista A zawiera projekty,
które kwalifikują się do wsparcia ze środków Działania 6.3 RPO WD, a lista B dotyczy
pozostałych projektów i przedsięwzięć rewitalizacyjnych zgłoszonych do realizacji.
W 2020 roku gmina realizowała następujące zadania ujęte w LPR:
1)
Lista B. Nazwa zadania: Budowa i wyposażenie Sali gimnastycznej przy Zespole Szkół
nr 2 w Ludwikowicach Kł. – ogłoszenie przetargu na wybór wykonawcy robót.
3)
Lista B. Nazwa zadania – Poprawa dostępności jakości infrastruktury edukacyjnej
poprzez budowę przedszkola przy Zespole Szkół nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w
Bożkowie – składanie wniosków o dofinansowanie realizacji zadania.
Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego południowej i zachodniej części województwa
dolnośląskiego na lata 2020–2030, obejmującą swoim zasięgiem subregiony wałbrzyski i
jeleniogórski (NUTS 3) – Strategia Rozwoju Sudety 2030
Rada Gminy Nowa Ruda uchwałą nr 21/IV/19 z dnia 30 stycznia 2019 r. przyjęła do realizacji
Strategię rozwoju społeczno-gospodarczego południowej i zachodniej części województwa
dolnośląskiego na lata 2020–2030, obejmującą swoim zasięgiem subregiony wałbrzyski i
jeleniogórski (NUTS 3) – Strategia Rozwoju Sudety 2030. Jest to dokument zawierający
diagnozę społeczno-gospodarczą, środowiskową i przestrzenną oraz założenia strategiczne,
których celem jest budowa spójności terytorialnej oraz wzmacnianie tożsamości poprzez
aktywizację społeczności lokalnej. Cele operacyjne określone w strategii dotyczą m.in.
tworzenia warunków do inkubacji i zakorzenienia się nowych MŚP; podnoszenia jakości
infrastruktury społecznej i mieszkaniowej, podwyższenia poziomu edukacji dzieci i młodzieży
oraz dostosowania do potrzeb rynku, aktywizacji społecznej osób starszych, ochrony i
rewitalizacji walorów przyrodniczych oraz wdrażania strategii niskoemisyjnych i produkcji
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energii ze źródeł odnawialnych. Do wybranych przedsięwzięć strategicznych określonych w
Strategii, wskazanych do realizacji w latach 2020-2030 należą m.in.:
•
Wzmocnienie roli instrumentów terytorialnych (ZIT) i objęcie nimi całego terytorium
Porozumienia Sudety 2030,
•
Lobbowanie na rzecz utworzenia krajowego programu wsparcia dla obszarów
górskich, uwzględniającego ich geograficzną specyfikę gospodarowania,
•
Wyodrębnienie w programach krajowych, regionalnych i aglomeracyjnych, pakietów
wsparcia dla nowych przedsięwzięć gospodarczych na terenie Porozumienia Sudety 2030,
•
Wypracowanie na bazie najlepszych praktyk standardu gminnej
mieszkaniowej uwzględniającej przeciętnie zarabiających i młode rodziny z dziećmi,

polityki

•
Współpraca JST w zakresie tworzenia komplementarnych sieci placówek opieki
przedszkolnej, edukacyjnej i społecznej,
•

Wypracowanie spójnej, aktywnej polityki podwyższania kwalifikacji nauczycieli,

•
Wsparcie finansowe dla programów konwersji źródeł grzewczych i likwidacji niskiej
emisji,
•

