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I Wprowadzenie 

Raport o stanie gminy jest podsumowaniem pracy władz samorządu lokalnego za rok 2019. Do jego 

sporządzenia zobowiązany jest wójt (burmistrz, prezydent miasta). Rok 2019 jest pierwszym, kiedy 

sporządza się podsumowanie z działalności burmistrza jako organu wykonawczego oraz z zadań 

realizowanych przez Urząd Miejski na podstawie znowelizowanych przepisów ustawy o samorządzie 

gminnym za miniony rok. Procedura opracowania „Raportu o stanie Gminy Miasto Boguszów-Gorce za 

rok 2019” ma na celu dokonanie analizy poprzez stworzenie katalogu obiektywnych parametrów, 

które będą mogły być corocznie monitorowane i brane pod uwagę podczas wypracowywania 

oraz dokonywania korekt w polityce rozwojowej samorządu lokalnego. 

Przedmiotowy dokument stanowi instrument umożliwiający możliwie zobiektywizowaną ocenę 

zmieniającej się sytuacji w jednostce samorządu terytorialnego. Należy podkreślić, że każda edycja 

raportu jest sposobnością do porównania aktualnych zmiennych społeczno-gospodarczych z rokiem 

minionym. Poza badaniem szeroko rozumianej jakości życia w mieście i zbiorczym zestawieniu 

poczynionych działań przez samorząd, Raport uwzględnia opis działań partycypacyjnych. Procedura 

związana z opracowaniem dokumentu zwiększa poziom udziału obywateli w procesie funkcjonowania  

i kontroli organów władzy samorządowej m.in. poprzez mechanizm debaty. 

Mając na uwadze specyfikę dokumentu, jego ewaluacyjny i inwentaryzacyjny charakter – w kolejnych 

podrozdziałach określono szczegółowo umocowania prawne, metodologię opracowania, wymiar 

strukturalny dokumentu oraz wykaz dokumentów źródłowych wykorzystanych w raporcie. Całość części 

wprowadzającej kończy charakterystyka Gminy Miasto Boguszów-Gorce, która określa specyfikę 

lokalną.  

I.1 Podstawa prawna 

 Raport o stanie gminy należy przygotować do końca 31 maja bieżącego 

roku na mocy art. 28 aa wprowadzonego do ustawy z 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 506). Wzmiankowany 

artykuł 28aa ustawy o samorządzie gminnym został wprowadzony 

ustawą o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału 

obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania 

niektórych organów publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 130). 

Raport stanowi dokument obejmujący podsumowanie działalności wójta (burmistrza, prezydenta 

miasta). w roku poprzedzającym jego złożenie, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, 

uchwał rady gminy (miasta). Z uwagi na przedmiot raportu, obowiązek jego sporządzenia został 

nałożony na organ wykonawczy gminy.  
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Przygotowany raport zostanie rozpatrzony podczas sesji absolutoryjnej. Podczas debaty – zgodnie 

z nowymi przepisami – członkowie rady będą mogli zabierać głos bez ograniczeń czasowych. 

Już po debacie odbywać się będzie głosowanie nad wotum zaufania. Jeśli nie dojdzie do głosowania, 

będzie to równoznaczne z nieudzieleniem wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta) wotum 

zaufania. W przypadku nieudzielenia wójtowi wotum zaufania w dwóch kolejnych latach rada gminy 

(miasta) może podjąć uchwałę o przeprowadzeniu referendum w sprawie odwołania wójta (burmistrza, 

prezydenta miasta). 

Poniżej umieszczono przepisy prawa odnoszące się bezpośrednio do Raportu o stanie gminy zawartych 

w Art. 28aa. Ilekroć jest mowa o wójcie, należy przez to rozumieć także burmistrza oraz prezydenta 

miasta. 

1. Wójt co roku do dnia 31 maja przedstawia radzie gminy raport o stanie gminy. W związku z 

zagrożeniem epidemicznym termin ten został wydłużony o 60 dni) 

2. Raport obejmuje podsumowanie działalności wójta w roku poprzednim, w szczególności 

realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego. 

3. Rada gminy może określić w drodze uchwały szczegółowe wymogi dotyczące raportu. 

4. Rada gminy rozpatruje raport, o którym mowa w ust. 1, podczas sesji, na której podejmowana 

jest uchwała rady gminy w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium wójtowi. Raport 

rozpatrywany jest w pierwszej kolejności. Nad przedstawionym raportem o stanie gminy 

przeprowadza się debatę. 

5. W debacie nad raportem o stanie gminy radni zabierają głos bez ograniczeń czasowych. 

6. W debacie nad raportem o stanie gminy mieszkańcy gminy mogą zabierać głos. 

7. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w trybie określonym w ust. 6, składa 

do przewodniczącego rady pisemne zgłoszenie, poparte podpisami: 

1) w gminie do 20 000 mieszkańców – co najmniej 20 osób; 

2) w gminie powyżej 20 000 mieszkańców – co najmniej 50 osób. 

8. Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, 

podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy. Mieszkańcy są dopuszczani 

do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia. Liczba 

mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, chyba że rada postanowi 

o zwiększeniu tej liczby. 

9. Po zakończeniu debaty nad raportem o stanie gminy rada gminy przeprowadza głosowanie nad 

udzieleniem wójtowi wotum zaufania. Uchwałę o udzieleniu wójtowi wotum zaufania rada 

gminy podejmuje bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady gminy. Niepodjęcie 
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uchwały o udzieleniu wójtowi wotum zaufania jest równoznaczne z podjęciem uchwały 

o nieudzieleniu wójtowi wotum zaufania. 

10.  W przypadku nieudzielenia wójtowi wotum zaufania w dwóch kolejnych latach rada 

gminy może podjąć uchwałę o przeprowadzeniu referendum w sprawie odwołania wójta. 

Przepisy art. 28a uchwała w sprawie absolutorium dla wójta ust. 3 i 5 stosuje się 

odpowiednio. 

W kontekście uwarunkowań Gminy Miasto Boguszów-Gorce należy podkreślić, że: 

1. Mieszkańcy chcący wziąć udział w debacie nad raportem o stanie gminy ze względu 

na liczbę mieszkańców są zobowiązani do przekazania przewodniczącemu rady miejskiej 

pisemnego zgłoszenia popartego minimalnie 20-stoma podpisami.  

2. Aktualnie Gmina Miasto Boguszów-Gorce nie posiada Uchwały Rady Miejskiej w sprawie 

określenia szczegółowych wymogów raportu o stanie gminy. Podjęcie takiej Uchwały jest 

fakultatywne. Rekomenduje się ażeby została ona opracowana na bazie kształtu 

niniejszego raportu co wzmocni jego porównywalność.  

W kolejnym rozdziale odniesiono się do metodyki opracowania „Raportu o stanie Gminy Miasto 

Boguszów-Gorce za rok 2019”.  

 

I.2 Metodyka opracowania 

 

 Opracowanie raportu składa się z trzech podstawowych procesów 

badawczych, które łącznie umożliwiają stworzenie portretu Gminy Miasto 

Boguszów-Gorce za rok 2019, są nimi: 

 

1 

Analiza danych dostępnych w statystyce publicznej. W szczególności bazy Banku Danych 

Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego czy też Centralnej Komisji Egzaminacyjnej 

we Wrocławiu. Wykorzystane dane pozwalają na stworzenie tła przemian społeczno-

gospodarczych na terenie Gminy Miasto Boguszów-Gorce.  

W większości ze względu na okres sprawozdawczy dane pochodzą z roku 2018 i są 

uzupełniane o informacje pozyskane bezpośrednio z miasta. 

2 

Analiza danych pozyskanych ze sprawozdań, baz i raportów Gminy Miasto Boguszów-

Gorce. Pozyskane dane są kluczowe z punktu widzenia prezentacji stanu miasta  

w 2019 roku. Wykorzystywano również informacje podlegające publikacji w Biuletynie 

Informacji Publicznej. W procesie koncentrowano się na rzeczowej realizacji 

obowiązujących miejskich dokumentów planistycznych oraz rzeczowej realizacji zadań 

wynikających z Ustawy o samorządzie gminnym. 
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3 
Analiza jakościowa. W proces badawczy zaangażowano osoby odpowiedzialne 

za wdrażanie poszczególnych polityk lokalnych. W trakcie opracowywania kontaktowano 

się z poszczególnymi wydziałami i jednostkami organizacyjnymi miasta. 

 

Raport bezpośrednio odnosi się do zadań nałożonych na samorząd gminny w Ustawie z dnia 8 marca 

1990 r. o samorządzie gminnym. Z punktu widzenia analizy poszczególnych treści w dokumencie każdy 

podrozdział wpisuje się w element wpisujący się w obowiązki spoczywające na samorządzie 

terytorialnym. W tym miejscu warto przywołać katalog zadań własnych gminy. W artykule 

„7.1. Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy”, wskazuje się 

na konkretne sprawy, leżące w gestii gmin: 

1. ład przestrzenny, gospodarka nieruchomościami, ochrona środowiska i przyrody 

oraz gospodarki wodnej, 

2. gminne drogi, ulice, mosty, place oraz organizacja ruchu drogowego,  

3. wodociągi i zaopatrzenie w wodę, kanalizację, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, 

utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania 

odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz, działalności 

w zakresie telekomunikacji, 

4. lokalny transport zbiorowy, 

5. ochrona zdrowia, 

6. pomoc społeczna, w tym ośrodki i zakłady opiekuńcze, wspieranie rodziny i systemu pieczy 

zastępczej, 

7. gminne budownictwo mieszkaniowe, 

8. edukacja publiczna, 

9. kultura, w tym biblioteki gminne i inne instytucje kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad 

zabytkami, 

10. kultura fizyczna i turystyka, w tym tereny rekreacyjne i urządzenia sportowe,  

11. targowiska i hale targowe, 

12. zieleń gminna i zadrzewienia, 

13. cmentarze gminne, 

14. porządek publiczny i bezpieczeństwo obywateli oraz ochrona przeciwpożarowa 

i przeciwpowodziowa, w tym wyposażenie i utrzymania gminnego magazynu 

przeciwpowodziowego, 
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15. utrzymanie gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów 

administracyjnych, 

16. polityka prorodzinna, w tym zapewnienia kobietom w ciąży opieki socjalnej, medycznej 

i prawnej, 

17. wspieranie i upowszechniania idei samorządowej, w tym tworzenia warunków do działania 

i rozwoju jednostek pomocniczych i wdrażania programów pobudzania aktywności 

obywatelskiej; 

18. promocja gminy, 

19. współpraca i działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych 

w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 

i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688), 

20. współpraca ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw. 

