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WYDANIE SPECJALNE
Sprawozdanie roczne z pracy
Urzędu Gminy Nowa Ruda w 2016 roku

W dniach 2-5 grudnia, członkinie Koła Gospodyń Wiejskich z Woliborza
reprezentowały Gminę Nowa Ruda na jarmarku świątecznym w mieście partnerskim Castrop-Rauxel.
Szczególnym zainteresowaniem cieszyły się, przygotowane przez Panie Honoratę Kleiman i Danutę
Skierską – barszcz, bigos i pierogi.
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Zgłoś ulicę do odśnieżania
W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców gminy Nowa Ruda
prosimy o zgłaszanie ewentualnych uwag, dotyczących odśnieżania dróg gminnych. Drogi wskazane do odśnieżenia należy zgłosić sołtysowi swojej wsi. Sołtys przekazuje tę informację wykonawcy, z którym Gmina ma podpisaną umowę,
w innym przypadku wykonawca sam nie podejmie decyzji
o odśnieżaniu. W przypadku długotrwałego braku kontaktu,
proszę poinformować radnego ze swojego okręgu.
1 Sołectwo Jugów Łaba Kazimierz 748733101
2 Sołectwo Bożków Langenfeld Jerzy 748714243
3 Sołectwo Ludwikowice Kł. Ferenc Janusz 748716362
4 Sołectwo Bartnica Zwoliński Ryszard 604251144
5 Sołectwo Świerki Łukasiewicz Wacław 748711108
6 Sołectwo Włodowice Woźniak Łucja 748725256
7 Sołectwo Wolibórz Kutera Wojciech 748733712
8 Sołectwo Przygórze Pukała Antoni 748725395
9 Sołectwo Czerwieńczyce Radzik Dyl Danuta 748714240
10 Sołectwo Dzikowiec Srokowski Henryk 748721215
11 Sołectwo Sokolica Norek Dariusz 509321253
12 Sołectwo Krajanów Zawierucha Małgorzata 748729054
13 Sołectwo Sokolec Chmielarz Andrzej 748716120
14 Sołectwo Bieganów Błazik Tadeusz 748722410
15 Sołectwo Dworki Faron Joanna 509207876
16 Sołectwo Nowa Wieś Kłodzka Lech Słoninka 604196678
17 Sołectwo Koszyn Wójtowicz Waldemar 502369246
Uwagi dotyczące odśnieżania proszę zgłaszać w godzinach
pracy Urzędu Gminy Nowa Ruda.
Referat Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska,
pok. 6 i 7
Kierownik Referatu Tomasz Zieliński, tel. 748720940
Główny specjalista ds. infrastruktury technicznej Radosław
Gorczycki, tel. 748720904
Inspektor ds. infrastruktury technicznej Janusz Król,
tel. 748720941
Inspektor ds. infrastruktury technicznej Paweł Rogóż,
tel. 748720929
Wójt Gminy Nowa
tel. 501112220

Ruda

Adrianna

Mierzejewska,

Wójt informuje – obowiązek
usuwania śniegu i lodu
Na podstawie art. 61 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku
– Prawo budowlane (Dz. U z 2016 roku, poz. 290 z późn. zm.)
oraz Rozporządzenia nr 1 Wojewody Dolnośląskiego z dnia
29 stycznia 2006 r. w sprawie nałożenia na właścicieli oraz
zarządców budynków i innych obiektów budowlanych obowiązku usuwania zalegającego śniegu lub lodu, Wójt Gminy
Nowa Ruda informuje, że na właścicielach, zarządcach budynków ciąży obowiązek bieżącego usuwania z dachów śniegu i lodu.
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W związku powyższym, w momencie wystąpienia obfitych
opadów śniegu konieczne jest monitorowanie warstwy śniegu zalęgającej na dachach i podejmowanie odpowiednich
czynności doprowadzających do ograniczenia niebezpieczeństwa.
Zalegający śnieg może stwarzać zagrożenie dla mieszkańców
obiektu i przechodniów a także powodować uszkodzenia
konstrukcji dachu i w rezultacie doprowadzić do katastrofy
budowlanej.

Ogłoszenie o wyłożeniu
projektu studium
uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania
przestrzennego
Gminy Nowa Ruda
Na podstawie art. 11 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003
r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.
z 2016 r. poz. 778, z późn. zm.) oraz w związku z Uchwałą Nr 98/XIII/07 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 4 grudnia
2007 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu
projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowa Ruda wraz z prognozą
oddziaływania na środowisko w dniach od 13 grudnia 2016 r.
do 25 stycznia 2017 r. w siedzibie Urzędu Gminy Nowa Ruda,
ul. Niepodległości 1, 57-400 Nowa Ruda.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 18 stycznia 2017 r. w siedzibie Urzędu Gminy Nowa Ruda o godz. 10.00.
Jednocześnie informuję, że w terminie podanym powyżej
na wyłożenie projektu Studium istnieje możliwość składania uwag i wniosków na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy
z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na
środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353, z późn. zm.).
Zgodnie z art. 11 pkt 11 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 54 ust. 3 ww. ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, osoby prawne i fizyczne oraz
jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej
mogą wnosić uwagi do projektu Studium. Uwagi i wnioski
należy składać na piśmie do Wójta Gminy Nowa Ruda z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23 lutego 2017
r. Organem rozpatrującym uwagi i wnioski jest Wójt Gminy
Nowa Ruda.

Zapraszamy na:
www.gmina.nowaruda.pl

www.gmina.nowaruda.pl
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Roczne sprawozdanie z pracy
Urzędu Gminy Nowa Ruda w 2016 r.

Wójt Gminy Nowa Ruda Adrianna Mierzejewska. Fot. B. Adamska

Wstęp

I. W trosce o środki publiczne

Szanowni Państwo, mam przyjemność przedstawić sprawozdanie z najważniejszych zadań zrealizowanych przez
Urząd Gminy Nowa Ruda w 2016 roku.

1. Dalsze oszczędzanie

W niniejszym wydaniu znajdziecie Państwo informacje dotyczące nowych przedsięwzięć, jakie udało się podjąć w sferze
inwestycyjnej oraz pozostałych obszarach, mających wpływ
na zmianę jakości życia mieszkańców. Ze względu na ich
dużą liczbę, w dokumencie zostały pominięte zadania własne wykonywane w ramach codziennej działalności urzędu
oraz znajdujące się w kalendarzu wydarzeń cyklicznych, takich jak np. Wystawa Stołów Wielkanocnych, Dzień Dziecka,
Piknik bez Granic, Triduum Bożkowskie, Międzynarodowy
Festiwal Folkloru, Bieg Niepodległości, zajęcia feryjne i wakacyjne, dożynki, jasełka, itp. Dla zachowania przejrzystości
dokumentu i ułatwienia odnalezienia interesujących informacji, „Sprawozdanie…” podzielone jest tematycznie, według najbardziej istotnych obszarów działalności.

Realizacja przedsięwzięć w zakresie budżetu była kontynuacją przyjętej zasady polegającej na ograniczaniu wydatków,
w tym przede wszystkim związanych z wynagrodzeniem dla
pracowników urzędu, robót publicznych oraz stażystów.
Uzyskanie z tego tytułu oszczędności w wysokości 459 095,80
zł, było możliwe dzięki zmniejszeniu o 26,38 liczby etatów
w ciągu roku.
W celu obniżenia kosztów funkcjonowania urzędu, zrezygnowano z wynajmowania sprzętu i zakupiono dwa urządzenia
wielofunkcyjne (kserokopiarki) do sekretariatu oraz Punktu
Obsługi Mieszkańców, a także dokonano obniżenia wysokości abonamentów służbowych telefonów komórkowych.
Rok 2016 charakteryzował się także kontynuowaniem ograniczania wydatków, związanych z organizacją imprez okolicznościowych. W kalendarzu wydarzeń pozostawiono jedynie
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te spotkania, które wpisały się już w naszą lokalną tradycję.
Większość z nich nie była jednak organizowana w restauracjach, a w Muzeum Ziemi Sowiogórskiej, z poczęstunkiem
przygotowywanym m.in. przez Koła Gospodyń Wiejskich
i personel żłobka.