Termomodernizacja obiektów publicznych i zasobów komunalnych,

•
Współpraca na rzecz rozwoju zintegrowanej sieci ścieżek rowerowych i tras
spacerowych,
•
Rozwój dopasowanej do uwarunkowań i potrzeb infrastruktury sportoworekreacyjnej,
•
Idea Społecznego Terytorialnego Planu Sprawiedliwej Transformcji – oddolna
inicjawtywa w ramach, której 49 gmin suregionu zadeklarowało eliminację węgla z
gospodarki cieplnej i energetyki oraz brak ekspoatacji złóż węgla .
Program współpracy Gminy Nowa Ruda z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2020
Program współpracy przyjęty został Uchwałą nr 105/XII/19 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 27
listopada 2019 r. (uchwała w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Nowa
Ruda z organizacjami pozarządowymi na rok 2020). Głównym celem programu było
podejmowanie działań na rzecz lokalnej społeczności, poprzez rozwijanie współpracy
samorządu gminnego z organizacjami pozarządowymi na rzecz poprawy jakości życia
mieszkańców gminy.
Program zakładał objęcie swoim działaniem jak największej ilości obszarów aktywności
obywatelskiej w społeczności lokalnej Gminy Nowa Ruda, a współpraca odbywała się w
formach pozafinansowych i finansowych.
Założono, że działania pozafinansowe dotyczyć będą:
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1) wzajemnego informowania się o planowanych kierunkach działalności i współdziałania w
celu ujednolicenia i zharmonizowania tych kierunków,
2) konsultowania z organizacjami projektów aktów normatywnych w dziedzinach
dotyczących ich działalności statutowej,
3) tworzenia wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym, złożonych z
przedstawicieli organizacji oraz przedstawicieli właściwych organów administracji publicznej,
4) publikowania na stronie internetowej Urzędu informacji ważnych dla organizacji,
5) zawierania umów o wykonanie inicjatywy lokalnej na zasadach określonych w ustawie,
6) zawierania umów partnerstwa określonych w art. 28a ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006
r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (T.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1307; zm.: Dz. U. z 2018
r. poz. 1669) oraz porozumienia albo umowy o partnerstwie określonych w art. 33 ust.1
ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności
finansowych w perspektywie finansowej 2014-2020 (T.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1431),
7) obejmowania honorowym patronatem Wójta przedsięwzięć realizowanych przez
organizacje,
8) udostępniania, w miarę możliwości, pomieszczeń Urzędu oraz innych zasobów
niezbędnych do realizacji zadań przez organizacje.
Współpraca finansowa przybierała trzy formy:
-

powierzenia wykonania zadania publicznego,

-

wspierania realizacji zadania publicznego,

wspierania w trybie art. 32 ust. 3b ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. o ochronie
przeciwpożarowej.