I.3 Struktura dokumentu 

 W dokumencie w wymiarze treściowym skoncentrowano się na analizie 

działań wprost wynikających z Ustawy  

z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Ze względu na specyfikę 

Gminy Miasto Boguszów-Gorce jak i niniejszego dokumentu zachowano 

analogiczną strukturę względem Raportu z 2019 roku. Struktura 

dokumentu podzielona została na trzy części. Pierwsza część ma 

charakter wdrożeniowy, opisuje metodologię, strukturę dokumentu. 

Zawiera także zwięzłą charakterystykę gminy oraz aneks zawierający 

wskaźniki, istotne zmienne społeczno-gospodarcze nie ujęte w innych 

miejscach w dokumencie. Kolejna część dokumentu opisuje działania  

i efekty w poszczególnych obszarach zadań samorządu. Każdorazowo 

struktura poszczególnych podrozdziałów ma następujący schemat: 

 w pierwszej kolejności w rozdziałach odniesiono się do przepisów ustawy o samorządzie 

gminnym. Ten zabieg pozwala na usystematyzowanie tematyczne analizowanych danych.  

 drugi aspekt to charakterystyka sytuacji w danym obszarze. Zarysowane tło jest szczególnie 

istotne biorąc pod uwagę pierwszą edycję raportu i stanowi punkt odniesienia dla opisu sytuacji 

w 2019 roku. 

 analiza danych to rdzeń każdego z podrozdziałów, koncentruje się na danych liczbowych, 

które umożliwiają wnioskowanie. 
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 wnioski stanowią podsumowanie sytuacji zastanej w danym obszarze i na ich bazie 

formułowane są docelowo rekomendacje w zakresie prowadzenia polityk w każdym z obszarów.  

W ostatniej części dokumentu dokonano swoistego podsumowania oraz nakreślono rekomendacje 

dla Gminy Miasto Boguszów-Gorce.  

I.4 Wykaz źródeł i dokumentów 

Wykaz źródeł: 

 Bank Danych Lokalnych – Główny Urząd Statystyczny, https://bdl.stat.gov.pl/BDL/start 

Wykaz dokumentów: 

 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Boguszów-Gorce 

 Plan Gospodarki Niskoemisyjnej na lata 2014-2020 z perspektywą do 2030 r. dla gminy 

Boguszów-Gorce z uwzględnieniem zapisów części wspólnej Planu dla Aglomeracji Wałbrzyskiej 

 Program Ochrony Środowiska dla Gminy Boguszów-Gorce na lata 2018-2021 z perspektywą 

do roku 2025 

 Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi gminy Boguszów-Gorce za 2019 r. 

 Program współpracy Gminy Miasta Boguszów – Gorce z organizacjami pozarządowymi i innymi 

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018 

 Zestawienie zbiorcze gminy z SIO  

 Informacja dotycząca realizacji Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów 

alkoholowych oraz Gminnego programu przeciwdziałania narkomanii dla Miasta Boguszowa - 

Gorc w roku 2019 

 Wykaz dotacji przyznanych w roku 2019 w drodze otwartych konkursów ofert na podstawie 

ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

 Wykaz dotacji przyznanych w roku 2019 w drodze otwartych konkursów ofert na realizację 

zadań z zakresu rozwoju sportu przez Gminę Boguszów-Gorce na podstawie ustawy z dnia 

25 czerwca 2010 r. o sporcie oraz Uchwały Nr XXXIX/237/17 Rady Miejskiej w Boguszowie-

Gorcach z dnia 28 lipca 2017 r. w sprawie określenia warunków oraz trybu finansowania rozwoju 

sportu na terenie Gminy Boguszów-Gorce  

 Sprawozdanie z działalności OSIR w Boguszowie-Gorcach 

 Ośrodek Pomocy Społecznej w Boguszowie-Gorcach - sprawozdanie za rok 2019 

 Ewidencja etatów, wyposażenia oraz wyników działań Straży Miejskiej w roku 2019 

 Wieloletnia Prognoza Finansowa - Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Boguszowa 

– Gorc Nr 35/2018 z dnia 31.12.2019 r. 

 Wieloletnia Prognoza Finansowa - Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Boguszowie – 

Gorcach Nr VI/34 /19 z dnia 28 .03.2019 r. 
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I.5 Charakterystyka Gminy Miasto Boguszów-Gorce 

Gmina Miasto Boguszów-Gorce położona jest w powiecie wałbrzyskim w województwie dolnośląskim. 

Składa się z następujących jednostek urbanistycznych: 

 Boguszowa, Gorc, Kuźnic Świdnickich o charakterze miejskim 

 Starego Lesieńca i Nowego Lubominka o charakterze wiejskim. 

Od południa Gmina Miasto Boguszów-Gorce graniczy z gminą Mieroszów, od wschodu z gminą 

Wałbrzych, od północy z gminami Szczawno Zdrój i Stare Bogaczowice, od zachodu zaś z gminą Czarny 

Bór. Gmina Miasto Boguszów-Gorce położona jest w Zachodniej części Sudetów Środkowych, pomiędzy 

masywami górskimi - Gór Wałbrzyskich, z Chełmcem (851 m n.p.m.) i Mniszkiem  

(704 m n.p.m.) i Gór Kamiennych z masywem Dzikowca (Dzikowiec Wielki - 836 m n.p.m. i Dzikowiec 

Mały - 696 m n.p.m.).  

Grafika 1 Położenie Gminy Miasto Boguszów-Gorce 

 

Źródło: opracowanie własne 

Powierzchnia gminy wynosi 27,01 km2. Stanowi to 6,28 % powierzchni powiatu wałbrzyskiego. 

W krajobrazie Gminy dominują tereny leśne (ok. 1 158 ha) pokrywające zbocza wzgórz oraz tereny rolne 

(ok. 1 147 ha) obejmujące doliny. Łącznie stanowią one około 85% powierzchni Gminy. Na tereny leśne 
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(wg. typów siedliskowych lasów) składają się głównie lasy górskie, w których wyróżniamy bory mieszane 

(w przewadze) i lasy mieszane, z dominującymi gatunkami leśnymi takimi jak świerk, sosna, buk, olsza. 

W strukturze wieku drzewostanu największy odsetek stanowią drzewa w wieku 41-80 lat. Drzewostany 

najstarsze (powyżej 140 lat) oraz bardzo młode (do 20 lat) zajmują nieznaczną powierzchnię. Lasy w 

gminie Boguszów-Gorce w całości zaliczane są do kategorii lasów ochronnych. 

Przez gminę nie przebiegają szlaki komunikacyjne o znaczeniu krajowym. Najważniejszymi szlakami 

komunikacyjnymi na terenie gminy miejskiej są: 

 droga wojewódzka nr 367 relacji Wałbrzych – Boguszów–Gorce – Kamienna Góra – Kowary – 

Jelenia Góra 

 droga powiatowa nr 3396D 

 droga powiatowa nr 3397D 

 droga powiatowa nr 3398D. 

Przez gminę przebiegają linie kolejowe nr 274, odcinek relacji Wałbrzych – Jelenia Góra oraz nr 291 

relacji Wałbrzych Szczawienko –Mieroszów – granica państwa – Mezimesti. 

Grafika 2 Mapa komunikacyjna Gminy Miasto Boguszów-Gorce 

 

Źródło: opracowanie własne 
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Według danych GUS gminę Boguszów-Gorce w 2017 roku zamieszkiwało 15 566 osób (15 869 w 2015 

r., 16 216 w 2013 r.), co oznacza, że gęstość zaludnienia w gminie wynosiła 576 osób na km2. Z analizy 

poziomu liczby ludności na przestrzeni lat 2013 – 2017 wynika, że liczba mieszkańców wykazywała 

tendencje spadkową. W roku 2017, w porównaniu z rokiem 2013, liczba osób zamieszkujących teren 

Gminy zmniejszyła się o około 4 %.  

Charakter Gminy Miasto Boguszów-Gorce i jego położenie w sąsiedztwie dużego ośrodka jakim jest 

Wałbrzych oraz na obszarach chronionych określają możliwości jego rozwoju funkcjonalno - 

przestrzennego. Czynnikami miastotwórczymi są: 

 funkcja turystyczno - rekreacyjna i wypoczynkowa w oparciu o turystyczne zagospodarowanie 

masywu Dzikowca oraz Chełmca i stworzenie bazy noclegowej, 

 funkcja mieszkaniowa dla obsługi aglomeracji Wałbrzyskiej, 

 aktywność gospodarcza w zakresie nieuciążliwej działalności usługowej i produkcyjnej. 