2. Pozyskiwanie środków zewnętrznych
Kolejnym założeniem, przy konstrukcji budżetu, było skupienie się na zadaniach inwestycyjnych, umożliwiających
maksymalne zaangażowanie środków zewnętrznych. Z tego
powodu w budżecie znalazły się przede wszystkim pozycje
umożliwiające pozyskanie dodatkowych źródeł finansowania. Przyjęcie takiej strategii pozwoliło zrealizować wiele
inwestycji, przy niskim nakładzie środków własnych. Dzięki
temu udało się uzyskać:
1) pomoc finansową z budżetu Województwa Dolnośląskiego na zadania rekultywacyjne w wysokości
484 596,00 zł. Przyznane środki przeznaczone były
na przebudowę ulicy Brzozowej w Jugowie (47,57%
całkowitych kosztów) oraz przebudowę drogi w Krajanowie – Bytkowice (93,99% całkowitych kosztów),

3) środki z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w wysokości 787 521,00 zł, z przeznaczeniem na usuwanie skutków klęsk żywiołowych z lat
poprzednich, w tym:
a. przebudowę drogi od posesji nr 42 w Czerwieńczycach do drogi powiatowej Dzikowiec Dębówka (80 % całkowitych kosztów),
b. odbudowę mostu w Woliborzu (79,91%
całkowitych kosztów),
c. odbudowę mostka w Krajanowie (80%
całkowitych kosztów),
4) dotację z Nadleśnictwa Jugów o wartości 120 000,00
zł na przebudowę drogi prowadzącej z Czerwieńczyc
do drogi powiatowej Dzikowiec Dębówka,

Wielkość udziału podmiotów w inwestycjach drogowo-mostowych
w 2016 r., łącznie 1 675 327,52 zł. Oprac. R. Czerewaty

Ulica Brzozowa w Jugowie po przebudowie. Fot. A. Mierzejewska

5) dotację z Sejmiku Województwa Dolnośląskiego
w ramach środków z Dolnośląskiego Funduszu Pomocy Rozwojowej w wysokości 150 000,00 zł na
przebudowę dachu i modernizację bazy edukacyjnej
w Szkole Podstawowej im. św. Franciszka z Asyżu
w Ludwikowicach Kł. (36,79 % całkowitych kosztów),

2) wsparcie z Europejskiego Funduszu Rolnego na
Rzecz Obszarów Wiejskich, udzielonego w ramach
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2014-2020 w kwocie 386 306,00 zł z przeznaczeniem na przebudowę drogi gminnej we wsi Bartnica
(60,56% całkowitych kosztów) i przebudowę drogi
w Bożkowie (63,43% całkowitych kosztów),

Nowe pokrycie dachowe budynku szkoły podstawowej w Ludwikowicach
Kł. Fot. B. Adamska

Droga w Bartnicy po przebudowie. Fot. A. Mierzejewska
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6) pomoc w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego w wysokości 20 797,58 zł
na zadanie realizowane w ramach konkursu Odnowa Dolnośląskiej Wsi, tj. budowę siłowni plenerowej
z elementami placu zabaw w Nowej Wsi Kł. (50%
całkowitych kosztów),

www.gmina.nowaruda.pl
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W sumie do 30 listopada 2016 r. podpisano umowy o dofinansowanie zadań inwestycyjnych na łączną kwotę
2 883 078,58 zł. Ww. środki finansowe będą wpływały do
budżetu sukcesywnie, w trakcie realizacji poszczególnych
etapów inwestycji.
W roku 2016 pozyskiwano zewnętrzne źródła finansowania
także na realizację zadań bieżących, czego doskonałym przykładem jest dotacja w wysokości 190 500,00 zł na realizację
programu MALUCH, tj. prowadzenie Żłobka Publicznego
w Ludwikowicach Kł. oraz dotacja na realizację zadań melioracyjnych na terenie Gminy Nowa Ruda w wysokości
15 000,00 zł.
Siłownia plenerowa w Nowej Wsi Kł. Fot. L. Słoninka

7) pozyskanie środków z budżetu Województwa Dolnośląskiego w ramach Programu Rozwoju Bazy
Sportowej Województwa Dolnośląskiego, w wysokości 87 800,00 zł na budowę kompleksu sportowego przy Szkole Podstawowej w Ludwikowicach Kł.
(33% kosztów),

Żłobek Publiczny „Baśniowe Wzgórze” w Ludwikowicach Kł. Fot. B. Adamska

Wielkość dotacji na infrastrukturę sportową w 2016 r., łącznie
2 283 959,23 zł. Oprac. R. Czerewaty

8) dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki
z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Rozwoju Szkolnej Infrastruktury Sportowej
w wysokości 962 300,00 zł oraz z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w wysokości
1 213 061,23 zł na dobudowę sali gimnastycznej
do budynku Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego
z Oddziałami Integracyjnymi w Bożkowie.

Duży wpływ na planowanie i realizację większej ilości inwestycji było zadłużenie, którego obsługa w bieżącym
roku wyniosła 1 517 047,00 zł tytułem spłaty rat kredytów
i pożyczek. Jej wysokość udało się zmniejszyć
o 158 604,00 zł, dzięki zachowaniu płynności finansowej
i braku konieczności uruchamiania kredytu w rachunku bieżącym. Obniżenie wysokości zadłużenia pozwoliło na przekazane tych środków na realizację innych zadań bieżących.

3. Plany na przyszłość
W ramach realizacji budżetu w okresie sprawozdawczym,
wspomnieć należy również o zaangażowaniu środków na
przygotowanie dokumentacji i złożenie wniosków o dofinansowanie szeregu inwestycji, które będą realizowane
w przyszłym roku. W ostatnim okresie otrzymaliśmy informację o rekomendacji naszych wniosków, złożonych wspólnie
z partnerami, na budowę ścieżki rowerowej we Włodowicach oraz projekt „Wspólnie dla kultury”.
W roku 2017 rusza realizacja zadań w ramach instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne – ZIT Aglomeracji
Wałbrzyskiej RPO WD. W połowie grudnia otrzymaliśmy decyzję o przyznaniu dofinansowania na termomodernizację
trzech budynków użyteczności publicznej, trzech przedszkoli
oraz zespołu szkół. W sumie na siedem złożonych wniosków,
siedem otrzymało pozytywną ocenę.

Spotkanie w Szkole Podstawowej w Bożkowie, podczas którego Roman
Szełemej przekazał decyzję o przyznaniu dotacji na dobudowę sali gimnastycznej. Fot. B. Adamska
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Informacja o przyznaniu dotacji. Oprac. R. Czerewaty na podstawie
www.cz-pl.eu

Informacja o przyznaniu dotacji. Oprac. R. Czerewaty na podstawie
www.ipaw.walbrzych.eu

II. W trosce o lepszą edukację
1. Sprawy organizacyjne
Rok 2016 dla gminnej oświaty był okresem przygotowań do
nadchodzącej reformy szkolnictwa. Projektowane zmiany
wymagały pochylenia się nad związanymi z tym problemami i opracowania optymalnych rozwiązań dotyczących m.in.
zmiany w sieci szkół, a co się z tym wiąże – określenia nowych
obwodów. W kontekście wygaszania gimnazjów, przystąpiono do procedowania włączenia Publicznego Gimnazjum im.
Noblistów Polskich w Jugowie do Zespołu Szkół Nr 1 w Jugowie. Takie działanie pozwoli zminimalizować negatywne skutki likwidacji gimnazjów. Do faktycznego włączenia dojdzie
w dniu 1 września 2017 roku.
W 2016 roku umożliwiono także nauczycielom podniesienie
kwalifikacji zawodowych, organizując egzamin na stopień
awansu zawodowego nauczyciela mianowanego. Przystąpiło
do niego czterech nauczycieli.

Tytuł Nauczyciela Roku 2016 otrzymała Pani Dorota Krakowiak.
Fot. G. Mikołajek

gim etapie trwającym od 23 września do 2 grudnia udział
wzięły dwie piętnastoosobowe grupy dzieci z klas pierwszych ze szkół podstawowych w Jugowie i Ludwikowicach Kł.
Kolejnym projektem, mającym na celu zdobywanie nowych
umiejętności ruchowych i podnoszenie sprawności fizycznej,
był program „Mały Mistrz”. Uczestniczyło w nim łącznie 50
dzieci ze szkół podstawowych w Bożkowie, Jugowie i Ludwikowicach Kł.
Projekt „Junior Sport” był zaadresowany do dzieci z klas
IV-VI szkół podstawowych. Jego celem było wspieranie rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży, upowszechnienie sportu
wśród uczniów poprzez prowadzenie zajęć pozalekcyjnych
z dyscyplin sportowych tj. lekkoatletyka, gry zespołowe,

W minionym roku zorganizowano obchody Dnia Nauczyciela.
Podczas spotkania wręczono nagrody dla wyróżniających się
pracowników oświaty
2. Działania na rzecz rozwoju kultury fizycznej
W roku 2016 kontynuowano działania, umożliwiające skorzystanie przez szkoły z projektów finansowanych przez Dolnośląską Federację Sportu, tj. „Umiem pływać”, „Mały Mistrz”
i „Junior Sport”. Projekt ,,Umiem pływać” realizowany był
w dwóch etapach. Pierwszy trwał od 3 marca do 2 czerwca,
a udział w nim wzięły dwie grupy dzieci z klas pierwszych
Szkoły Podstawowej w Bożkowie (łącznie 24 dzieci). W dru-
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Gminny turniej piłki ręcznej szkół podstawowych. Fot. B. Adamska

www.gmina.nowaruda.pl

sporty sezonowe. Podczas jego trwania, od 1 września do
9 grudnia 2016 roku, udział w nim wzięły szkoły podstawowe
z Bożkowa, Jugowa i Ludwikowic Kł.
W celu zapewnienia systematycznego wsparcia dla sportu
szkolnego, wyodrębniono w budżecie osobną pulę środków
nieodzownych do jego realizacji. Ponadto pracownicy referatu Oświaty i Spraw Społecznych zostali zobowiązani do koordynowania zadań z zakresu sportu szkolnego, co umożliwiło
stworzenie kalendarza zawodów sportowych o randze gminnej i rejonowej na rok szkolny 2016/2017. Zakupili sprzęt
sportowy i przekazali go do placówek oświatowych. Uczestniczyli także w organizacji zawodów, zabezpieczając transport, medale i nagrody dla najlepszych zawodników. Część
zawodów rozegrana została na hali sportowej w Nowej Rudzie-Słupcu, co nie byłoby możliwe, bez dobrej współpracy
z Burmistrzem Miasta Nowa Ruda – Tomaszem Kilińskim.