Gminny Program Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2020
Zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i
przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu
narkomanii, realizacja zadań własnych gminy z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom
przebiegała zgodnie z przyjętym przez Radę Gminy Nowa Ruda uchwałą nr 119/XIII/19 z dnia
30 grudnia 2019 Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Nowa Ruda na 2020 rok.
Zadania ujęte w tym Programie stanowiły ważny i trwały element profilaktyki społecznej w
zakresie ochrony zdrowia, realizowany na terenie naszej gminy. Do działań związanych z
profilaktyką w sensie ustawowym zaliczono działania promujące zdrowie, leczenie oraz
pomoc rodzinom w radzeniu sobie z alkoholizmem. Źródłem finansowania zadań zawartych
w Programie były środki finansowe z budżetu Gminy, pochodzące z opłat za korzystanie z
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zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Na przeciwdziałanie alkoholizmowi i
narkomanii wydano w 2020r. 166 704,34 zł, co stanowi 86,61 % planu.
Realizatorem Programu był Referat Oświaty i Spraw Społecznych. Współpracował on z
Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (GKRPA), szkołami z terenu
gminy, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Komisariatem Policji w Nowej Rudzie,
Miejsko-Gminnym
Punktem
Konsultacyjnym
„Pierwszy
Kontakt”,
Zespołem
Interdyscyplinarnym oraz organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie gminy.
Głównym celem programu było ograniczanie zdrowotnych i społecznych skutków
wynikających ze spożywania alkoholu i innych substancji psychoaktywnych, poprzez
podnoszenie poziomu wiedzy i świadomości mieszkańców Gminy Nowa Ruda - w
szczególności przez osoby niepełnoletnie, oraz prowadzenie działań profilaktycznych i
terapeutycznych.
Do celów szczegółowych zaliczono:
- zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i
zagrożonych uzależnieniem,
- zwiększenie dostępności pomocy rodzinom, w których występują problemy związane ze
spożywaniem alkoholu, narkotyków oraz innych substancji psychoaktywnych w szczególności
ochrony przed przemocą w rodzinie,
- zmniejszenie zagrożenia występowania uzależnień wśród dzieci i młodzieży,
- zwiększenie aktywności lokalnej społeczności w zakresie profilaktyki i rozwiązywania
problemów uzależnień,
- podniesienie skuteczności egzekwowania przestrzegania przepisów ustawy o wychowaniu
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
- prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie
rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, a w szczególności
dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także na rzecz
dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo –
wychowawczych.
Powyższe cele zrealizowane zostały poprzez zadania własne i rekomendowane w ramach
gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
W ramach powierzenia realizacji zadania publicznego w 2020 roku ogłoszono 3 konkursy:
- pierwszy - na realizację zadania publicznego z zakresu promocji i ochrony zdrowia pn.
„Organizacja Rehabilitacji dla Kobiet po Mastektomii”. W wyniku postępowania
konkursowego powierzono realizację zadania Noworudzkiemu Stowarzyszeniu AMAZONKI
KINESIO. W dniu 14 stycznia 2020 r. podpisano umowę na realizację zadania, opiewającą na
kwotę 5350,00 zł, w ramach którego zorganizowano zajęcia gimnastyczne
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ogólnousprawniające oraz zajęcia rehabilitacyjne w postaci drenażu limfatycznego w celu
leczenia oraz profilaktyki obrzęków limfatycznych, po usunięciu węzłów chłonnych.
Zadaniem zostało objętych 5 osób z Gminy Nowa Ruda,
- drugi – na realizację zadania publicznego z zakresu upowszechniania i ochrony praw
konsumentów pn. „Upowszechnianie i ochrona praw konsumentów w 2020 roku”. W
wyniku postępowania konkursowego powierzono realizację zadania Federacji Konsumentów
z siedzibą w Warszawie. W dniu 14 stycznia 2020 roku podpisano z beneficjentem umowę na
realizację zadania, opiewającą na kwotę 5 995,00 zł, w ramach którego świadczone było
bezpłatne poradnictwo z zakresu ochrony interesów konsumentów dla mieszkańców Gminy
Nowa Ruda. Przedstawiciele Oddziału Federacji pełnili dyżury trzy razy w tygodniu po 4
godziny. W 2020 roku udzielono 430 porad,
- trzeci – na realizację zadania z zakresu podtrzymywania tradycji narodowej i regionalnej,
pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