 

Zestawienie dokumentów strategicznych Gminy Miasto Boguszów-Gorce obowiązujących w 2019 roku: 

Tabela 1 Dokumenty strategiczne Gminy Miasto Boguszów-Gorce obowiązujące w 2019 roku 

Nazwa strategii, programu, planu Nazwa aktu wprowadzającego 

Strategia rozwoju Miasta Boguszów-
Gorce na lata 2014 -2020 

Uchwała Nr XVIII/120/16 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 22 
stycznia 2016 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Miasta Boguszów-Gorce 
na lata 2014-2020 

Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego 
gminy Boguszów-Gorce 

Uchwała Nr XVIII / 102 / 12 Rady Miejskiej Boguszowa – Gorc z dnia 31 maja 
2012 r. 

Miejscowe Plany Zagospodarowania 
Przestrzennego 2014-2018 

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla obszaru położonego na 
terenie miasta Boguszów-Gorce, obręby nr 5 i 6 Stary Lesieniec i terenów 
sąsiednich  
Uchwała Nr XLIX/292/18 Rady Miejskiej Boguszowa-Gorc z dnia 26 kwietnia 
2018 r. 
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla obszaru położonego na 
terenie miasta Boguszów-Gorce, obręb nr 1 i 2 Nowy Lubominek i Gorce 
Uchwała Nr XXXIII/204/17 Rady Miejskiej Boguszowa-Gorc z dnia 27 lutego 
2017 r 
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla obszaru w obrębie nr 5 
Stary Lesieniec  
Uchwała Nr LIII/335/10 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 29 
czerwca 2010 r. 
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic 1 
Maja i 22 Lipca  
Uchwała Nr XV/81/15 Rady Miejskiej W Boguszowie-Gorcach z dnia 29 
października 2015 r 
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla obszaru położonego na 
terenie miasta Boguszów-Gorce, obręby nr 3 i 4 Boguszów  
Uchwała Nr XLIII/276/14 Rady Miejskiej Boguszowa-Gorc z dnia 27 czerwca 
2014 r 
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla rejonu Kuźnic 
Świdnickich  
Uchwała Nr XLII/270/14 Rady Miejskiej W Boguszowie-Gorcach z dnia 29 maja 
2014 r 
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Strategia Rozwiązywania Problemów 
Społecznych Gminy Boguszów-Gorce na 
lata 2014-2020 

Uchwała Nr XXXIX/256/2014 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 27 
lutego 2014 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów 
Społecznych Gminy Boguszów-Gorce na lata 2014-2020 

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej na lata 
2014-2020 z perspektywą do 2030 r. dla 
gminy Boguszów-Gorce z 
uwzględnieniem zapisów części wspólnej 
Planu dla Aglomeracji Wałbrzyskiej 

Uchwała Nr XIII/73/15 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 27 sierpnia 
2015r. w sprawie przyjęcia do realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na 
lata 2014-2020 z perspektywą do 2030r. dla Gminy Boguszów-Gorce 
z uwzględnieniem zapisów części wspólnej Planu dla Aglomeracji Wałbrzyskiej 

Program Ochrony Środowiska dla Gminy 
Boguszów-Gorce na lata 2018-2021 z 
perspektywą do roku 2025 

Uchwała Nr LIV/325/18 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 26 
września 2018 r. w sprawie przyjęcia aktualizacji Programu Ochrony Środowiska 
dla Gminy Boguszów-Gorce na lata 2018-2021 z uwzględnieniem perspektywy 
do roku 2025 wraz z podsumowaniem 

Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy 
Boguszów-Gorce na lata 2016-2020 

Uchwała Nr XXV/153/16 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 3 sierpnia 
2016 r. w sprawie przyjęcia "Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy 
Boguszów-Gorce na lata 2016-2020" 

Gminny Program Przeciwdziałania 
Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar 
Przemocy na lata 2015-2020 

Uchwała Nr VI/26/15 Rady Miejskiej w Boguszowie - Gorcach z dnia 04 lutego 
2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy 
w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy na lata 2015-2020 

Program wspierania rodziny dla gminy 
Boguszów-Gorce na lata 2020 – 2022 

Uchwała Nr XVI/92/19 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 28 
listopada 2019 r. w sprawie ustanowienia Programu Wspierania Rodziny dla 
Gminy Boguszów-Gorce na lata 2020-2022 

Gminny program profilaktyki i 
rozwiązywania problemów alkoholowych 
oraz przeciwdziałania narkomanii dla 
Gminy Boguszów – Gorce 

Uchwała Nr XLIV/269/17 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 19 
grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia Gminnego programu profilaktyki 
i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz Gminnego programu 
przeciwdziałania narkomanii, dla Miasta Boguszowa-Gorc na 2018 rok 

Wieloletni Program Gospodarowania 
Mieszkaniowym Zasobem Gminy 
Boguszów-Gorce na lata 2016- 2020 

Uchwała Nr VIII/32/15 Rady Miejskiej w Boguszowie - Gorcach z dnia 30 marca 
2015 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania 
mieszkaniowym zasobem Gminy Boguszów - Gorce w latach 2016 - 2020 

Program współpracy Gminy Miasta 
Boguszów – Gorce z organizacjami 
pozarządowymi i innymi podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku 
publicznego na rok 2019 

Uchwała Nr II/7/18 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 30 listopada 
2018 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Miasta Boguszowa-
Gorc z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi 
działalność pożytku publicznego w zakresie realizacji zadań publicznych na rok 
2019 

Program opieki nad zwierzętami 
bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt na terenie gminy 
Boguszów-Gorce w roku 2019 

Uchwała Nr VI/39/19 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 28 marca 
2019 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Boguszów-Gorce na rok 
2019 

Strategia Rozwoju Sudety 2030 

Uchwała Nr IV/24/19 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 30 stycznia 
2019 r. w sprawie przyjęcia Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego 
południowej i zachodniej części Dolnego Śląska, zwanej Strategia Rozwoju 
Sudety 2030 

Warunki oraz tryb finansowania rozwoju 
sportu na terenie Gminy Boguszów-
Gorce 

Uchwała Nr XXXIX/237/17 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 28 lipca 

2017 r. w sprawie określenia warunków oraz trybu finansowania rozwoju 

sportu na terenie Gminy Boguszów-Gorce  

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych UM w Boguszowie-Gorcach 
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I.6 Gmina Miasto Boguszów-Gorce w liczbach w latach 2013-2018 

Tabela 2 Gmina Miasto Boguszów-Gorce w liczbach w latach 2013-2018 

Lp. Nazwa wskaźnika Opis Jednostka Źródło Wartość bazowa 2014 2015 2016 2017 2018 

Dynamika 
względem 
wartości 
bazowej 

 rok wartość wartość wartość wartość wartość wartość wartość 

 
DEMOGRAFIA 

1 liczba ludności Wskaźnik obrazuje liczebność populacji os. 
Bank Danych 

Lokalnych 
2013 16 216 16 055 15 869 15 733 15 566 15 444 -5% 

2 urodzenia żywe Zmienna wskazuje roczną liczbę urodzeń os. 
Bank Danych 

Lokalnych 
2013 127 130 121 114 106 137 8% 

3 zgony ogółem Zmienna wskazuje roczną liczbę zgonów os. 
Bank Danych 

Lokalnych 
2013 202 210 270 208 228 228 13% 

4 przyrost naturalny 

Wskaźnik obrazuje różnicę pomiędzy liczbą 
urodzeń a liczbą zgonów. Wartość dodatnia, 

świadczy o wzroście liczebności populacji 
natomiast ujemna o tzw. ubytku naturalny. 

os. 
Bank Danych 

Lokalnych 
2013 -75 -80 -149 -94 -122 -91 21% 

5 
przyrost naturalny na 
1000 mieszkańców 

Wartość wskaźnika została obliczona na 
podstawie stosunku wartości przyrostu 

naturalnego do liczby mieszkańców 
os. 

Bank Danych 
Lokalnych 

2013 -4,60 -4,96 -9,34 -5,96 -7,80 -5,87 28% 

6 

ludność w wieku 
nieprodukcyjnym na 
100 osób w wieku 
produkcyjnym 

Wartość wskaźnika obrazuje zmiany 
demograficzne w danej populacji (starzenie się 

lub reprodukcję populacji) 
% 

Bank Danych 
Lokalnych 

2013 56,7 57,9 59,4 61,0 62,1 63,7 12% 

7 
liczba ludności w 
wieku 
przedprodukcyjnym 

Wartość wskaźnika przedstawia odsetek osób 
w wieku przedprodukcyjnym (do 18 roku życia) 

w ogólnej liczbie mieszkańców 
% 

Bank Danych 
Lokalnych 

2013 2 631 2 565 2 516 2 478 2 406 2 377 -10% 

8 
liczba ludności w 
wieku produkcyjnym 

Wartość wskaźnika przedstawia odsetek osób 
w wieku produkcyjnym (dla kobiet  18-59 lat, 

dla mężczyzn 18-64 lat) w ogólnej liczbie 
mieszkańców 

% 
Bank Danych 

Lokalnych 
2013 10 350 10 170 9 954 9 771 9 601 9 437 -9% 

9 
liczba ludności w 
wieku 
poprodukcyjnym 

Wartość wskaźnika przedstawia odsetek osób 
w wieku poprodukcyjnym (dla kobiet  60 lat i 

więcej lat, dla mężczyzn 65 lat i więcej) w 
ogólnej liczbie mieszkańców 

% 
Bank Danych 

Lokalnych 
2013 3 235 3 320 3 399 3 484 3 559 3 630 12% 

 
MIGRACJE 
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Lp. Nazwa wskaźnika Opis Jednostka Źródło Wartość bazowa 2014 2015 2016 2017 2018 

Dynamika 
względem 
wartości 
bazowej 

 rok wartość wartość wartość wartość wartość wartość wartość 

10 
saldo migracji 
wewnętrznych 

zmienna obliczona na podstawie różnicy liczby 
osób zameldowanych i wymeldowanych w 

ramach ruchu wewnętrznego (w granicach RP) 
os. 