3. Rozwój bazy szkoleniowej
Na jakość edukacji duży wpływ ma jakość bazy szkoleniowej.
Właśnie dlatego, w ubiegłym roku przeprowadzono szereg
inwestycji mających na celu poprawienie warunków nauki
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z RPO WD w wysokości 1 213 061,23 zł oraz z Ministerstwa
Sportu i Turystyki - 962 300,00 zł. Dotacja z MSiT może
jednak zmniejszyć się, ze względu na niższy koszt uzyska-

Zespół Szkolno-Gimnazjalny z Oddziałami Integracyjnymi w Bożkowie.
W tym miejscu zostania wybudowana sala gimnastyczna Fot. B. Adamska

ny podczas przetargu. Sala gimnastyczna będzie miała
wymiary 15x30 metrów, co umożliwi prowadzenie zajęć
z wychowania fizycznego, organizację turniejów sportowych i rozgrywek międzyszkolnych. Ważnym elementem
projektu będzie także utworzenie w szkole profesjonalnej klasopracowni przyrodniczej, której dzisiaj brakuje.
W skład jej wyposażenia wejdą pomoce dydaktyczne, zalecane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.
W pierwszej połowie roku została zakończona budowa kompleksu sportowego przy Zespole Szkół Nr 2 w Ludwikowicach Kł. Realizacja inwestycji rozpoczęła się w 2015 roku,
a całkowity koszt budowy wyniósł 704 134,00 zł.

Turniej piłki ręcznej szkół gimnazjalnych. Fot. B. Adamska

w istniejących budynkach i klasach oraz wybudowanie nowych obiektów.
W ramach poprawy dostępu do wysokiej jakości edukacji,
przebudowano dach i zmodernizowano bazę edukacyjną
w Zespole Szkół Nr 2 im. św. Franciszka z Asyżu w Ludwikowicach Kł. Inwestycja, jak wspomniano przy okazji omawiania
budżetu, objęta została wsparciem z Dolnośląskiego Funduszu Pomocy Rozwojowej w możliwie maksymalnej kwocie wynoszącej 150 000,00 zł. W ramach zadania o wartości
407 725,70 zł, wymieniono zniszczoną blachodachówkę na
dachówkę (zgodnie z zaleceniami konserwatora zabytków),
a także zamontowano 20 okien dachowych oraz utworzono
pomieszczenie do realizacji zajęć logopedycznych i pedagogicznych.
W minionym roku rozpoczął się pierwszy etap dobudowy sali
gimnastycznej do budynku Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego
z Oddziałami Integracyjnymi w Bożkowie. Inwestycja zostanie zakończona w roku szkolnym 2018/2019. Łączna
wartość zadania, zgodnie z podpisaną umową, wyniesie
2 598 759,99 zł. W dodatkowej kwocie 39 360,00 zł zamknie się nadzór inwestorski. Jak wspomniano na początku „Sprawozdania”, gmina otrzymała dofinansowanie

Kompleks boisk sportowych w Ludwikowicach Kł. Oprac. R. Czerewaty
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Kwotę 187 800,00 zł gmina otrzymała ze środków MSiT
przeznaczonych na Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej
w ramach Programu Rozwoju Regionalnej Infrastruktury
Sportowej. Zakres prac objął: budowę płyty boiska o nawierzchni poliuretanowej, wyposażenie boiska w bramki do
gry w piłkę ręczną, kosze do gry w koszykówkę, słupki i siatkę do gry w piłkę siatkową, montaż krzeseł stadionowych,
wykonanie studzienek drenażowych wraz z instalacją odprowadzającą wodę, ogrodzenie boiska i montaż piłkochwytów,
oświetlenie boiska oraz wykonanie chodnika z kostki betonowej.

ny „Baśniowe Wzgórze” w Ludwikowicach Kł. Pierwsza tego
typu placówka na terenie gminy została dofinansowana
w ramach resortowego programu rozwoju instytucji opieki
nad dziećmi do lat trzech „MALUCH - edycja 2015”.

III. W trosce o mieszkańców
1. Ułatwienia w zakresie obsługi
Jednym z ważniejszych zadań nałożonych na gminę w 2016
roku było przygotowanie i realizacja programu „Rodzina
500+”. Do zadania tego wyznaczono Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą w Nowej Rudzie-Słupcu. W tym
celu wydano niezbędne upoważnienia Kierownikowi GOPS,
a także nadzorowano etap przygotowań, wydawanie decyzji
oraz wypłatę środków finansowych.
W trosce o możliwość załatwiania niektórych spraw drogą
elektroniczną przez osoby niepełnosprawne została opracowana i uruchomiona nowa strona Biuletynu Informacji Publicznej, spełniająca wymogi ustawowe co do dostosowania
dla potrzeb osób niedowidzących. Podjęte zostały również
działania umożliwiające umieszczenie na platformie e-PUAP
druków deklaracji dotyczącej gospodarowania odpadami komunalnymi.

Logo Elektronicznej
Źródło: epuap.gov.pl

Platformy

Usług

Administracji

Jedna z sal w Żłobku Publicznym „Baśniowe Wzgórze” w Ludwikowicach
Kł. Fot. B. Adamska

Głównym celem utworzenia placówki było odciążenie rodziców od codziennych obowiązków i umożliwienie pełnego
rozwoju zawodowego. Aby sprostać oczekiwaniom rodziców, dużo uwagi poświęcono właściwemu doborowi personelu, przygotowanego nie tylko do właściwej opieki, ale
także z doświadczeniem w prowadzeniu zajęć zabawowych
z uwzględnieniem najnowocześniejszych metod edukacji
najmłodszych. Tworząc żłobek dokładano wszelkich starań,
aby zapewnić maluchom bezpieczne i inspirujące wnętrza
oraz piękne, kolorowe wyposażenie i różnorodne zabawki,
posiadające wymagane atesty i certyfikaty.
Opłaty za pobyt dziecka i wyżywienie zostały ustalone optymalnie, aby nie obciążać domowego budżetu. Dzięki temu,
aktualnie, do żłobka uczęszcza 45 maluchów, a ich liczba ciągle wzrasta.

Publicznej.

W roku sprawozdawczym udało się także skompletować,
uporządkować i przygotować do przekazania Archiwum Państwowemu dokumentację akt osiedleńczych, które zawierają
dokumenty unikatowe i bardzo cenne, mające duże znaczenie również dla mieszkańców gminy. Mówiąc o archiwizacji
dokumentów należy również wspomnieć o odkażeniu dokumentacji kategorii „A” i umieszczeniu jej w nowym pomieszczeniu archiwum zakładowego, które zostało wyposażone
w nowe regały i system alarmowy. Działania te pozwolą na
ich właściwe zabezpieczenie oraz łatwiejszy i sprawniejszy
dostęp do dokumentów, a tym samym sprawniejszą obsługę
mieszkańców.

2. Rozwój infrastruktury
1) Opieka nad dziećmi do lat 3
W styczniu 2016 roku działalność rozpoczął Żłobek Publicz-
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Izolacja i ocieplenie ścian fundamentowych w przedszkolu w Woliborzu.
Fot. A. Mierzejewska

www.gmina.nowaruda.pl

2) Poprawa warunków w placówkach przedszkolnych
W mijającym roku zadbano również o dobre warunki opieki i edukacji przedszkolaków. W wyniku starań pracowników
referatu Inwestycji i Zagospodarowania Przestrzennego,
w 2017 roku przeprowadzone zostaną prace termomodernizacyjne w Przedszkolach Samorządowych w Jugowie,
Przygórzu i Woliborzu. W tym ostatnim, końcem ubiegłego
roku, wykonano drenaż wokół całego budynku, wzmocniono
i ocieplono fundamenty oraz utwardzono teren przy przedszkolu. Całkowity koszt prac wyniósł 128 608,80 zł.
Z kolei w Przedszkolu Samorządowym przy Zespole Szkół
z Oddziałami Integracyjnymi w Bożkowie, realizowany jest
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legający na wyremontowaniu dwóch sal. Wykonano roboty
budowlane na kwotę 26 589,09 zł i zakupiono umeblowanie
do sal w wysokości 13 251,63 zł. W drugim etapie, maluchy
z Bożkowa będą miały okazję poznać rówieśników z Hronova w ramach wspólnych wycieczek dydaktycznych. Udział
w projekcie, oprócz integracji dzieci przedszkolnych, będzie
także okazją dla nauczycieli do dzielenia się swoimi doświadczeniami z kolegami zza miedzy, wymiany dobrych praktyk
i poznania systemu edukacyjnego sąsiadów.
W 2016 roku nie zapomniano również o poprawie warunków
sanitarnych w Przedszkolu Samorządowym w Przygórzu.
Modernizacja wewnętrznej instalacji polegała na wymianie
pionu kanalizacyjnego i częściowej modernizacji toalet. Wartość remontu wyniosła 20 415,00 zł.