działania na rzecz osób w wieku emerytalnym, w 2020 roku pn.: „Promocja regionalnej
twórczości artystyczno-kulturalnej, działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym
poprzez działalność Kół Gospodyń Wiejskich oraz klubów seniora z terenu Gminy Nowa
Ruda”. W wyniku postępowania konkursowego powierzono realizację zadania
Stowarzyszeniu „Inicjatywa Lokalna na Rzecz Rozwoju Gminy Nowa Ruda” z Ludwikowic Kł.
W dniu 14 stycznia 2020 roku podpisano z beneficjentem umowę, opiewającą na kwotę 13
000,00 zł. W związku z występowaniem na terenie kraju epidemii COVID 19 większość
zaplanowanych imprez, w których przedstawiciele stowarzyszenia mieli wziąć udział zostało
odwołanych, jednak stowarzyszenie osiągnęło zakładane cele poprzez przekształcenie
większości zadań konkursowych w formie online.
W ramach wsparcia realizacji zadania publicznego w 2020 roku ogłoszono 4 konkursy:
- pierwszy - na realizację zadania publicznego „Prowadzenie Świetlicy profilaktycznowychowawczej w miejscowości Wolibórz”. W wyniku postępowania wsparto realizację
zadania przez Fundację Wspierania Aktywności Lokalnej „Fala” z siedzibą we Wrocławiu.
W dniu 14 lutego 2020 roku podpisano z beneficjentem umowę na wsparcie zadania z
budżetu Gminy Nowa Ruda w kwocie 15 000,00 zł. W ramach zadania zorganizowano zajęcia
w Świetlicy Profilaktyczno-Wychowawczej w miejscowości Wolibórz, która była czynna 4 razy
w tygodniu. W zajęciach uczestniczyło od 13 do 39 wychowanków. Organizowano warsztaty
plastyczne, zajęcia sportowe, wycieczki, uroczystości okolicznościowe, odrabianie lekcji,
wspólna nauka itp. Podopieczni mieli również zapewniony posiłek. W
związku
z występowaniem na terenie kraju epidemii COVID 19 świetlica była czasowo zamknięta
i fundacja nie zrealizowała wszystkich działań w związku z powyższym zwróciła część dotacji
w wysokości 7242,51 zł
- drugi - na realizację zadania publicznego z zakresu porządku i bezpieczeństwa publicznego
oraz przeciwdziałania patologiom społecznym pn. „Prowadzenie Świetlicy profilaktycznowychowawczej w miejscowości Bożków” przez Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci i Młodzieży
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„Radość” z siedzibą w Bożkowie. W dniu 14 stycznia 2020 roku podpisano z beneficjentem
umowę na wsparcie zadania w kwocie 8 000,00 zł. W jego ramach prowadzono zajęcia 2 razy
w tygodniu. W zajęciach uczestniczyło od 10 do 15 wychowanków. Organizowano warsztaty
plastyczne, zajęcia sportowe, uroczystości okolicznościowe, odrabianie lekcji, wspólną naukę
itp. Podopieczni mieli także zapewniony posiłek.
- trzeci - na realizację zadania publicznego z zakresu porządku i bezpieczeństwa publicznego
oraz przeciwdziałania patologiom społecznym pn. „Prowadzenie Świetlicy profilaktycznowychowawczej w miejscowości Czerwieńczyce”. W trakcie postępowania wsparto realizację
zadania przez Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci i Młodzieży „Radość” z siedzibą w Bożkowie.
W dniu 14 stycznia 2019 roku podpisano z beneficjentem umowę na realizację zadania, a z
budżetu Gminy Nowa Ruda przeznaczono kwotę 8 000,00 zł. W jego ramach zorganizowano
zajęcia w Świetlicy Profilaktyczno-Wychowawczej w miejscowości Czerwieńczyce, która była
czynna 2 razy w tygodniu w wymiarze 5 godzin tygodniowo. W zajęciach świetlicowych
uczestniczyło od 15 do 20 wychowanków. Dzieci mogły uczestniczyć w różnorodnych
zajęciach tj. warsztaty plastyczne, techniczne, robótki ręczne, zajęcia sportowe.
Organizowane były uroczystości okolicznościowe. Podopieczni mieli również zapewniony
posiłek w formie podwieczorku.
- czwarty konkurs na realizację zadania publicznego z zakresu porządku i bezpieczeństwa
publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym pn. „Prowadzenie Świetlicy
profilaktyczno-wychowawczej w miejscowości Jugów” przez Stowarzyszenie Przyjaciół
Jugowa z siedzibą w Jugowie. W dniu 14.01.2020 r. podpisano z beneficjentem umowę
w wysokości 10 000,00 zł.
Organizowano zajęcia 2 razy w tygodniu w wymiarze 6 godzin, w których uczestniczyło około
40 wychowanków. Dzieci brały udział takich zajęciach jak: warsztaty plastyczne, techniczne,
robótki ręczne i zajęcia sportowe. Organizowane były także uroczystości okolicznościowe,
wycieczki plenerowe. Podopieczni mieli zapewniony posiłek w formie podwieczorku.
Wszystkie podmioty, którym powierzono realizację zadań, przedłożyły sprawozdania, które
zostały zweryfikowane i zatwierdzone pod względem merytorycznym i finansowym.