Bank Danych 
Lokalnych 

2013 -72 -38 -32 -71 -30 -35 -51% 

11 
saldo migracji 
wewnętrznych na 
1000 ludności 

zmienna obliczona na podstawie różnicy liczby 
osób zameldowanych i wymeldowanych w 

ramach ruchu w granicach RP przedstawiona w 
stosunku do liczebności danej populacji 

os. 
Bank Danych 

Lokalnych 
2013 -4,4 -2,4 -2,0 -4,5 -1,9 -2,3 -48% 

 
GOSPODARKA 

12 
liczba podmiotów 
gospodarczych 

Zmienna wskazuje liczbę podmiotów 
gospodarczych w gminie 

szt. 
Bank Danych 

Lokalnych 
2013 1 563 1 530 1 541 1 527 1 585 1 588 2% 

13 

udział podmiotów 
wyrejestrowanych w 
ogólnej liczbie 
podmiotów 
wpisanych do rejestru 
REGON 

Wskaźnik obrazuje dynamikę liczby podmiotów 
gospodarczych wskazując na rozwój, stagnację 

lub regresję 
% 

Bank Danych 
Lokalnych 

2013 5,4 7,4 6,3 6,8 5,4 5,9 9% 

14 
podmioty wpisane do 
rejestru na 1000 
ludności 

Zmienna opisuje stosunek liczby podmiotów 
gospodarczych do liczby mieszkańców 

szt. 
Bank Danych 

Lokalnych 
2013 96 95 97 97 102 103 7% 

15 

jednostki nowo 
zarejestrowane w 
rejestrze REGON na 
10 tys. ludności 

Wskaźnik przedstawia dynamikę rozwoju 
gospodarczego 

szt. 
Bank Danych 

Lokalnych 
2013 69 52 68 58 95 61 -12% 

16 
jednostki wykreślone 
z rejestru REGON na 
10 tys. ludności 

Wskaźnik przedstawia dynamikę rozwoju 
gospodarczego 

szt. 
Bank Danych 

Lokalnych 
2013 51 70 61 66 55 60 18% 

 
SEKTOR OBYWATELSKI 

17 

fundacje, 
stowarzyszenia i 
organizacje społeczne 
na 10 tys. 
mieszkańców 

Zmienna obrazuje liczbę podmiotów sektora 
obywatelskiego w stosunku do liczby 

mieszkańców 
szt. 

Bank Danych 
Lokalnych 

2013 19 22 23 24 26 24 26% 

18 

nowo zarejestrowane 
fundacje, 
stowarzyszenia, 
organizacje społeczne 

Zmienna obrazuje dynamikę liczby podmiotów 
sektora obywatelskiego 

szt. 
Bank Danych 

Lokalnych 
2013 1 2 1 1 1 1 0,0% 
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Lp. Nazwa wskaźnika Opis Jednostka Źródło Wartość bazowa 2014 2015 2016 2017 2018 

Dynamika 
względem 
wartości 
bazowej 

 rok wartość wartość wartość wartość wartość wartość wartość 

na 10 tys. 
mieszkańców 

 
GOSPODARKA ODPADAMI 

19 
odpady selektywnie 
zebrane w ciągu roku 

wskaźnik prezentuje masę odpadów zebranych 
selektywnie (z podziałem na materiały z 

których zostały wytworzone) w ciągu roku 
tony 

Bank Danych 
Lokalnych 

2013     771,05 757,85 -2% 

20 
odpady zebrane 
selektywnie w relacji 
do ogółu odpadów 

zmienna obrazuje odsetek odpadów zebranych 
selektywnie w ogólnej masie odpadów 

% 
Bank Danych 

Lokalnych 
2013     15,0 15,2 0,2% 

21 

zmieszane odpady 
zebrane w ciągu roku 
ogółem na 1 
mieszkańca 

wskaźnik obrazuje dynamikę masy zebranych 
odpadów w przeliczeniu na mieszkańca 

kg 
Bank Danych 

Lokalnych 
2013 295,5 253,2 258,0 266,7 279,4 273,3 -8% 

 
CZYTELNICTWO 

22 biblioteki i filie 
wskaźnik prezentuje liczbę bibliotek wraz z 
filiami na terenie gminy Boguszów-Gorce 

szt. 
Bank Danych 

Lokalnych 
2013 6 6 6 6 6 6 0,0% 

23 
czytelnicy bibliotek 
publicznych na 1000 
ludności 

zmienna prezentuje dynamikę liczby 
czytelników w stosunku do liczby ludności 

szt. 
Bank Danych 

Lokalnych 
2013 171 165 160 153 149 145 -15% 

24 

wypożyczenia 
księgozbioru na 1 
czytelnika w 
woluminach 

wskaźnik obrazuje zaangażowanie w 
czytelnictwo, wyrażone liczbą książek 

wypożyczonych przez statystycznego czytelnika 
wol. 

Bank Danych 
Lokalnych 

2013 25,4 24,2 24,0 25,0 24,0 24,2 -5% 

25 
czytelnicy w ciągu 
roku 

zmienna prezentuje dynamikę liczbę osób 
wypożyczających książki 

os. 
Bank Danych 

Lokalnych 
2013 2 797 2 671 2 555 2 411 2 338 2 250 -20% 

 
OŚWIATA 

26 oddziały w szkołach 
wskaźnik prezentuje dynamikę liczby oddziałów 
(klas) we wszystkich placówkach oświatowych 

szt. 
Bank Danych 

Lokalnych 
2013 34 34 37 36 39 43 26% 

27 uczniowie 
wskaźnik prezentuje dynamikę liczby uczniów 

we wszystkich placówkach oświatowych 
os. 

Bank Danych 
Lokalnych 

2013 764 790 819 779 849 955 25% 

28 
liczba uczniów 
przypadająca na 
jeden oddział 

wskaźnik prezentuje przeciętną liczbę uczniów 
przypadającą na odział (klasę) 

os. 
Bank Danych 

Lokalnych 
2013 22 23 22 22 22 22 0% 
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Lp. Nazwa wskaźnika Opis Jednostka Źródło Wartość bazowa 2014 2015 2016 2017 2018 

Dynamika 
względem 
wartości 
bazowej 

 rok wartość wartość wartość wartość wartość wartość wartość 

29 
współczynnik 
skolaryzacji netto 
(szkoła podstawowa) 

współczynnik skolaryzacji netto jest to relacja 
liczby osób uczących się (stan na początku roku 
szkolnego) na danym poziomie kształcenia (w 
danej grupie wieku) do liczby ludności (stan w 

dniu 31 XII) w grupie wieku określonej jako 
odpowiadająca temu poziomowi nauczania. 

% 
Bank Danych 

Lokalnych 
2013 84,87 82,80 80,16 82,47 81,12 81,56 -4% 

30 

Średni wynik 
egzaminu 
gimnazjalnego (język 
polski) 

Wskaźnik obrazuje postępy uczniów śr. 
OKE we 

Wrocławiu 
2013 60,8 60,2 59,0 60,1 65,8 57,8 -3,00 

31 

Średni wynik 
egzaminu 
gimnazjalnego 
(historia i WOS) 

Wskaźnik obrazuje postępy uczniów śr. 
OKE we 

Wrocławiu 
2013 55,1 54,0 58,7 46,1 53,3 50,4 -4,70 

32 

Średni wynik 
egzaminu 
gimnazjalnego 
(matematyka) 

Wskaźnik obrazuje postępy uczniów śr. 
OKE we 

Wrocławiu 
2013 43,2 37,8 43,0 37,2 36,1 41 -2,20 

33 

Średni wynik 
egzaminu 
gimnazjalnego 
(przedmioty 
przyrodnicze) 

Wskaźnik obrazuje postępy uczniów śr. 
OKE we 

Wrocławiu 
2013 56,4 46,2 46,9 43,9 47,0 48,5 -7,90 

34 

Średni wynik 
egzaminu 
gimnazjalnego (j. 
angielski) 

Wskaźnik obrazuje postępy uczniów śr. 
OKE we 

Wrocławiu 
2013 53,0 49,3 58,4 50,7 56,3 54 1,00 

 
OSOBY KORZYSTAJĄCE ZE ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH I ŚRODOWISKOWYCH POMOCY SPOŁECZNEJ 

35 
rodziny otrzymujące 
zasiłki rodzinne na 
dzieci 

wskaźnik prezentujący dynamikę liczby rodzin 
pobierających zasiłki a tym samym 

zwiększające się lub zmniejszające się 
konieczne do poniesienia nakłady finansowe na 

pomoc społeczną 

rodz. 
Bank Danych 

Lokalnych 
2013 499 426 382 431 463 482 -7,2% 

36 

dzieci, na które 
rodzice otrzymują 
zasiłek rodzinny - 
ogółem 

wskaźnik prezentujący dynamikę liczby dzieci, 
na które rodzice pobierają zasiłki a tym samym 

zwiększające się lub zmniejszające się 
obciążenie nakładami finansowymi na pomoc 

społeczną 

os. 
Bank Danych 

Lokalnych 
2013 925 821 743 841 874 892 -5,5% 
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Lp. Nazwa wskaźnika Opis Jednostka Źródło Wartość bazowa 2014 2015 2016 2017 2018 

Dynamika 
względem 
wartości 
bazowej 

 rok wartość wartość wartość wartość wartość wartość wartość 

37 

udział dzieci w wieku 
do lat 17, na które 
rodzice otrzymują 
zasiłek rodzinny w 
ogólnej liczbie dzieci 
w tym wieku 

wskaźnik prezentujący potrzeby w zakresie 
wsparcia finansowego dzieci do lat 17 w 

odniesieniu do ogólnej liczby dzieci w tym 
wieku 

% 
Bank Danych 

Lokalnych 
2013 31,4 28,9 27,1 31,4 33,4 34,9 6,4% 

38 

gospodarstwa 
domowe korzystające 
ze środowiskowej 
pomocy społecznej 
 

wskaźnik prezentujący dynamikę liczby 
gospodarstw domowych korzystających z 

pomocy społecznej 
szt. 