3) Rozbudowa i utrzymanie infrastruktury
a) Infrastruktura nienależąca do gminy
W granicach administracyjnych gminy znajduje się szereg
obiektów, których gmina nie jest właścicielem. Są one często w złym stanie technicznym i wymagają przeprowadzenia pilnych remontów lub modernizacji. Niestety ich właściciele często nie dysponują wystarczającą ilością środków
finansowych na ten cel. W związku z powyższym, z budżetu
gminy przeznaczono dotacje w wysokości 50% kosztów inwestycji dla:
Wyremontowana sala w przedszkolu w Bożkowie. Fot. B. Adamska

transgraniczny projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego za pośrednictwem
Euroregionu Glacensis. Zakończono pierwszy etap prac po-

- Starostwa Powiatowego w Kłodzku w wysokości
382 392,00 zł na: przebudowę drogi powiatowej nr 3016D Pieszyce – Sokolec o długości 1 770 m; przebudowę nawierzchni
drogi powiatowej nr 3313D w Czerwieńczycach na długości
487 m oraz wykonanie projektu drogi powiatowej nr 3316D
w Ludwikowicach Kł. Pragnę wyjaśnić, że początkowo wyższa
dotacja przeznaczona była na przebudowę tej drogi, jednak
Zarząd Dróg Powiatowych nie zdołał wyłonić wykonawcy,
który zrealizowałby inwestycję w korzystnej cenie, dlatego
prace przełożono na przyszły rok;
- Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu
w wysokości 29 155,15 zł na remont ubezpieczeń brzegowych
na potoku Woliborka, wraz z zabezpieczeniem drogi gminnej.

Remont ubezpieczeń brzegowych Woliborki. Fot. P. Szafran

b) Obiekty ogólnie dostępne
Wyremontowana łazienka w przedszkolu w Przygórzu. Fot. B. Adamska

W związku z dużą popularnością siłowni plenerowej w Woliborzu w roku sprawozdawczym postanowiono wybudować
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kolejną siłownię wraz z elementami placu zabaw w Nowej
Wsi Kł. Prace odebrano w pierwszym tygodniu września
2016 roku. Jak wspomniano, przy okazji omawiania budżetu, koszt inwestycji wyniósł 41 595,16 zł, a połowa środków
pochodziła z programu Odnowa Dolnośląskiej Wsi. Kolejne cztery elementy siłowni plenerowej zainstalowano
we wsiach Czerwieńczyce i Dzikowiec. Kwota 7 195,50 zł
pochodziła z zainicjowanego w ubiegłym roku Funduszu
Sołeckiego.

zadań, bez wsparcia zewnętrznego. Wśród nich należy wymienić:
- wykonanie tymczasowej płyty mostu na drodze dojazdowej
do budynku nr 40 w Świerkach, w celu umożliwienia ruchu
pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 8 ton. Wartość zadania wyniosła 20 867,44 zł (roboty mostowe);
- przebudowę drogi we Włodowicach w kierunku do jednej
z posesji. Roboty drogowe kosztowały 6 955,79 zł;
- wykonanie remontów cząstkowych dróg gminnych o nawierzchni mineralno-asfaltowej we Włodowicach, Jugowie,
Przygórzu, Woliborzu, Ludwikowicach Kł., Świerkach, Dzikowcu i Sołectwie Koszyn na powierzchni 690 m2. Wartość
robót wyniosła 43 572,50 zł,
- remont przepustu przy budynku nr 12 w Woliborzu. Koszt
prac instalacyjnych wyniósł 9 168,91 zł,
- remont odwodnienia drogi w Przygórzu w rejonie cmentarza. Wartość robót odwodnieniowych wyniosła 7 374,17 zł,

Siłownia plenerowa w Nowej Wsi Kł. Fot. S. Maciejczyk

W minionym roku na terenie gminy zakupiono 9 nowych
wiat przystankowych, usytuowanych na wykonanym wcześniej podłożu z kostki betonowej. Z nowych przystanków,
umożliwiających schronienie przed wiatrem i opadami,
mogą korzystać mieszkańcy Bartnicy (2), Świerków (1),
Ludwikowic Kł. (3) i Woliborza (3). Zaznaczyć należy, że
w Woliborzu wiaty zostały wykonane za pieniądze pochodzące z wydzielonego z budżetu gminy Funduszu Sołeckiego, a pozostałe zakupiono bezpośrednio przez Urząd Gminy
Nowa Ruda. Łączny koszt wymiany i montażu wiat wyniósł
62 141,78 zł.

Remont odwodnienia drogi w Przygórzu. Fot. B. Adamska

Nowa wiata z nazwą przystanku. Fot. B. Adamska

Po dokonaniu przeglądu placów zabaw, w ubiegłym roku
podjęto decyzję o wymianie zniszczonych elementów placu
zabaw w Jugowie przy ulicy Pniaki. Za wyminę uszkodzonych
elementów zapłacono 8 500,00 zł.

c) Obiekty drogowo-mostowe wymagające pilnych
napraw
Oprócz wspomnianych wcześniej wielu inwestycji drogowo-mostowych, na które gmina uzyskała dofinansowanie
w 2016 roku, wykonanych zostało szereg innych mniejszych
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- dostarczenie materiału kamiennego do sołectw, w celu bieżącej konserwacji dróg gminnych w ilości 4 260 ton i uzupełnienia około 1 900 m3 ubytków w drogach o nawierzchni
z kruszyw kamiennych.

IV. W trosce o bezpieczeństwo socjalne
W roku sprawozdawczym Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizował zadania zapewniające bezpieczeństwo socjalne rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej
i bytowej oraz dążył do uczynienia ich zdolnymi do samodzielnego podejmowania różnego rodzaju aktywności zaspakajających ich potrzeby. Od 1 stycznia 2016 r. do 30 listopada
2016 r. na realizację zadań GOPS wydatkował środki na:

www.gmina.nowaruda.pl

- stypendia dla 93 uczniów - 38 958,00 zł;
- pokrycie kosztów pobytu 24 mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej - 456 725,00 zł;
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asystenci rodzinni Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
prowadzili wielozakresową pracę socjalną.

V. W trosce o bezpieczeństwo i ochronę przeciwpożarową
- pokrycie kosztów pobytu 28 dzieci w rodzinach zastępczych
i domach dziecka - 183 490,00 zł;

- wypłatę świadczeń z programu 500+ dla 578 rodzin na
1 068 dzieci - 3 506 410,00 zł;
- wypłatę zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami, zasiłków
pielęgnacyjnych, zasiłków dla opiekunów, świadczeń pielę-

Od 2016 roku bezpieczeństwo na terenie gminy oparte jest
na dwóch zasadniczych filarach.
Pierwszy, związany z ochroną przeciwpożarową oraz przeciwpowodziową, zapewniała Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza
w Nowej Rudzie oraz dziesięć gminnych Ochotniczych Straży
Pożarnych. Jeśli chodzi o JRG, gmina nie ma wpływu na jej
funkcjonowanie. Nawiązanie dobrych relacji z dowództwem
poprawiło jednak koordynację działań prowadzonych przez
zawodową i ochotnicze straże pożarne na naszym terenie.
Jeśli chodzi natomiast o działalność OSP, to w roku 2016 zostały przeprowadzone wybory do Zarządu Gminnego OSP RP
Gminy Nowa Ruda, w wyniku których zostały wybrane nowe

gnacyjnych, świadczeń rodzicielskich, specjalnych zasiłków
opiekuńczych, jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia
dziecka - 2 373 185,00 zł;
- ubezpieczenia społeczne za 31 osób pobierających niektóre
świadczenia rodzinne - 122 994,00 zł;
- Fundusz alimentacyjny dla 104 rodzin - 487 149,00 zł;
- ubezpieczenia zdrowotne za 24 osoby pobierające niektóre
świadczenia rodzinne – 27 173,10zł;
- ubezpieczenia zdrowotne za 71 osób pobierających zasiłki
stałe - 32 810,86 zł;

70-lecie Gminnych Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. Fot. S. Kiemona

władze.