Dotacje celowe
W roku 2020 udzielono 4 dotacje celowe czterem organizacjom pozarządowym. Dotacje
zostały udzielone na podstawie art. 32 ust 3b ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. o ochronie
przeciwpożarowej.
1. W dniu 22 maja 2020 roku podpisano z Stowarzyszeniem Ochotnicza Straż Pożarna w
Sokolcu umowę na realizacje zadania pod nazwą „Zakup średniego samochodu ratowniczogaśniczego” całkowity koszt zadania to kwota 800730,00 zł, w tym dotacja z budżetu gminy
230 000,00 zł.
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2. W dniu 30 czerwca 2020 roku podpisano z Stowarzyszeniem Ochotnicza straż Pożarna w
Nowej Wsi Kłodzkiej umowę na realizację zadania pod nazwą „Zakup zestawu ratownictwa
technicznego (drogowego)” na wyposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowej Wsi
Kłodzkiej. Całkowity koszt zadania to kwota 90 000,00 zł, w tym dotacja z budżetu gminy –
27000,00 zł.
3. W dniu 30 czerwca 2020 roku podpisano z Stowarzyszeniem Ochotnicza straż Pożarna
w Czerwieńczycach umowę na realizacje zadania pod nazwą „Zakup wyposażenia i środków
ochrony indywidualnej służących do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków
zagrożeń na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej Czerwieńczyce”-. Całkowity koszt zadania
to kwota 16700,01 zł w tym dotacja z budżetu gminy 5000,00 zł. W ramach realizowanego
zadania zakupiono wyposażenie dla OSP Czerwieńczyce.
4. W dniu 30 czerwca 2020 roku podpisano z Stowarzyszeniem Ochotnicza straż Pożarna
w Włodowicach umowę na realizacje zadania pod nazwą „Zakup sprzętu służącego do
prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń na potrzeby Ochotniczej
Straży Pożarnej we Włodowicach” Całkowity koszt zadania to kwota 13867,00 zł, w tym
dotacja z budżetu gminy 4160,00 zł. W ramach realizowanego zadania zakupiono syrenę
alarmową dla OSP Włodowice.
Polityka senioralna w Gminie Nowa Ruda
W Raporcie opisano już niektóre działania dla seniorów, takie jak kontynuacja projektu:
„Przebudowa i remont obiektu istniejącego z przeznaczeniem na Klub Seniora w Jugowie
wraz z niezbędną infrastrukturą” czy ofertę kierowaną dla seniorów przez Centrum Kultury
Gminy Nowa Ruda.
Mając na uwadze, że liczba mieszkańców gminy Nowa Ruda w wieku 60+ systematycznie
wzrasta, a głos seniorów m.in. w sprawach edukacji i kultury; sportu, turystyki i rekreacji;
profilaktyki i promocji zdrowia; bezpieczeństwa publicznego czy zapewnienia osobom
starszym godziwych warunków bytowych jest niezwykle ważny, we wrześniu 2020 r. odbyła
się pierwsza sesja utworzonej w grudniu 2019 r. Rady Seniorów Gminy Nowa Ruda. Ma ona
charakter doradczy, inicjatywny, konsultacyjny dla władz Gminy Nowa Ruda oraz
integracyjny, wspierający i aktywizujący udział osób starszych w życiu społeczności lokalnej
Gminy Nowa Ruda. Głównym celem Rady jest reprezentowanie interesów i potrzeb seniorów
zamieszkałych na terenie Gminy Nowa Ruda oraz pobudzanie aktywności obywatelskiej.
Podczas pierwszej sesji dokonano ślubowania radnych oraz wybrano Przewodniczącego,
Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady. Z uwagi na pandemię koronawirusa kolejne
spotkanie Rady Seniorów przesunięto na 2021 r.
Lokalny Program Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży
Lokalny Program Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży z terenu Gminy Nowa
Ruda został przyjęty uchwałą nr 371/L/18 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 1 sierpnia 2018
roku.
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Głównym celem utworzenia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i
Młodzieży z terenu Gminy Nowa Ruda jest pomoc dzieciom i młodzieży szkolnej w
pogłębianiu ich szczególnych uzdolnień oraz stworzenie systemu motywacji do ciągłej pracy
nad rozwijaniem ich szczególnych talentów.
Program ma charakter wieloletni, a jego realizacja jest wspierana poprzez przyznawanie
Stypendium Wójta Gminy Nowa Ruda, na którego będą zabezpieczone środki finansowe
przez Radę Gminy Nowa Ruda w uchwale budżetowej.
W 2020 roku zostały przyznane stypendia dla uczniów szkół podstawowych. Za wybitne
wyniki w nauce stypendia otrzymało 61 uczniów, a za wybitne osiągnięcia sportowe - 4
uczniów. Łącznie z budżetu gminy została wydatkowana na ten cel kwota 29 900,00 zł.
Gminny program opieki nad zwierzętami
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na
terenie Gminy Nowa Ruda w 2020 roku został przyjęty uchwałą nr 150/XVII/20 Rady Gminy
Nowa Ruda z dnia 29 kwietnia 2020 r.
Zgodnie z art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2019r.,
poz. 122) w Programie ujęto w szczególności:
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.
W celu zapewnienia bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt w Kłodzku,
zawarto w dniu 31 grudnia 2019 r. umowę z Fundacją Pod Psią Gwiazdą. Na realizację tego
zadania w 2019 roku Gmina Nowa Ruda wydała 2100,00 zł, umieszczając 1 psy w schronisku.
Wypełniając pkt 2 ust. 2 art. 11a ustawy o ochronie zwierząt Gmina Nowa Ruda w ramach