Bank Danych 
Lokalnych 

2013 649 628 595 586 571 550 -15,0% 

 
OCHRONA ŚRODOWISKA 

39 
liczba pomników 
przyrody 

wskaźnik prezentuje dynamikę liczbę 
pomników przyrody, jego wzrost lub spadek 

może świadczyć o problemach 
środowiskowych 

szt. 
Bank Danych 

Lokalnych 
2013 4 4 4 4 4 4 0,0% 

40 

liczba korzystających z 
oczyszczalni ścieków 
w ogólnej liczbie 
mieszkańców 

zmienna obrazuje dynamikę liczby 
mieszkańców korzystających z oczyszczalni 

ścieków 
% 

Bank Danych 
Lokalnych 

2013 5 400 8 900 12 300 13 300 13 740 13 849 156% 

41 
zużycie wody ogółem 
[dam3] 

zmienna obrazuje dynamikę gospodarowania 
wodą wyrażoną w dekametrach sześciennych 

(1 dam3= 1 000 m3) 
dam3 

Bank Danych 
Lokalnych 

2013 461,8 458,8 426,5 428,3 413,0 418,4 -9% 

42 
zużycie wody na 
jednego mieszkańca 
[m3] 

wskaźnik obrazuje przeciętne zużycie wody 
przez jednego mieszkańca w metrach 

sześciennych (m3) 
m3 

Bank Danych 
Lokalnych 

2013 28,3 28,4 26,7 27,2 26,4 27,0 -5% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS BDL 
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II Sytuacja w Gminie Miasto Boguszów-Gorce w 2019 roku 

II.1 Realizacja polityki finansowej 

 Rozdział koncentruje się na przedstawieniu informacji 

finansowej na temat realizacji budżetu Gminy Miasto 

Boguszów-Gorce za rok 2019. Podstawę analizy stanowią 

informacje udostępnione przez Skarbnika Miasta w zakresie: 

stanu finansów gminy, wykonania budżetu Miasta, wykonania 

wydatków inwestycyjnych. Całość została uzupełniona 

informacjami Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto 

Boguszów-Gorce stanowiącej instrument wieloletniego 

planowania finansowego w JST. 

 

Budżet Gminy Miasto Boguszów-Gorce za 2019 r. zrealizowano po stronie dochodów w kwocie ponad 

70,25 mln zł oraz po stronie wydatków w kwocie ponad 67,52 mln zł co oznacza, iż budżet zamyka się 

dodatnim wynikiem finansowym w wysokości 2,73 mln zł. Ponad 25% dochodów ogółem stanowią 

dochody własne Miasta, co świadczy o dużej samodzielności jednostki. Wśród dochodów własnych 

największy poziom stanowią wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, j.s.t. lub innych 

jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 

(ponad 39,2% dochodów własnych) oraz wpływy z podatku od nieruchomości (ponad 22,9% dochodów 

własnych). Z analizy budżetu Gminy Miasto Boguszów-Gorce wynika, iż ponad 8% wszystkich wydatków 

stanowią wydatki majątkowe. 

Tabela 3 Informacja finansowa dla Gminy Miasto Boguszów-Gorce za rok 2019 

Wyszczególnienie 2019 

Udział dochodów własnych w dochodach ogółem 25,23% 

Udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem 8,05% 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych UM w Boguszowie-Gorcach 

Zgodnie z danymi dotyczącymi wykonania zaplanowanego budżetu Gminy Miasto Boguszów-Gorce 

dochody ogółem udało się osiągnąć w 97,2%, z czego pozycję dot. wpływów z tytułu podatku 

dochodowego od osób fizycznych udało się zrealizować aż w 100,9%. 

Dochody z majątku Miasta wykonano w kwocie 5 432 942,42 zł tj. w  94,2 %. Największym źródłem pod 

względem wysokości otrzymanych środków z majątku są wpływy z najmu i dzierżawy składników 

majątkowych SP, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych 

umów o podobnym charakterze (39,2% dochodów z majątku). 
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Zaplanowane wydatki wykonano w 92,0%, z czego wydatki majątkowe zrealizowano w 75,5%. Do 

inwestycji generujących najwyższe nakłady poniesione w 2019 roku należą: 

 Ograniczenie niskiej emisji na terenie Miasta Boguszów-Gorce poprzez budowę systemu 

zarządzania energią, drogi rowerowej oraz obiektów P&R wraz z modernizacją systemu 

oświetlenia drogowego: 1 229 538,97 zł; 

 Rewitalizacja zabytkowego centrum miasta Boguszów-Gorce: 1 068 209,19 zł; 

 Przebudowa drogi gminnej ulicy Poniatowskiego w Boguszowie-Gorcach: 612 557,19 zł; 

 Dotacje na przedsięwzięcia służące ochronie powietrza, związane z trwałą likwidacją ogrzewania 

opartego na paliwie stałym: 521 280,05 zł. 

Analiza struktury wydatków wskazuje, iż Gmina Miasto Boguszów-Gorce najwięcej środków przeznacza 

na dział Rodzina (26% wydatków), Oświata i wychowanie (16,8% wydatków), Gospodarka mieszkaniowa 

(12,5% wydatków) oraz Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (10,4% wydatków).  

W efekcie wprowadzonych zmian do budżetu w 2019 roku Gmina Miasto Boguszów-Gorce 

wygenerowało nadwyżkę finansową na poziomie 2,73 mln zł przy planowanym ujemnym wyniku w 

wysokości 1,07 mln zł. 

Różnica między zrealizowanymi dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wygenerowała nadwyżkę 

operacyjną w wysokości 3,79 mln zł, podczas gdy zaplanowana była na poziomie 0,42 mln zł. Gmina 

Miasto Boguszów-Gorce jest w stanie pokryć wydatki bieżące dochodami bieżącymi. 

Tabela 4 Wykonanie budżetu Gminy Miasto Boguszów-Gorce 

 Wyszczególnienie Plan 2019 Wykonanie 2019 % wykonania 

Wykonanie dochodów (w tym dynamika PIT, PN) i wydatków 

Dochody ogółem 72 281 303,32 70 254 378,14 97,2% 

Wpływy z podatku dochodowego od 
osób fizycznych 11 887 869,00 12 000 225,00 100,9% 

Wpływy z podatku dochodowego od 
osób prawnych 85 000,00 92 749,57 109,1% 

Wpływy z podatku dochodowego 
ogółem 11 972 869,00 12 092 974,57 101,0% 

Wpływy z podatku od nieruchomości 3 900 000,00 4 052 982,67 103,9% 

Wydatki ogółem 73 361 277,29 67 523 037,11 92,0% 

Wydatki bieżące 66 167 500,29 62 090 094,69 93,8% 

Wydatki majątkowe 7 193 777,00 5 432 942,42 75,5% 

Wynik (nadwyżka/deficyt) operacyjny 

Wynik budżetu -1 079 973,97 2 731 341,03 - 

Wynik operacyjny 423 219,38 3 796 874,30 - 

Dotacje otrzymane przez gminę 

Dotacje celowe na realizację zadań 
finansowanych z udziałem środków 
europejskich 

3 694 506,03 2 158 029,34 58,4% 

Dotacje celowe na realizację zadań 
inwestycyjnych pozyskane z innych 
źródeł 

265 807,00 265 807,03 100,0% 
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 Wyszczególnienie Plan 2019 Wykonanie 2019 % wykonania 

Dotacje celowe z budżetu państwa 20 485 065,94 20 279 527,75 99,0% 

Dotacje celowe otrzymane na 
podstawie porozumień (umów) 
między jst 

164 369,97 148 706,11 90,5% 

Dotacje celowe przekazane z budżetu 
państwa na zadania bieżące 
realizowane przez gminę na podstawie 
porozumień z organami administracji 
rządowej 

500,00 0,00 0,0% 

Środki otrzymane z państwowych 
funduszy celowych na finansowanie 
lub dofinansowanie kosztów realizacji 
inwestycji i zakupów inwestycyjnych 
jednostek sektora finansów 
publicznych 

1 235 509,00 1 235 509,00 100,0% 

Dochody z majątku 

Dochody z majątku 8 893 645,00 8 381 767,32 94,2% 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych UM w Boguszowie-Gorcach 

Na koniec 2019 roku Gmina Miasto Boguszów-Gorce posiadało zadłużenie w wysokości 10 mln zł. 

Zobowiązania zostaną spłacone do 2024 roku. Tabela zamieszczona poniżej prezentuje harmonogram 

spłat zadłużenia na przestrzeni lat 2019 - 2024. 

Tabela 5 Harmonogram spłat i obsługi zadłużenia 

 Wyszczególnienie 2019 2020 2021 

Suma rat kapitału do spłaty w danym roku 947 568 2 083 568 2 000 000 

Suma wydatków na obsługę długu w danym roku 320 448 340 000 274 800 

Razem (kapitał + obsługa długu) 1 268 016 2 423 568 2 274 800 

 Wyszczególnienie 2022 2023 2024 

Suma rat kapitału do spłaty w danym roku 2 000 000 2 000 000 2 000 000 

Suma wydatków na obsługę długu w danym roku 213 600 152 400 91 200 

Razem (kapitał + obsługa długu) 2 213 600 2 152 400 2 091 200 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych UM w Boguszowie-Gorcach 

Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu, którego realizacja 

spowoduje, że w roku budżetowym oraz w każdym roku następującym po roku budżetowym relacja 

łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym: 

1) spłat rat kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2–4 oraz art. 90, wraz 

z należnymi w danym roku odsetkami od kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 

89 ust. 1 i art. 90, 

2) wykupów papierów wartościowych emitowanych na cele określone w art. 89 ust. 1 pkt 

2–4 oraz art. 90 wraz z należnymi odsetkami i dyskontem od papierów wartościowych 

emitowanych na cele określone w art. 89 ust. 1 i art. 90, 

3) potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji, 
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do planowanych dochodów ogółem budżetu przekroczy średnią arytmetyczną z obliczonych 

dla ostatnich trzech lat relacji jej dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku 

oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem budżetu. 