- zasiłki okresowe dla 402 osób - 247 083,35 zł;
- zasiłki celowe przyznane dla 341 osób - 35 414,00 zł;
- dodatki mieszkaniowe i energetyczne dla 99 rodzin
- 242 322,00 zł;

Funkcję Komendanta Gminnego OSP RP Gminy Nowa Ruda
objął druh Paweł Gargol, natomiast funkcję Prezesa Związku OSP RP Gminy Nowa Ruda powierzono druhowi Bartoszowi Słoninka. Ich wybór był bardzo ważny nie tylko dla
strażaków, ale również dla władz gminy. To od nich zależy
bowiem zapewnienie dobrego wyszkolenia strażaków oraz
utrzymania sprzętu w gotowości do działania. Oni również sprawują nadzór nad wydatkowaniem środków pochodzących z budżetu gminy. W ubiegłym roku (stan na
dzień 15.12.2016 r.) kwotę 185 482,00 zł przeznaczono

- zasiłki stałe wypłacone 80 osobom - 381 893,64 zł;
- pokrycie kosztów sprawowania usług opiekuńczych
u niepełnosprawnych mieszkańców Gminy w wysokości
- 4 390,00 zł;
- program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, którym
zostały objęte 403 osoby -123 799,38 zł.
Łącznie na opiekę społeczną wydano 8 263 797,34 zł. Poza
wypłatą świadczeń finansowych pracownicy socjalni oraz

Torba medyczna zakupiona dla OSP Czerwieńczyce. Fot. sklepu ratowniczego.
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m.in. na: ubezpieczenia pojazdów i członków OSP, zakup
części i naprawę samochodów, legalizację sprzętu, zakup
paliwa i badania lekarskie. Środki posłużyły także na
wypłaty ekwiwalentów za szkolenia i udział w działaniach
ratowniczo-gaśniczych na terenie gminy (gaszenie pożarów,
udzielanie pomocy osobom poszkodowanym w wypadkach,
usuwanie powalonych drzew itp.). Część z przeznaczonych
środków przeznaczona została na doposażenie jednostek
w nowoczesny sprzęt, m.in. aparaty ochrony górnych dróg
oddechowych dla OSP Bożków oraz za kwotę 5 313,60
zł zakupiono torbę medyczną PSP R1 z szynami Kramera i
deską ortopedyczną dla OSP Czerwieńczyce. Każdy z dokonanych zakupów przyczynił się do zwiększenia gotowości
bojowej i możliwości działania OSP, a tym samym poprawy
bezpieczeństwa mieszkańców. Dodatkowo, z budżetu gminy
przeznaczono kwotę 85 711,23 zł na zadania inwestycyjne
związane z budową, modernizacją i remontami strażnic.

Drugi filar bezpieczeństwa, związany z zapewnieniem porządku i bezpieczeństwa publicznego, realizuje Komisariat
Policji w Nowej Rudzie. Gmina nie ma wpływu na organizację służby miejscowej policji, ale może przyczynić się pośrednio do poprawy bezpieczeństwa np. poprzez zwiększenia
ilości patroli na terenie gminy. Właśnie dlatego w ubiegłym
roku z budżetu wydzielono kwotę 21 000,00 zł na Fundusz
Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup samochodu
patrolowego. Było to możliwe m.in. dzięki oszczędnościom
uzyskanym w związku z likwidacją Straży Gminnej.
Mówiąc o bezpieczeństwie, należy również wspomnieć
o tzw. bezpieczeństwie biernym, którego przykładem może
być zapewnienie oświetlenia w miejscach często uczęszczanych przez mieszkańców. To właśnie dlatego, w ubiegłym roku zostało zamontowanych wiele nowych punktów
oświetleniowych, m.in. w Przygórzu przy drodze w kierunku „Osiedla Energetyka”, w Jugowie przy ul. Jabłońskieji
Dzikowcu przy ulicy Dębówka. Wartość ww. prac wyniosła
5 239,80 zł. Wykonano także nowe oświetlenie uliczne LED

Ochotnicy i remiza OSP w Sokolcu. Fot. B. Adamska

Oprócz działań bojowych prowadzonych przez jednostki OSP
należy dodać, że w roku sprawozdawczym strażacy dostarczali także wodę do wysychających studni z powodu małej
ilości opadów w ostatnich latach. W 2016 roku w celu dowożenia wody jednostki OSP wyjeżdżały 18 razy (OSP Jugów,
Wolibórz, Dzikowiec i Sokolec). Kwota ekwiwalentu wyniosła
1404 zł plus koszt zużytego paliwa.

Nowe oświetlenie uliczne LED we Włodowicach. Fot. B. Adamska

przy drodze wojewódzkiej we Włodowicach. Wartość robót
instalacyjnych wyniosła 93 068,05 zł.

Nowy samochód dla noworudzkiej policji częściowo sfinansowany przez
Gminę Nowa Ruda. Fot. B. Adamska
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Nowością w naszej Gminie było również podjęcie decyzji
o montażu dwóch lamp hybrydowych. Zostały one zainstalowane w miejscach, gdzie nie było opłacalne doprowadzenie linii zasilającej. Jedna z nich oświetla przystanek
i skrzyżowanie drogi wojewódzkiej z drogą prowadzącą do
Czerwieńczyc. Druga zaś – drogę powiatową, plac z wiatą,
pojemniki do segregowania odpadów oraz urządzenia wy-
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w wysokości 210 114, 97 zł, co stanowiło ponad 30%
nakładów całkowitych poniesionych na remonty i prace modernizacyjne.
Warto wspomnieć, że pomimo większego zaangażowania
środków finansowych, na remonty i modernizacje oraz zalegania pewnej liczby lokatorów z płatnościami, w 2016 roku
nie zostały podniesione stawki czynszu za najem lokali komunalnych.

VII. W trosce o porządek i ochronę środowiska
1. Poprawa wyglądu i utrzymanie czystości

Lampa hybrydowa w Bożkowie Fot. A. Mierzejewska

konane ze środków Funduszu Sołeckiego w Dworkach. Koszt
zakupu dwóch lamp wraz z montażem wyniósł 18 745,20 zł.
Jeśli tego typu oświetlenie się sprawdzi, w planach jest
montaż lamp w innych miejscach, które tego wymagają.
Mówiąc o oświetleniu należy jeszcze wspomnieć
o opracowaniu dokumentacji projektowej i uzyskaniu
pozwolenia na budowę oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi
powiatowej w Bożkowie-Sołectwo Koszyn. Koszt wykonania
projektu wyniósł 11 004,00 zł.

W kwietniu bieżącego roku zdecydowano się rozszerzyć zakres obowiązków pracownika zajmującego się leśnictwem
i ochroną przyrody, o dodatkowe zadania związane z utrzymaniem czystości. Do jego nowych obowiązków należy
przede wszystkim tworzenie brygad porządkowych, złożonych z pracowników robót publicznych. Ich głównym zajęciem było wycinanie zakrzaczeń, zbieranie śmieci, zamiatanie dróg i chodników, uzupełnianie niesortem ubytków w
nawierzchniach dróg oraz ich utrzymywaniem w ramach a
cji zima, itp. Pracownicy brali także udział w pracach związanych z udrożnianiem rowów oraz przepustów, wykaszaniem
zieleni na placach zabaw, porządkowaniem terenu na basenie w Jugowie oraz przygotowaniem placu na uroczystości
dożynkowe w Świerkach. Oprócz wspomnianych powyżej
działań w celu utrzymania porządku na 63 przystankach au-

VI. W trosce o lokatorów
Rok 2016 był kolejnym, w którym poświęcono dużo wysiłku w celu poprawy stanu technicznego budynków i lokali komunalnych tworzących mieszkaniowy zasób gminy.
Wartość wykonanych robót różnego rodzaju wyniosła ogółem 875 450,27 zł. Najwięcej środków przeznaczono na
prace dekarskie, bo aż 295 216,90 zł. W ramach tej kwoty
wykonano wymianę całego pokrycia dachowego na czterech
budynkach oraz na połowie dachu kolejnego budynku. Pozostałe koszty dotyczyły głównie zabezpieczenia przeciekającego pokrycia, do czasu wykonania naprawy kompleksowej.
Ponadto, gmina uczestniczyła w kosztach naprawy pokrycia czterech dachów w budynkach należących do wspólnot
mieszkaniowych.
Drugą grupę stanowiły roboty ogólnobudowlane, na które
wydano z budżetu 161 750,75 zł. Większość spośród przeprowadzonych 86 prac dotyczyła wymiany drzwi wejściowych do budynków i lokali, naprawy kominów, montażu
wkładów żaroodpornych i wymiany drzwiczek wyciorowych.
Pozostałe koszty, związane z utrzymaniem budynków i lokali
komunalnych, rozłożyły się niemal równomiernie na prace
elektryczne 76 554,80 zł, hydrauliczne 63 665,20 zł i zduńskie 68 147,66 zł.
Gmina uczestniczyła także w remontach prowadzonych
w budynkach należących do wspólnot mieszkaniowych,

Malowanie dna basenu w Jugowie. Fot. P. Mazurkiewicz

tobusowych znajdujących się na terenie gminy, zatrudnione
zostały osoby wytypowane przez sołtysów.
Dla poprawienia widoczności i przejezdności dróg gminnych
zlecono także wykaszanie poboczy przy drogach gminnych.
Na ten cel z budżetu wydano kwotę 11 456,33 zł.