opieki nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmiania, zgodnie z § 6 ww. programu
Gmina Nowa Ruda wydała społecznym opiekunom (karmicielom) kotów karmę w ilości 50 kg
o łącznej wartości 350,00 zł.
W celu realizacji zadań z zakresu opieki nad zwierzętami w dniu 31 grudnia 2019 r. zawarto
umowę na świadczenie usług weterynaryjnych nad zwierzętami bezdomnymi z terenu Gminy
Nowa Ruda. Usługi weterynaryjne dotyczyły:
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- wykonywania czynności w przypadku zdarzeń losowych lub drogowych,
- stacjonarnego leczenia zwierzęcia w lecznicy,
- uśpienia ślepych miotów z uwzględnieniem utylizacji zwierząt,
- wyjazdów w celu zabierania martwych zwierząt i ich przechowywania,
- sprzedaży karmy dla kotów.
Na ten cel w 2020 roku przeznaczono łącznie 8 630,00 zł.
Gminny Program Opieki nad Zabytkami i udzielanie dotacji na prace konserwatorskie
W 2020 r. uchwałą Rady Gminy przyjęto Gminny Program Opieki nad Zabytkami na lata
2020-2023. Obowiązek sporządzenia programu wynika z art. 87 ust. 1 ustawy o ochronie
zabytków i opiece nad zabytkami. Nadrzędnym celem programu jest ukierunkowanie działań
samorządu gminnego na poprawę stanu zachowania i utrzymania zasobów dziedzictwa
kulturowego gminy. W Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Nowa Ruda figurują zabytki
położone w Bartnicy, Bożkowie, Czerwieńczycach, Dzikowcu, Jugowie, Krajanowie,
Ludwikowicach Kłodzkich, Nowej Wsi Kłodzkiej, Przygórzu, Sokolcu, Sokolicy, Świerkach,
Włodowicach i Woliborzu. Należą do nich m.in. zespoły kościelne w Bożkowie (z XVII w.),
Czerwieńczycach (z XV w.), w Dzikowcu (z XV w.), zespół pałacowo-folwarczny w Bożkowie
(pałac z 1570 r. z założeniami parkowo-ogrodowymi), zespół dworski w Dzikowcu z 2 poł.
XVII w., liczne kapliczki, przepusty, tunele i wiadukty kolejowe (np. nad drogą Jugów-Nowa
Ruda i nad drogą Wałbrzych-Nowa Ruda).
Jednym z celów szczegółowych programu jest zahamowanie procesów degradacji zabytków i
doprowadzenie do poprawy stanu ich zachowania. W związku z powyższym, w 2018 r. Rada
Gminy Nowa Ruda podjęła uchwałę w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji na
prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do
rejestru zabytków położonych na terenie Gminy Nowa Ruda. Zgodnie z uchwałą, wyboru
beneficjenta dokonuje Rada Gminy Nowa Ruda na podstawie wniosku Wójta Gminy Nowa
Ruda sporządzonego w oparciu o protokół komisji konkursowej, po wyrażeniu opinii przez
komisję Rady Gminy Nowa Ruda właściwą do spraw kultury oraz komisję właściwą do spraw
budżetu. W 2020 r. udzielono dotacji z budżetu gminy Parafii Rzymskokatolickiej p.w.
Świętego Mikołaja w Świerkach na renowację i konserwację barokowej ambony w kościele
filialnym p.w. Św. Jerzego w Krajanowie w kwocie 30 000,00 zł.
Wieloletni program gospodarowania gminnym zasobem mieszkaniowym
Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Nowa Ruda na lata
2018-2022 został przyjęty uchwałą nr 308/XLI/17 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 29 grudnia
2017 r. Jego zasadniczym celem jest - zgodnie z art.4 ust.1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001
roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu
cywilnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 611) – tworzenie warunków do zaspokajania potrzeb
mieszkaniowych wspólnoty samorządowej.
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Pomimo osiągnięcia poprawy w tym zakresie, potrzeby związane z remontami i
modernizacjami są w dalszym ciągu bardzo duże i wymagają większych nakładów, niż
dochody uzyskane tytułem wniesionych opłat czynszowych, które w 2020 wynosiły 1 940
498,74 zł. Źródłem dochodów związanych z gospodarką mieszkaniową jest także sprzedaż
lokali komunalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy, która wyniosła w
roku 2020 210 716, 80zł.
Lokalami i budynkami wchodzącymi w skład mieszkaniowego zasobu gminy zajmują się
zarządcy, którzy wykonują obowiązki w odniesieniu do 196 budynków, w tym w 64
budynków stanowiących w 100% własność Gminy Nowa Ruda i w 132 budynkach wspólnot
mieszkaniowych, w których znajdują się lokale należące do gminy.
W przypadku 10 budynków komunalnych i jednym należącym do wspólnoty mieszkaniowej,
Gmina Nowa Ruda sama wypełnia obowiązki zarządcy.
Wykonanie uchwał Rady Gminy
Rada Gminy Nowa Ruda obradując w 2020 r. na 14 sesjach podjęła łącznie 83 uchwały.
Wszystkie uchwały zostały przekazane do Wydziału Nadzoru Prawnego Dolnośląskiego
Urzędu Wojewódzkiego w celu sprawdzenia ich zgodności z prawem, a uchwały dotyczące
budżetu i jego zmian, absolutorium oraz wieloletniej prognozy finansowej i jej zmian
podlegało nadzorowi Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu. Część uchwał
stanowiących akty prawa miejscowego opublikowano w Dzienniku Urzędowym
Województwa Dolnośląskiego. Wszystkie uchwały są dostępne w Biuletynie Informacji
Publicznej Gminy Nowa Ruda.
Jak wskazano powyżej, w 2020 r. podjęto 83 uchwały, z czego:
- 21 dotyczyło budżetu, w tym:


w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowa Ruda na rok 2020 (9),




Wieloletniej Prognozy Finansowej (7),
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 rok,



w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Nowa Ruda z tytułu wykonania
budżetu za rok 2019,
uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości
wynagrodzenia za inkaso,
uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie inkasa podatków: rolnego, leśnego oraz od
nieruchomości
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kłodzkiemu na realizację zadań z
zakresu dróg publicznych






- 6 zostało podjętych w sprawach związanych z realizacją zadań oświatowych. Należały do
nich następujące uchwały:
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zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad przyznawania uczniom Stypendium
Wójta Gminy Nowa Ruda,
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego z Gminą
Miejską Nowa Ruda dotyczącego przewozów uczniów niepełnosprawnych,
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego z Gminą
Kłodzko dotyczącego przewozów uczniów do Przedszkola Samorządowego w
Bożkowie,
w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Nowa Ruda, w roku
szkolnym 2020/2021,
zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji
Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży z terenu Gminy Nowa Ruda,
w sprawie określenia zasad przyznawania uczniom stypendium Wójta Gminy Nowa
Ruda.

- 2 związane były z funkcjonowaniem rady gminy:



uchwała w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej i planów pracy
stałych Komisji Rady Gminy Nowa Ruda na rok 2020,
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej i planów pracy stałych
Komisji Rady Gminy Nowa Ruda na rok 2021.

- 6 dotyczyło przyjęcia strategii, polityk i programów, a wśród nich:










uchwała w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nowa Ruda w 2020 roku,
uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr 150/XVII/20 z dnia 29 kwietnia 2020 roku w
sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nowa Ruda w 2020 roku,
uchwała w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Nowa Ruda z
organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego na rok 2021,
uchwała w sprawie przystąpienia do opracowania Strategii Rozwoju Powiatu
Kłodzkiego na lata 2021-2030, będącej strategią rozwoju ponadlokalnego,
uchwała w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Nowa Ruda na
2021 rok,
uchwała w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy
Nowa Ruda na lata 2020-2023”.

- 2 dotyczące gospodarki nieruchomościami i gospodarki komunalnej, tj.:


w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości
gruntowej stanowiącej własność Gminy Nowa Ruda na czas nieoznaczony oraz na
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odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy,
w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata
oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy
nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Nowa Ruda

- 2 dotyczące skarg w tym: 1 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy
Nowa Ruda oraz jedna w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektorów szkół i
placówek oświatowych
- 4 dotyczące zagospodarowania przestrzennego, w tym:





w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego obrębu wsi Bożków
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części
wsi Bożków
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części
wsi Sokolec w gminie Nowa Ruda,
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Gminy Nowa Ruda dla terenu działki nr 337/3 – obręb Ludwikowice
Kłodzkie

- 3 dotyczące wyboru ławników na kadencję 2020-2023:




w sprawie powołania Zespołu dla przygotowania wyboru ławników na kadencję 2020
– 2023 w ramach uzupełnienie składu,
w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o
kandydatach na ławników,
w sprawie wyboru ławników na kadencję w latach 2020 -2023 w ramach uzupełnienia
składu.