Jak wskazują obliczenia zaprezentowane poniżej, w żadnym roku prognozy limit nie zostaje 

przekroczony, co świadczy o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Miasto Boguszów-Gorce. 

Tabela 6 Prognoza limitu zadłużenia na najbliższe lata (wzór z art. 243) 

 Wyszczególnienie 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o 
której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, 
po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego 
przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz 
po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na 
dany rok 

3,82% 3,46% 3,25% 3,09% 3,00% 0,00% 

Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 
243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 
obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku 
poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony 
w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) 

4,08% 3,52% 4,89% 6,62% 6,57% 6,54% 

Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 
243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 
obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego 
pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o 
średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) 

5,87% 5,32% 4,89% 6,62% 6,57% 6,54% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych UM w Boguszowie-Gorcach 

Analiza prognozowanej nadwyżki operacyjnej na lata 2020-2025 wskazuje na dodatni wynik bieżący 

planowany do osiągnięcia przez Gminę Miasto Boguszów-Gorce (nadwyżka operacyjna tj. różnica 

między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi), co daje jednostce samorządu terytorialnego 

możliwość realizacji nowych przedsięwzięć majątkowych. W tym celu może przeznaczyć wygenerowaną 

nadwyżkę bezpośrednio na inwestycje lub pośrednio, spłacając wcześniej zaciągnięte zobowiązania na 

cele inwestycyjne. 

Tabela 7 Prognoza nadwyżki operacyjnej na najbliższe lata - brutto 

Wyszczególnienie 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Wynik budżetu 1 061 161 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 0 

Wynik operacyjny brutto 3 291 274 3 386 925 3 486 402 3 486 402 3 486 402 3 486 402 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych UM w Boguszowie-Gorcach 
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II.2 Realizacja polityki inwestycyjnej 

 Przedmiotowy rozdział w szczegółowy sposób przedstawia działania 

zrealizowane w Gminie Miasto Boguszów-Gorce z punktu widzenia 

wysokości środków na najważniejsze działania oraz źródeł 

ich finansowania. W 2019 roku Gmina realizowała podobnie jak w 

poprzednich latach projekty dofinansowane ze środków 

europejskich i innych źr4ódeł zewnętrznych, w tym zadania o 

charakterze wydatków bieżących i wydatków majątkowych. 

Realizacja zadań finansowanych z udziałem środków zewnętrznych 

na rok 2019 rok zamknęła się w kwocie 1 871 379,75 zł. Poniższa 

tabela przedstawia działania dofinansowane ze środków 

zewnętrznych obejmujące zadania bieżące i majątkowe realizowane 

w gminie w 2019 r. oraz inne zadania bieżące i majątkowe 

realizowane przez gminę. 

Tabela 8 Zadania realizowane w Gminie Miasto Boguszów-Gorce w 2019 roku 

DOTACJE NA REALIZACJĘ ZADAŃ FINANSOWANYCH Z ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH 

Lp. Nazwa zadania Źródła finansowania 
Pozyskane środki 
zewnętrzne [zł] 

1. 
Przebudowa drogi gminnej ulicy 
Poniatowskiego w Boguszowie – Gorcach 

- 289 647,20 

2. 
Dotacja na dofinansowanie zakupu 
samochodu lekkiego dla OSP Boguszów 

Urząd Marszałkowski Województwa 
Dolnośląskiego 

100 000,00 

3. 

Ograniczenie niskiej emisji na terenie Miasta 
Boguszów – Gorce poprzez budowę systemu 
zarządzania energią, drogi rowerowej oraz 
obiektów P&R wraz z modernizacją systemu 
oświetlenia drogowego 

Regionalny Program Operacyjny 
Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020 

533 959,58 

4. 
 

Rewitalizacja zabytkowego centrum Miasta 
Boguszów – Gorce 

Regionalny Program Operacyjny 
Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020 

594 317,86 

Regionalny Program Operacyjny 
Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020 

82 212,49 

6. Krok do zatrudnienia 
Regionalny Program Operacyjny 
Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020 

221 242,62 

6. 
Świetlice centrum wsparcia, integracji i 
aktywizacji 

Regionalny Program Operacyjny 
Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020 

50 000,00 

SUMA 1 871 379,75 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych UM w Boguszowie-Gorcach   
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II.3 Sytuacja gospodarcza 

W Gminie Miasto Boguszów-Gorce w systemie CEIDG jest zarejestrowanych 1190 indywidualnych 

podmiotów gospodarczych, w tym aktywnych – 566, wykreślonych i zawieszonych – 624. W tabeli 

poniżej przedstawiono dynamikę względem poprzedniego okresu sprawozdawczego. Uwagę zwraca 

przyrost ogólnej liczby przedsiębiorstw a także spadek liczby podmiotów wykreślonych i zawieszonych.  

Tabela 9 Liczba przedsiębiorstw wg danych CEIDG 

 2018/2109 2019/2020 Dynamika 

ogólna liczba przedsiębiorstw 1145 1190 4% 

aktywne przedsiębiorstwa 456 566 24% 

wykreślone i zawieszone przedsiębiorstwa 678 624 -8% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych CEIDG 

II.4 Sytuacja demograficzna 

 Z danych GUS za lata 2013-2018 wynika, że społeczność Gminy 

Miasto Boguszów-Gorce, podobnie jak większość obszaru Polski 

dotknięta jest negatywnymi zjawiskami demograficznymi, choć 

skala zjawiska nie jest duża. Wg danych GUS w Gminie Miasto 

Boguszów-Gorce regularnie rośnie liczba osób w wieku 

nieprodukcyjnym, przypadająca na osoby w wieku 

produkcyjnym, spada liczba osób w wieku produkcyjnym 

i przedprodukcyjnym, rośnie natomiast liczba osób w wieku 

poprodukcyjnym. 

Jak wynika z danych Urzędu Miejskiego w Boguszowie-Gorcach, liczba ludności na przestrzeni roku 

wykazała tendencje spadkową. W roku 2018, w porównaniu z rokiem 2017, liczba osób zameldowanych 

w gminie zmniejszyła się o około 0,78%. Wzrosły także wskaźniki urodzeń oraz zgonów na 1 000 

mieszkańców. W tabeli poniżej przedstawiono podstawowe dane demograficzne. 

Tabela 10 Sytuacja demograficzna w Gminie Miasto Boguszów-Gorce w 20181 roku 

 
2017 2018 Dynamika 

2017 -2018 Liczba Liczba 

Liczba ludności 15 566 15 444 - 122 

Urodzenia żywe na 1 000 mieszkańców 6,78 8,84 +2,06 

Zgony na 1 000 mieszkańców 14,58 14,71 + 0,13 

Liczba zameldowań 157 163 + 6 

Liczba wymeldowań 196 197 + 1 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS BDL 

                                                           
1 Dane za rok 2019 są dostępne w GUS w czerwcu 2020 
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II.5 Realizacja polityki w zakresie gospodarki odpadami 

 Tematyka gospodarki odpadami wpisuje się w ochronę środowiska 

naturalnego w gminie, niemniej ze względu na zakres odpowiedzialności 

leżący po stronie samorządu lokalnego zdecydowano się o wydzieleniu 

analizy obszaru w formie odrębnego rozdziału. W dniu 1 stycznia 2012 roku 

weszła w życie nowelizacja ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw. 

Głównym celem znowelizowanej ustawy jest uporządkowanie gospodarki odpadami, a w szczególności 

ograniczenie składowania zmieszanych odpadów komunalnych i odpadów ulegających biodegradacji na 

składowiskach, prowadzenie selektywnego zbierania odpadów, osiągnięcie odpowiednich poziomów 

odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych (papieru, szkła, tworzyw sztucznych), a także 

zmniejszenie ilości dzikich wysypisk. 

Zmiana przepisów polega m.in. na przejęciu przez gminę obowiązków właścicieli nieruchomości 

w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi. Mieszkańcy i właściciele nieruchomości na terenie 

Gminy Miasto Boguszów-Gorce zostali objęci nowym systemem gospodarowania odpadami 

komunalnymi od dnia 1 lipca 2013 r., Co więcej w dniu 19 lipca 2019 uchwalono Ustawę o zmianie 

ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw, której zapisy weszły 

w życie z dniem 6 września. Regulacji poddano między innymi stawki opłaty za gospodarowanie 

odpadami, kwestie związane z segregowaniem tekstyliów a także uszczegółowiono sposób 

gospodarowania odpadami w nieruchomościach letniskowych.  

Odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy Miasto Boguszów-Gorce w 2019 r. odbywał się na 

podstawie umów zawartych między Gminą Miasto Boguszów-Gorce a Przedsiębiorstwem Gospodarki 

Komunalnej „Sanikom” sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Nadbrzeżnej 5a, 58-420 Lubawka. Odpady 

komunalne odbierane z terenu Gminy Miasto Boguszów-Gorce przekazywane były na podstawie umów 

na przyjęcie, przemieszczanie i zagospodarowanie odpadów komunalnych, odpadów zielonych 

i pozostałości z sortowania pochodzących z obszaru Gminy Miasto Boguszów-Gorce (w tym z PSZOK) 

i przeznaczonych do składowania do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów zlokalizowanego przy 

ul. Zielonej 30, 58-420 Lubawka, posiadającego status Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów 

Komunalnych, którego właścicielem i zarządzającym jest Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej 

„Sanikom” sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Nadbrzeżnej 5a, 58-420 Lubawka. 