2. Działalność proekologiczna
W związku ze zgłaszaniem przez mieszkańców potrzeb związanych z dofinansowaniem usuwania azbestu, w 2016 roku
zlecono aktualizację inwentaryzacji takich obiektów na terenie Gminy Nowa Ruda. Zaktualizowany dokument pozwoli
teraz na złożenie wniosku o dofinansowanie.
Wychodząc naprzeciw rosnącej potrzebie dbania o środowisko, w minionym roku przygotowano wnioski o dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków, in-
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stalacji fotowoltaicznych i wymiany pieców na ekologiczne
paliwa. W tym celu zostały opracowane i zebrane deklaracje,
które pozwolą na opracowanie dokumentacji i zabezpieczenie środków w budżecie.
Wraz ze wzrostem zainteresowania segregacją odpadów do
tzw. dzwonów, w minionym roku zakupiono 68 dodatkowych
pojemników za kwotę 69 337,56 zł. Działanie to zapewni ła-

VIII. Wsparcie organizacji pozarządowych
Realizacja zadań przez organizacje pozarządowe jest bardzo
ważna dla lokalnej społeczności. Wzorem roku ubiegłego, finansowano z budżetu gminy następujące zadania:
- prowadzenie świetlic profilaktyczno-wychowawczych
przez Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży „Radość” oraz Fundację Aktywności Lokalnej „FALA” (za kwotę
65 000,00 zł),
- wspieranie w kwocie 9 950,00 zł działań w zakresie kultury sztuki, ochrony dóbr kultury i ochrony
dziedzictwa
narodowego,
realizowanych

Panele słoneczne. Zdjęcie przykładowe. Źródło: Internet.

twiejszy dostęp do miejsc składowania odpadów wyselekcjonowanych, takich jak papier, szkło i plastik.
W trosce o ochronę środowiska, w minionym roku został
złożony wniosek do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o dofinansowanie budowy
kanalizacji i modernizacji sieci wodociągowej w Jugowie
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Z informacji uzyskanej z NFOŚiGW. Złożony
wniosek spełnia kryteria formalne oraz merytoryczne,
dzięki czemu znalazł się na liście rankingowej. Oznacza
to, że istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo udzielenia gminie niezbędnego wsparcia. Zgodnie ze Studium Wykonalności, całkowity koszt inwestycji wyniesie
14 964 354,43 zł. W ramach tej ogromnej kwoty
zostanie wybudowana kanalizacja i zmodernizowana sieć wodociągowa o długości ponad 9 kilometrów, odtworzona nawierzchnia na odcinku ponad
4 kilometrów oraz wykonana kanalizacja deszczowa
o długości blisko 400 metrów.

Dzieci uczęszczające na zajęcia świetlicy w Bożkowie, występują podczas
Jarmarku Bożonarodzeniowego w Ludwikowicach Kł. Fot. Stowarzyszenie
na Rzecz Dzieci i Młodzieży „Radość”

przez Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży „Radość”
i Stowarzyszenie „Inicjatywa Lokalna na Rzecz Rozwoju Gminy Nowa Ruda”. Pomoc dotyczyła realizacji takich przedsięwzięć jak np. „BOŻKOWIANKI 2016, czyli śladem Kolberga – spotkanie z folklorem i starosłowiańską tradycją” oraz
„Promocja regionalnej twórczości artystyczno-kulturalnej
poprzez działalność Kół Gospodyń Wiejskich z Gminy Nowa
Ruda tj. Bartnicy, Bożkowa, Czerwieńczyc, Dzikowca, Jugowa, Krajanowa, Ludwikowic Kł., Przygórza, Sokolca, Włodowic, Woliborza”.
W 2016 roku wspierano również zadania z zakresu promocji
i ochrony zdrowia, dotyczące rehabilitacji fizycznej i psychicznej dla kobiet z Gminy Nowa Ruda, które przeszły zabieg mastektomii. Przekazano na to działanie kwotę 3 000,00 zł.
Przekazano także dotację w wyskości 6 000,00 zł dla Federacji Konsumentów, co stworzyło możliwość skorzystania
z bezpłatnych porad w zakresie ochrony praw konsumenta
przez poszkodowanych mieszkańców gminy. Mieszkańcy
mogą również w dalszym ciągu korzystać z bezpłatnych porad prawnych.

Nowe pojemniki na odpady segregowane typu dzwon. Fot. B. Adamska

W ubiegłym roku wykonano także dokumentację projektową i uzyskano pozwolenie na budowę kanalizacji sanitarnej
w Przygórzu.
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W roku sprawozdawczym udzielono również większego
wsparcia, w kwocie 46 500,00 zł, dla Ludowych Zespołów
Sportowych i Klubów Sportowych na realizację zadań z zakresu upowszechniania sportu. Kontynuowano także współpracę z WKS „Śląsk” Wrocław. W filii Gmina Nowa Ruda
działają dwie grupy wiekowe, a łączna liczba młodych zawodników wynosi ok. 60 dzieci.
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- w Sołectwie Bożków: sprzęt nagłaśniający, AGD i RTV,
namiot plenerowy oraz najaśnicę wraz z osprzętem
- 17 373,73 zł;
- ławostoły w Nowej Wsi Kł. - 5 301,24 zł;
- w Sołectwie Bartnica: cztery namioty plenerowe, cztery
pojemniki na piasek, ławy i stoły biesiadne oraz pięć tablic
ogłoszeniowych - 10 030,18 zł;
- sprzęt gastronomiczny do aneksu kuchennego w sali wiejskiej Sołectwa Czerwieńczyce – 8 819,00 zł;
- altanę i huśtawkę w Sołectwie Dworki - 3 400,00 zł;
- nowe bramki piłkarskie na boisku w Sołectwie Włodowice
- 4 600,00 zł;
Wójt Adrianna Mierzejewska z trenerem i dziećmi Filii WKS Śląsk Wrocław
Gmina Nowa Ruda. Fot. B. Adamska

- elementy siłowni plenerowej w Sołectwie Ludwikowice Kł.
- 5 701,05 zł

IX. Wsparcie sołectw

oraz:

Rok 2016 był okazją do wielokrotnych spotkań z sołtysami,
zarówno w czasie Zebrań Wiejskich, jak i w urzędzie. Spotkania poświęcone były m.in. omówieniu zmian w Statutach
Sołectw, zmierzających do ułatwienia podejmowania decyzji
w trakcie Zebrań Wiejskich. W rezultacie, zostały uchwalone
nowe statuty, zawierające uproszczony tryb zwoływania zebrania w drugim terminie. Zmiana nie będzie paraliżowała
możliwości podejmowania decyzji w sprawach ważnych dla
lokalnych społeczności, z powodu braku wymaganej frekwencji.

- utwardzono teren i zamontowano trzy nowe wiaty przystankowe w Sołectwie Wolibórz - 20 011,78 zł;

W czasie jednego ze spotkań, omówione zostały również
kwestie związane z korzystaniem ze świetlic i sal wiejskich
na terenie Gminy Nowa Ruda oraz ustalenia opłat za ich wynajem. Efektem spotkania było opracowanie zarządzenia,
określającego dokładne zasady wynajmowania obiektów
użyteczności publicznej oraz ujednolicone stawki za korzystanie z nich.
Najczęściej jednak sołtysi byli zapraszani do urzędu w celu
omawiania spraw związanych z Funduszem Sołeckim. Rok
2016 był bowiem pierwszym, w którym wydzielono w budżecie gminy 325 358,78 zł. Są to pieniądze przeznaczone
w całości do dyspozycji mieszkańców. Decyzję o celu ich
przeznaczenia podejmowane są podczas Zebrań Wiejskich.
Niezbędna była więc pomoc przy realizacji zakupów oraz
wyborze wykonawców prac projektowych i budowlanych,
zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych. Dzięki temu
zakupiono:

Nowa wiata przystankowa w Woliborzu. Fot. B. Adamska

- wyłożono kostką teren i zamontowano urządzenia do
gry w koszykówkę na placu zabaw w Sołectwie Koszyn
– 13 849,41 zł;
- położono płytki naścienne, wymieniono drzwi i zamontowano nowy bojler w sali Wiejskiej Sołectwa Krajanów
– 9 000,00 zł;

- kosiarki dla Sołectw - Koszyn, Nowa Wieś Kł., Sokolec i Bożków - 14 389,00 zł,
- 120 krzeseł i 28 stołów na potrzeby sali wiejskiej w Świerkach - 19 518,13 zł,
- 90 krzeseł na potrzeby funkcjonowania sali wiejskiej w Sokolcu - 5 621,40 zł,
- trzy wiaty przystankowe w Ludwikowicach Kł. za kwotę 21 000,00 zł,