- 9 w sprawach gospodarki odpadami, w tym:







uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu
świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów z terenu Gminy Nowa Ruda,
uchwała zmieniająca uchwałę Rady Gminy Nowa Ruda w sprawie uchwalenia
Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nowa Ruda (3),
uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
(2),
uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnienia w części z opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych
budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące
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odpady komunalne,
uchwała w sprawie określenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi dla nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub innej
nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe,
w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania
tych odpadów z terenu Gminy Nowa Ruda.

- 14 w sprawach dotyczących GOPS, tj:













uchwała w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w
ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych,
uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia
odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych (3),
uchwała w sprawie wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku
energetycznego,
uchwała w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Rodziny w Gminie Nowa Ruda na
lata 2020-2023,
uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Nowej Rudzie za rok 2019,
uchwała w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy
społecznej będących w zakresie zadań własnych gmin,
uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na
świadczenia z pomocy społecznej będących w zakresie zadań własnych gmin,
uchwała w sprawie uchwalenia „Regulaminu udzielania pomocy materialnej o
charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Nowa Ruda”,
uchwała w sprawie utworzenia na terenie Gminy Nowa Ruda ośrodka wsparcia
dziennego pod nazwą Klub Seniora,
uchwała w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w
Klubie Seniora z siedzibą w Jugowie,
uchwała w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Rudzie,
uchwała w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej
Rudzie.

- 6 w sprawach dotyczących infrastruktury technicznej, wodociągowej i drogowej, tj.:





uchwała w sprawie określenia górnej stawki opłat ponoszonych przez właścicieli
nieruchomości za opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości
ciekłych z terenu Gminy Nowa Ruda,
uchwała w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego,
uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Wieloletniego planu rozwoju i
modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w
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posiadaniu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Nowej Rudzie na lata 2018 –
2020,
uchwała w sprawie zatwierdzenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji
urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Zakładu
Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Nowej Rudzie na lata 2021 – 2023,
uchwała uchylająca uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na
terenie Gminy Nowa Ruda oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków oraz
uchwały w sprawie stawek opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z
przystanków komunikacyjnych i dworców, których właścicielem lub zarządzającym jest
Gmina Nowa Ruda,
uchwała w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego
współdziałania Gminy Nowa Ruda, Gminy Miejskiej Nowa Ruda oraz Miasta i Gminy
Radków przy realizacji zadania polegającego na wyznaczeniu obszaru i granic
aglomeracji Nowa Ruda, na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 12 oraz art. 74 ust. 1 ustawy
z 08.03.1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713), w związku z art. 87
ust. 2 i 3 oraz art. 565 ust. 2 ustawy z dnia 20.07.2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2020
r. poz. 310, 695, 782 i 875).

- pozostałe 8 uchwał dotyczyło:


przyjęcia i ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda,



zmiany uchwały w sprawie przyjęcia i ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Centrum
Kultury Gminy Nowa Ruda,
organizacji wspólnej obsługi administracyjnej i finansowej jednostek organizacyjnych
zaliczonych do sektora finansów publicznych, dla których organem prowadzącym jest
Gmina Nowa Ruda,
udzielenia Wójtowi Gminy Nowa Ruda wotum zaufania,









zmiany uchwały w sprawie Statutu Gminy Nowa Ruda (2),
zajęcia stanowiska przez Radę Gminy Nowa Ruda w sprawie nieruchomości
stanowiących własność Gminy Nowa Ruda przekazanych do bezpłatnego używania
Stowarzyszeniu Ochotnicza Straż Pożarna w Dzikowcu,
udzielenia w roku 2020 dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty
budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na terenie
Gminy Nowa Ruda.

Podjęte uchwały są przekazywane do realizacji poszczególnym komórkom organizacyjnym w
Urzędzie Gminy Nowa Ruda. Wiele z tych uchwał zostało wskazanych i omówionych w
innych miejscach Raportu.
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Sporządziła: Maria Wojcińska Sekretarz Gminy Nowa Ruda przy
wsparciu Kierowników Referatów oraz kadry kierowniczej
Centrum Kultury i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
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