Przyjęty w gminie system gospodarowania odpadami polegał na odbiorze u „źródła” z pojemników 

usytuowanych na posesjach lub w boksach śmietnikowych dwóch głównych frakcji odpadów 

komunalnych, którymi są odpady zmieszane (pojemnik koloru czarnego oznaczony napisem „Odpady 

zmieszane”) oraz odpady metali i tworzyw sztucznych (pojemnik koloru żółtego oznaczony napisem 
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„Metale i tworzywa sztuczne”). Powyższy podział obowiązuje zarówno w zabudowie jednorodzinnej, jak 

i wielorodzinnej, dotyczy także nieruchomości niezamieszkałych. Dodatkową odbieraną frakcją 

odpadów komunalnych są odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem 

bioodpadów (w tym odpady zielone) dla zabudowy jednorodzinnej w osobnym worku (koloru 

brązowego oznaczonego napisem „Bio”), dla zabudowy wielorodzinnej i niezamieszkałej w pojemnikach 

ogólnodostępnych (kolor brązowy z napisem „Bio”). 

Na terenie Gminy Miasto Boguszów-Gorce, w miejscach ogólnodostępnych rozmieszczonych jest także 

56 szt. tzw. „gniazd” do selektywnej zbiórki szkła zmieszanego (bezbarwnego i kolorowego), 30 szt. tzw. 

„gniazd” na papier oraz 10 szt. tzw. „gniazd” na odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym 

uwzględnieniem bioodpadów. 

Ponadto na terenie Gminy Miasto Boguszów-Gorce znajduje się Punkt Selektywnego Zbierania 

Odpadów Komunalnych (PSZOK), który zlokalizowany jest przy ul. Brzozowej 1, 58-370 Boguszów-Gorce. 

Do PSZOK mieszkańcy mogą w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oddawać 

ilości odpadów określone w uchwale w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu 

świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 

i zagospodarowania tych odpadów. Ilości odpadów przekraczające limity określone w w/w uchwale 

podlegają opłacie zgodnie z uchwałą w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych 

przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 

i zagospodarowania odpadów oraz wysokość cen za te usługi. Zgodnie z Regulaminem korzystania 

z PSZOK, mieszkańcy mogą przekazywać m.in. odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny 

i elektroniczny, odpady budowlane i rozbiórkowe z remontów, zużyte opony, przeterminowane leki, 

zużyte baterie i akumulatory, odpady biodegradowalne, opakowania z papieru i tektury, opakowania 

z tworzyw sztucznych, opakowania ze szkła, chemikalia (farby, rozpuszczalniki, oleje). 

Mając na celu umożliwienie mieszkańcom przekazanie, w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi odpadów problemowych, takich jak odpady wielkogabarytowe (zwłaszcza meble) 

oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, Gmina Miasto Boguszów-Gorce organizuje dwa razy 

w roku „Akcję Rupieć”. Jest to zbiórka w systemie akcyjnym polegająca na odbiorze w/w odpadów 

gromadzonych w specjalnie usytuowanych w tym celu kontenerach, zgodnie z harmonogramem 

podawanym wcześniej do publicznej wiadomości. 

W ramach usprawnienia systemu gospodarowania odpadami spółka „Sanikom”, której udziałowcem jest 

Gmina Miasto Boguszów-Gorce planuje szereg inwestycji zmierzających do efektywniejszego 

przetwarzania odpadów: 

 Modernizacja Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów przy ul. Zielonej w Lubawce, 

 Modernizacja sortowni odpadów z selektywnej zbiórki przy ul. Komunalnej w Lubawce, 
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 Przebudowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych wraz z punktem drugiego 

życia odpadu, organizacja demontażu odpadów wielkogabarytowych przy ul. Brzozowej 1 w 

Boguszowie-Gorcach. 

W 2019 r. na terenie Gminy Miasto Boguszów-Gorce wytworzonych zostało łącznie 5 457,6378 Mg  

odpadów komunalnych (wzrost względem 2018 roku o niespełna 5%) , z czego największą grupę 

stanowiły zmieszane odpady komunalne (20 03 01)- 4 405,540 Mg. Odbierane z terenu Gminy Miasto 

Boguszów-Gorce niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne (20 03 01) przekazywane są do 

instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych w Lubawce, natomiast 

odbierana z terenu Gminy Miasto Boguszów-Gorce zmieszane odpady opakowaniowe (15 01 06) 

przekazywane są do sortowni selektywnie zebranych odpadów komunalnych w Lubawce. 

Wymagane oraz osiągnięte poziomy recyklingu w 2019 roku przedstawiono w tabeli (Dz. U. z 2016r., 

poz. 2167 i Dz. U. z 2017r., poz. 2412).  

Tabela 11 Poziomy recyklingu osiągnięte w 2019 roku w Gminie Miasto Boguszów-Gorce 

2019 r. 

 
Poziom 

dopuszczalny/ 
wymagany 

Poziom osiągnięty 
przez gminę 

Boguszów-Gorce 

Poziom masy odpadów komunalnych ulegających 

biodegradacji przekazywanych do składowania w 

stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 

r. 

40 %  
(poziom 

dopuszczalny) 
9,5 % 

Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego 
użycia papieru, metalu, tworzyw sztucznych i szkła 

40 % 
 (poziom 

wymagany)) 
25 % 

Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia 
i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne 

odpadów budowlanych i rozbiórkowych 

60 %  
(poziom wymagany) 

100 % 

Źródło: Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi gminy Boguszów-Gorce za 2019 r. 

W 2019 roku pozostała w mocy Uchwały nr XLII/253/17 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 30 

października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/42/15 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z 

dnia 30 marca 2015r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie  odpadami 

komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik, ustalono kwotę 

w wysokości 14 zł od osoby zamieszkującej daną nieruchomość (dla odpadów zebranych selektywnie) 

oraz 22 zł za śmieci nie zebrane w sposób selektywny. W przypadku zamieszkiwania na nieruchomości 

rodziny wielodzietnej, przez którą rozumie się rodzinę składającą się z rodziców/ rodzica wychowujących 

troje lub więcej dzieci, w wieku do 18 roku życia lub 24 roku życia w przypadku gdy dziecko uczy się lub 

studiuje, ustala się stawkę w wysokości 11 zł. od osoby zamieszkującej daną nieruchomość, jeżeli odpady 

komunalne zbierane i odbierane są w sposób selektywny. 
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II.6 Realizacja polityki oświatowej i kulturalnej 

 Działania oświatowe i kreowanie polityki kulturalnej to jedne 

z wiodących obszarów działalności samorządu lokalnego. 

Ponadto z punktu widzenia wydatków ponoszonych przez gminę 

obszar zarówno edukacji, jak również kultury to bardzo ważne 

obszary polityki lokalnej. 

Zakres przedmiotowy rozdziału koncentruje się na opisie zagadnień stanowiących zadanie własne gminy 

zgodnie z Art. 7.1. Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy; 8) 

edukacji publicznej; 9) kultury, w tym bibliotek gminnych i innych instytucji kultury oraz ochrony 

zabytków i opieki nad zabytkami; 10) kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych 

i urządzeń sportowych; 18) promocji gminy.  

Na terenie gminy funkcjonują następujące placówki oświatowe publiczne prowadzone przez Gminę 

Miasto Boguszów-Gorce: 

1.  Zespół Szkolno-Przedszkolny, ul. Szkolna 4, 58-370 Boguszów-Gorce; Jednostki wchodzące 

w skład placówki: Przedszkole Publiczne Nr 3 ul. Kolejowa 49, 58-370 Boguszów-Gorce, 

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Marii Konopnickiej ul. Szkolna 3-4,  58-370 Boguszów-

Gorce, 

2. Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Bronisława Malinowskiego, ul. Staszica 5, 58-371 

Boguszów-Gorce, 

3. Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 6, ul. Kopernika 7, 58-372 Boguszów-Gorce, 

 

W 2019 roku 2 placówki oświatowe zakończyły swoją działalność: 

 Gimnazjum nr 1, ul. Waryńskiego 10, 58-370 Boguszów-Gorce – wygaszone Uchwałą Nr 

XV/79/19 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 24 października 2019 r. w sprawie 

stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum Nr 1 w Boguszowie-Gorcach. 

 Gimnazjum Nr 2, ul. Staszica 5, 58-371 Boguszów-Gorce – wygaszone chwała Nr XV/80/19 Rady 

Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 24 października 2019 r. w sprawie stwierdzenia 

zakończenia działalności Gimnazjum Nr 2 w Boguszowie-Gorcach 

Na terenie gminy w roku szkolnym 2018/2019 funkcjonowały następujące placówki niepubliczne 

prowadzone przez Gminę Miasto Boguszów-Gorce: 

1. Przedszkole Niepubliczne „Koniczynka II”, ul. Warszawska 1, 58-371 Boguszów-Gorce, 

2. Przedszkole Niepubliczne „Fantazja” ul. Krakowska 16a/1 w Boguszowie-Gorcach. 
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Wykaz placówek wsparcia dziennego działających na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku 

o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 998 ze zm.): 

1. Świetlica Środowiskowa Nr 1 ul. Staszica 5, 58-371 Boguszów-Gorce, 

2. Świetlica Środowiskowa Nr 2 ul. Reymonta 4, 58-372 Boguszów-Gorce, 

3. Świetlica Środowiskowa Nr 3, ul. Szkolna 2, 58-370 Boguszów-Gorce, 

4. Świetlica Środowiskowa Nr 4, ul. Żeromskiego 17, 58-372 Boguszów-Gorce. 