Wyłożony kostką teren i urządzenie do gry w koszykówkę w Sołectwie Koszyn. Fot. B. Adamska
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- wykonano drenaż części boiska, wykarczowano pnie drzew,
oczyszczono rów melioracyjny i część terenu przylegającego
do boiska w Sołectwie Przygórze – 26 066,06 zł;
- rozebrano stare fundamenty, utwardzono plac kostką betonową, tworząc miejsce pod altanę w Sołectwie Bieganów – 6 466,55 zł;
- zdemontowano starą wiatę azbestową, zutylizowano
azbest oraz wyrównano teren pod altanę, pojemniki na
śmieci i huśtawkę w Sołectwie Dworki – 3 839,00 zł;
- wyremontowano dach muszli koncertowej, pomalowano
nawierzchnię sali gimnastycznej i wykonano dokumentacje techniczną na rozbudowę OSP w Sołectwie Dzikowiec
– 6 895,00 zł;

Pracownicy robót publicznych dbają o czystość chodnika w Woliborzu. Fot.
B. Adamska

mów Alkoholowych oraz innymi podmiotami działającymi
w tym obszarze (w tym z organizacjami pozarządowymi),
Urząd Gminy Nowa Ruda przyczynił się do organizacji wielu przedsięwzięć profilaktycznych skierowanych zarówno do
dzieci i młodzieży, jak i dorosłych mieszkańców gminy.

Nowe urządzenia i utwardzony teren we wsi Dworki. Fot. A. Potoczna

- zmodernizowano i utwardzono plac o pow. 100 m2 przy
boisku sportowym w Jugowie – 18 942,00 zł;
- wykonano ogrodzenie panelowe boiska oraz wyrównano
część płyty boiska w Sołectwie Włodowice – 21 143,70 zł;
- wykonano dokumentację techniczną na rozbudowę świetlicy wiejskiej w Sołectwie Sokolica – 7 897,20 zł.
Warto wspomnieć również, że z budżetu gminy udzielono
pomocy na realizację zadań ujętych we wnioskach złożonych
w ramach XII Edycji Powiatowego Konkursu „Najlepsze Inicjatywy Społeczności Lokalnych”. Ww. pomoc oraz przyznana dotacja umożliwiły:
- odnowienie części metalowych i drewnianych placu zabaw
oraz wymianę siedziska ławek w Sołectwie Koszyn;
- wykonanie chodnika przy drodze powiatowej w Sołectwie
Dzikowiec.

W roku 2016 kontynuowano, w ramach „Gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi i przeciwdziałania
narkomani”, wspieranie funkcjonowania świetlic profilaktyczno-wychowawczych w Bożkowie, Czerwieńczycach i Woliborzu. W ramach realizowanego przez 10 miesięcy przedsięwzięcia, dzieci i młodzież miały możliwość uczestniczenia
w ciekawych zajęciach, wycieczkach, a także skorzystania
z bezpłatnego posiłku. W zajęciach świetlicowych uczestniczyło blisko 120 dzieci.
W roku sprawozdawczym przekazano środki finansowe na
adaptację pomieszczeń przeznaczonych na prowadzenie zajęć profilaktyczno-wychowawczych w Jugowie i dzięki temu,
od stycznia 2017 roku funkcjonowanie rozpoczyna czwarta
świetlica na terenie Gminy Nowa Ruda. Finansowanie świetlic odbywa się w ramach profilaktyki uniwersalnej, która ma
na celu przeciwdziałanie zachowań ryzykownych - zwłaszcza
wśród młodzieży szkolnej, poprzez dostarczenie odpowiedniej informacji oraz redukcję czynników ryzyka.
W bieżącym roku zorganizowano, przy współpracy z Centrum
Kultury Gminy Nowa Ruda, letni i zimowy wypoczynek dla
dzieci i młodzieży. Podczas ferii realizowano program profilaktyczno-wychowawczy „Bezpieczne ferie”. Zajęcia oby-

Dla ułatwienia prowadzenia prac na terenie sołectw zatrudniono, na podstawie umów z Powiatowym Urzędem Pracy,
pracowników robót publicznych na stanowiskach robotników gospodarczych. Średniomiesięczne zatrudnienie na tych
stanowiskach wyniosło w 2016 roku 12,5 etatu i zwiększyło
się o 2,75 etatu w porównaniu do roku ubiegłego.
X. Profilaktyka uzależnień
Istotną rolę w rozwiązywaniu problemów alkoholowych
i zwalczania narkomanii odgrywa działalność profilaktyczna.
We współpracy z Gminną Komisją Rozwiązywania Proble-
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Dzieci uczęszczające na świetlicę w Woliborzu. Fot. Urszula Piasecka
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wały się w siedmiu miejscowościach i wzięło w nich udział
około 200 dzieci. Podczas wakacji, najmłodsi uczestniczyli
w programie „Wakacje! Wypoczywamy zdrowo i bezpiecznie”,
stanowiącym kontynuację działań profilaktycznych, realizowanych podczas roku szkolnego przez placówki oświatowe.
Z programem udało się dotrzeć do dzieci i młodzieży z 13
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działaniach marketingowych, do których nie musi być wykorzystywany herb gminy. Znak przedstawia zarys Gór Sowich,
które dominują w krajobrazie Gminy Nowa Ruda. W logotypie można dostrzec trzy najwyższe szczyty na horyzoncie
gminy (Wielka Sowa, Kalenica i Malinowa), dwie przełęcze
(Jugowska i Woliborska), a także wiadukt, tunel, litery „n”
i „r”, symbolizujące skrót nazwy gminy. Wdrożenie logo nie
wymagało dodatkowych nakładów finansowych.

Logo Gminy Nowa Ruda. Projekt: Peryskop Studio
Dzieci, młodzież i opiekunowie z Wójt Adrianną Mierzejewską w świetlicy
w Jugowie. Fot. Stowarzyszenie Przyjaciół Jugowa.

miejscowości naszej gminy, a w zajęciach uczestniczyło około
400 osób. W ramach programu odbywały się zajęcia w blokach tematycznych: zajęcia teatralne, plastyczno-ceramiczne, sportowe, warsztaty artystyczne, kulinarne i wycieczki
piesze. W ich trakcie dzieci otrzymywały poczęstunek.
Nowością w tym roku była realizacji programu „Profilaktyka przez teatr”. Zajęcia odbywały się w 4 miejscowościach
i uczestniczyła w nich grupa 50 dzieci. Celem programu
„Warsztaty artystyczne” było oddziaływanie na emocje, które uczą ich kreatywnego kontaktu ze sztuką. Udział w przedstawieniu, możliwość wcielania się i odgrywania ról daje
możliwość pozytywnego wpływu na rozwój dziecka w sferze
emocjonalnej, poznawczej i wychowawczej. Finałem programu był występ dzieci w CKGNR podczas Jarmarku Bożonarodzeniowego.

Duże znaczenie promocyjne miało również otrzymanie
przez gminę trzeciego miejsca w kategorii Najlepsza Gmina Aglomeracji Wałbrzyskiej, podczas podsumowania XVIII
edycji Plebiscytu Gospodarczego „Muflony 2015”. W konkursie brały udział samorządy z powiatów: wałbrzyskiego,
świdnickiego, dzierżoniowskiego, kamiennogórskiego oraz
kłodzkiego.

Prezydent Wałbrzycha wręcza wyróżnienie Wójtowi Gminy Nowa Ruda.
Fot. tw-24.

Dzieci uczęszczające na świetlicę w Czerwieńczycach. Fot. D. Sadowska

XI. Promocja gminy i rozwoju turystyki
W czerwcu 2016 roku zostało uchwalone logo gminy, którego zadaniem jest wzmocnienie i ujednolicenie przekazu promocyjnego. Logo stosowane będzie w różnorodnych

We wrześniu 2016 roku, odbyła się dwudniowa impreza
sportowa - zawody w kolarstwie górskim z cyklu Bike Maraton i Półmaraton Sowiogórski - Super Bieg. Chociaż impreza
przeprowadzona była u nas po raz pierwszy, do Ludwikowic
Kł. przyjechało łącznie aż 1300 zawodników. Dobry odbiór
uczestników, pozytywnie wpłynął na rozwój zainteresowania
aktywnym spędzaniem wolnego czasu w Gminie Nowa Ruda
i może wpłynąć korzystnie na dalsze powiększanie się bazy
turystycznej. Już same zawody sprawiły, że w promieniu
15 km od Sokolca, nie można było znaleźć wolnego miejsca
noclegowego.
Równie udaną imprezą był, organizowany przez Centrum
Kultury Gminy Nowa Ruda, Bieg na Wielką Sowę. Impreza
została w 2016 roku wyróżniona Złotą Kozicą za najlepszy
w Polsce bieg alpejski. Wyprzedzając ponad 30 imprez z ca-
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łego kraju, bieg rozgrywany w Gminie Nowa Ruda zdobył
najwięcej głosów, zbieranych wśród uczestników.
Nową, pozytywną inicjatywą w zakresie rozwoju
działalności
turystycznej
było
zorganizowanie
w ubiegłym roku dwóch spotkań z osobami świadczącymi
usługi noclegowe. W celu pogłębienia ich wiedzy, do udziału

wzrost aktywności w tego typu działalności. W ciągu całego roku CKGNR zorganizowało również: konkursy plastyczne, recytatorskie, wycieczki, wystawy, spotkania autorskie w
bibliotece, lekcje biblioteczne, sekcje i zajęcia warsztatowe.
Wyróżnić w tym miejscu należy jeszcze Młodzieżowy Teatr Muzyczny. Ostatni musical „Piano Bar”, przygotowany
w konwencji przełomu lat 20./30., zakończył się wielkim sukcesem dla twórców spektaklu.

Prawie trzystu uczestników wystartowało w Super Biegu w Ludwikowicach Kł. Fot. B. Adamska

w rozmowach zaproszono m.in. prawnika, pracownika sanepidu oraz przedstawicieli
banków. Dla podzielenia
się swoimi doświadczeniami, zostały także zaproszone osoby, które zostały
wyróżnione za prowadzenie tego typu działalność.

XII. Działalność kulturalna
Działalność
CKGNR
nie ograniczała się jedynie
do
udziału
w przygotowaniu i prowadzeniu imprez cyklicznych.
W ubiegłym roku, kalenG.Buczek Dyrektor CKGNR Fot. BA
darz wzbogacony został o
10 nowych imprez i wydarzeń, w tym m.in. Gminny Przebierany Bal Karnawałowy dla dzieci, Bieg Wilczym Tropem, Zlot
Starych Aut, Turniej Piłki Nożnej o Puchar Dyrektora CKGNR,
Lawendowy Plener Malarski, Dolnośląskie Zawody w Sportowych Rajdach Konnych, „Śpiewanie pod Orłem” – koncert
poezji śpiewanej, Senioralny Przegląd Pieśni Biesiadnych.
Można śmiało powiedzieć, że był to ogromny (blisko 30%)

Spektakl „Piano Bar” w wykonaniu Młodzieżowego Teatru Muzycznego.
Fot. B. Adamska

Na uwagę zasługują również wydarzenie, które od niedawna
gości na liście imprez cyklicznych, a już dziś uznawane jest
za jedno z najważniejszych wydarzeń literackich w naszej
okolicy. Festiwal „Góry Literatury” przyciąga znanych pisarzy, poetów z kraju i zagranicy. Gospodarzami spotkań są
Olga Tokarczuk i Karol Maliszewski, a głównym partnerem
– Stowarzyszenie Kulturalne „Góry Babel”.

Olga Tokarczuk, Henryka Szczepanowska i Magda Jethon podczas Festiwalu Góry Literatury. Fot. B. Adamska

Zaznaczyć należy, że CKGNR korzysta nie tylko ze środków
pochodzących z budżetu gminy, ale również ze wsparcia zewnętrznego. Do głównych partnerów oferujących wsparcie
finansowe, rzeczowe i organizacyjne, zaliczyć należy: Centrum Rekreacji Harenda, Nadleśnictwo Jugów, GBS Radków,
jednostki OSP Gminy Nowa Ruda, Dom pod Lawendowym
Polem, UKS Ludwikowice Kł., Stowarzyszenie Góry Babel,
Beata Kłossowska-Tyszka – Wędzarnia Bukowy Dym, Michał
i Antoni Dominiak – Schronisko „Orzeł”, Stowarzyszenie Pasjonat, GLKS Sokół oraz KGW, sołtysi i rady sołeckie z terenu
gminy.
Spotkanie Wójta Gminy Nowa Ruda z osobami prowadzącymi obiekty
noclegowe. Fot. B. Adamska
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Podsumowanie
Szanowni Państwo, działalność Urzędu Gminy Nowa Ruda
w 2016 roku charakteryzowała się dalszym poszukiwaniem
oszczędności w budżecie, skutecznym pozyskiwaniem środków zewnętrznych w celu zrealizowania jak największej
ilości inwestycji i przeznaczenia środków na inne istotne
zadania własne. Efektem takiego podejścia było uzyskanie
płynności finansowej i zaprzestanie pogłębiania, powstałego
w poprzednich latach, zadłużenia. Dbałość o środki publiczne skutkowała drugim rokiem z rzędu, w którym nie było konieczności podnoszenia czynszu i podatku, a w niektórych
wypadkach - nawet jego obniżenia.
Miniony rok to olbrzymie wyzwanie związane z realizacją
Funduszu Sołeckiego, z którego mogły skorzystać wszystkie
sołectwa. Patrząc jednak na ilość zrealizowanych zakupów
oraz inwestycji przez sołectwa widać, że wysiłek ten się opłacił.
Rok 2016 to także okres opracowywania bardzo dużej liczby
dokumentów, umożliwiających składanie wniosków aplikacyjnych o środki zewnętrzne w kolejnych latach. Działania te
sprawiły, że już dzisiaj jesteśmy przygotowani do zrealizowania w najbliższych latach wielu zaplanowanych inwestycji.
Ostatnie kilkanaście miesięcy to również nowa wartość, jeśli
chodzi o współpracę z organizacjami pozarządowymi i wykorzystania środków pochodzących ze sprzedaży alkoholu.
Rok 2016 obfitował również w szereg wydarzeń kulturalnych
i sportowych, które zostały zorganizowane po raz pierwszy
i mogą przyczynić się do wzrostu zainteresowania naszą gminą. Do rozwoju turystyki może przyczynić się także organizacja spotkań informacyjnych z gestorami świadczącymi usługi
noclegowe i restauracyjne.

Podziękowania
Szanowni Państwo chociaż większość zrealizowanych przedsięwzięć została przedstawiona w formie bezosobowej, to
kryją się za nimi dobrze przygotowani i zaangażowani pracownicy, którym należą się duże wyrazy uznania. Większość
podjętych działań nie byłaby możliwa także bez uzyskania
zgody radnych, za co im serdecznie dziękuję.

Składam również podziękowania za ostatni rok współpracy
dla:
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6. Prezesa Stowarzyszenia Gmin Ziemi Kłodzkiej Tomasza
Korczaka
7. Lidera prac zw. z Aglomeracją Wałbrzyską i Prezydenta
Miasta Wałbrzych Romana Szełemeja
8. Wojewody Dolnośląskiego Pawła Hreniaka i Wicewojewody Kamila Krzysztofa Zielińskiego
9. Marszałka Województwa Dolnośląskiego Cezarego Przybylskiego
10. Przedstawicieli instytucji zewnętrznych – Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Kłodzku Krzysztofa Bolisęgi,
Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w
Kłodzku Teresy Józefiak, Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Kłodzku st. bryg. Jana Chodorowskiego, Dowódcy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Nowej
Rudzie Rafała Chorzewskiego, p.o. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nowej Rudzie Bernadety Piontek, Prezesa GBS Radków Zygmunta Łaguny, Pośrednictwo i Doradztwo Ubezpieczeniowe Anny Wróbel
11. Druhów należących do gminnych jednostek Ochotniczej
Straży Pożarnej Rzeczypospolitej Polskiej
12. Stowarzyszeń – „Przyjaciół Jugowa”, „Radość” z Bożkowa, „Góry Babel” z Krajanowa
13. Kół Gospodyń Wiejskich z Bartnicy, Bożkowa, Czerwieńczyc, Dzikowca, Jugowa, Krajanowa, Ludwikowic, Przygórza,
Sokolca, Woliborza, Włodowic i Woliborza oraz Klubów Seniora - „Wrzos” z Jugowa i „Iskierka” z Ludwikowic Kł.
14. Księży z parafii z terenu Gminy Nowa Ruda
15. Przedsiębiorców z terenu Gminy Nowa Ruda
16. Podległych jednostek – Dyrektor Centrum Kultury Gminy
Nowa Ruda Gabrieli Buczek, Kierownik Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej Renaty Wolan-Niemczyk, dyrektorów
szkół i żłobka
17. Wszystkich Mieszkańców Gminy Nowa Ruda
Wszystkim
Państwu
składam
Szczęśliwego Nowego Roku 2017.

najlepsze

życzenia

Wójt Gminy Nowa Ruda
Adrianna Mierzejewska

1. Starosty Kłodzkiego Macieja Awiżenia
2. Burmistrza Miasta Nowa Ruda Tomasza Kilińskiego
3. Burmistrza Miasta i Gminy Radków Jana Bednarczyka
4. Nadleśniczego Nadleśnictwa Jugów Jana Lenarta
5. Przewodniczącego Polskiej Części Euroregionu Glacensis
i Radnego Sejmiku Województwa Dolnośląskiego Czesława
Kręcichwosta
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