Zgodnie z danymi zawartymi w sprawozdaniach placówek oświatowych (za okres IX-XII 2019) łączna 

liczba uczniów dzieci uczęszczających do szkół i oddziałów przedszkolnych wyniosła 1201 – uczniowie 

szkół: 942, uczniowie oddziałów „0”: 115, przedszkolaki: 144.   

W poniższej tabeli przedstawiono podstawowe dane liczbowe charakteryzujące placówki oświatowe w 

mieście Boguszów-Gorce. 

Tabela 12 Charakterystyka placówek oświatowych w mieście Boguszów-Gorce, stan na IX-XII 2019 roku 

 liczba uczniów/dzieci liczba 
dzieci/ucznió

w ogółem 

liczba 
oddziałów 

ogółem 

liczba 
etatów - 

nauczycieli 

koszty 
remontów 

(wykonanie)  uczniowie 
szkoły 

uczniowie 
oddziału "0" 

przedszkole 

Zespół Szkolno 
Przedszkolny 

486 - 144 630 28 53,43 52 113,40 

PSP 5 285 98 - 383 18 29,78 10 000 

PSP 6 171 17 - 188 10 21,9 4 088,71 

Źródło: analiza budżetu poszczególnych placówek 

Kadra pedagogiczna 

W szkołach i przedszkolach powołanych i nadzorowanych przez Gminę Miasto Boguszów-Gorce jest 

łącznie 105,11 etatów nauczycieli (zmniejszenie wymiaru etatów o 7% względem 2018 roku). Wielu 

z nauczycieli posiada dodatkowe kwalifikacje z zakresu logopedii, pedagogiki specjalnej, psychologii, 

gimnastyki korekcyjnej. 

Dowóz dzieci 

Zgodnie z art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r., poz. 996 ze 

zm.) obowiązkiem gminy jest:  

1) zapewnienie uczniom niepełnosprawnym bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do 

najbliższej szkoły podstawowej, a uczniom z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z 

niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym – także do najbliższej szkoły 

ponadpodstawowej, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym uczeń kończy 21 rok 

życia;  

2) zapewnienie dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 36 ust. 17 w/w ustawy, dzieciom i młodzieży 

z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność 

intelektualna, bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do ośrodka rewalidacyjno- -
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wychowawczego, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą: 24 rok życia – w 

przypadku uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest 

niepełnosprawność intelektualna, 25. rok życia – w przypadku uczestników zajęć rewalidacyjno-

wychowawczych; zwrot kosztów przejazdu ucznia, o którym mowa w pkt 1 i 2, oraz jego opiekuna do 

szkoły lub ośrodka, wymienionych powyżej na zasadach określonych w umowie zawartej między wójtem 

(burmistrzem, prezydentem miasta) a rodzicami, jeżeli dowożenie i opiekę zapewniają rodzice. 

W związku z koniecznością realizacji powyższego obowiązku Centrum Obsługi Jednostek w Boguszowie-

Gorcach organizowało i finansowało dowóz oraz opiekę podczas dowozu dla dzieci niepełnosprawnych 

uczęszczających do następujących placówek na terenie Wałbrzycha: 

 Publiczna Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 10 w Wałbrzychu, ul. Ogrodowa 5a, 58-306 

Wałbrzych; 

 Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 26 w Wałbrzychu, ul. Palisadowa 

48, 58-316 Wałbrzych; 

 Zespół Szkół Nr 4 w Wałbrzychu, ul. dra Sokołowskiego 75, 58-309 Wałbrzych; 

 Przedszkole Samorządowe Nr 17 im. Jana Brzechwy z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi w 

Wałbrzychu, ul. Hirszfelda 15, 58-309 Wałbrzych; 

 Zespół Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie, ul. Kolejowa 2, 58-310 Szczawno-Zdrój, 

Z uwagi na brak możliwości przeorganizowania dowozu dzieci do w/w placówek, od lutego 2019 r. 

zorganizowano dodatkowy dowóz dla uprawnionych osób, zgłoszonych w trakcie trwania roku szkolnego 

2018/2019 oraz na rok szkolny 2019/2020 do Zespołu Szkół Zawodowych Specjalnych  

w Wałbrzychu przy ul. Mickiewicza 24, 58-300 Wałbrzych. 

W roku 2019 został zorganizowany również oddzielny dowóz dla uczniów uczęszczających  

do Specjalistycznego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Nowym Siodle. Wszyscy uczniowie mieli 

zabezpieczoną opiekę w czasie dowożenia. 

W/w transport realizowały w roku 2019 następujące firmy: 

 Usługi Transportowe Robert Frankowski - transport do szkół na terenie Wałbrzycha w okresie I-

XII 2019 oraz do Specjalistycznego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Nowym Siodle  

w miesiącach I-VI 2019 roku realizowała firma,  

 Firma „TRANSPIOTR” – transport do Zespołu Szkół Zawodowych Specjalnych w Wałbrzychu oraz 

do Specjalistycznego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Nowym Siodle w okresie IX-XII 2019. 

W roku 2019 Centrum Obsługi Jednostek miało również zwartą umowę z Firmą Usługi Transportowe 

„JAREK” z Krzeszowa, która przewoziła dzieci ze Starego Lesieńca do Zespołu Szkolno – Przedszkolnego  

i Gimnazjum nr 1 w Boguszowie – Gorcach. 
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Kultura 

Instytucją odpowiedzialną za organizację wydarzeń kulturalnych na terenie gminy jest Miejska Biblioteka 

Publiczna-Centrum Kultury (MBP-CK . W 2019 roku instytucja ta organizowała szereg imprez i wydarzeń 

kulturalnych, szczegółowe informacje dotyczące działalności MBP zamieszono  

w podrozdziale „Biblioteki i czytelnictwo” 

Funkcję kulturalną w gminie realizuje także Centrum Kulturalno-Kongresowe „WITOLD”, które powstało 

w ramach projektu „Adaptacja budynku nadszybia z wieżą wyciągową na Centrum Kulturalno – 

Kongresowe „Witold” przy ul. Traugutta w Boguszowie - Gorcach” współfinansowanego przez Unię 

Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013. Podstawowym celem 

działalności Centrum Kulturalno-Kongresowego jest prowadzenie działalności społeczno-kulturalnej, 

konferencyjno-szkoleniowej oraz ochrona i kultywowanie lokalnych tradycji górniczych. 

 

Sport 

 Instytucją odpowiedzialną za promowanie kultury fizycznej, sportu i turystyki rekreacyjnej w 

Gminie Miasto Boguszów-Gorce jest Ośrodek Sportu i Rekreacji w Boguszowie-Gorcach. 

Przedmiotem działania Ośrodka jest:  

 zarządzanie gminnymi obiektami sportowymi i rekreacyjnymi wraz z towarzyszącą 

infrastrukturą 

 tworzenie warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu, kultury fizycznej 

i turystyki rekreacyjnej na terenie gminy 

 inicjowanie i kreowanie działań dotyczących rozwoju i modernizacji infrastruktury sportowej 

i turystyki rekreacyjnej na terenie gminy 

 wynajmowanie i wydzierżawienie składników majątku trwałego, a także pobieranie innych 

pożytków z majątku 

 współpraca z placówkami oświatowymi 

 współpraca ze stowarzyszeniami kultury fizycznej, fundacjami i innymi organizacjami 

w szczególności z organizacjami pożytku publicznego w zakresie upowszechniania kultury 

fizycznej 

 świadczenie usług w zakresie kultury fizycznej, turystyki i rekreacji na rzecz: organizacji kultury 

fizycznej, szkół, zakładów pracy, uczelni, osób fizycznych 

 wykonywanie innych zadań określonych w planie finansowym Ośrodka lub zleconych 

przez Burmistrza Boguszowa-Gorc. 
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Baza sportowa: 

 Stadion przy ul. Kusocińskiego, 

 Stadion przy ul. Olimpijskiej, 

 Hala sportowa przy ul. Olimpijskiej, 

 Kompleks boisk przy ul. Wałbrzyskiej, 

 Kompleks boisk „Moje boisko ORLIK 2010” przy ul. Bema. 

 W 2019 roku z obiektów sportowych Ośrodka Sportu i Rekreacji za odpłatnością korzystały 

osoby fizyczne oraz bezpłatnie:  

 Stowarzyszenie Kultury Fizycznej „Sudety Petanque” Boguszów-Gorce, 

 Klub Piłkarski „GÓRNIK” Boguszów-Gorce, 

 Szkółka Piłkarska „SZCZYT” Boguszów-Gorce, 

 Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 im Bronisława Malinowskiego, 

 Grupa biegowa Dzikowiec, 

 PUH Commax, 

 Klub Narciarstwa Alpejskiego, 

 ULZKS HEROS – CZARNY BÓR, 

 MBP CK w Boguszowie – Gorcach, 

 OSP w Boguszowie-Gorcach, 

 PZPN/DZPN. 

 Związek Harcerstwa Polskiego 

 W ramach odpłatnego wynajmu obiektów przeprowadzono około 230 godzin zajęć, natomiast 

w ramach nieodpłatnego wynajmu przeprowadzono około 1.280 godzin zajęć. Dochody z najmu 

i dzierżawy pozyskano z wynajmowania hali i kortów. W okresie od stycznia do grudnia 

odpłatnie wynajmowano halę na mecze i treningi piłki nożnej, koszykówki i piłki siatkowej, 

zajęcia taneczne fitness oraz zajęcia karate z elementami samoobrony. W tym okresie 

przeprowadzono ok. 1.500 godzin zajęć z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi. 

 W 2019 roku wydatkowano 221 783,18 zł na imprezy sportowe organizowane przez OSIR w tym 

w szczególności na: 

Tabela 13 Wydatki na imprezy sportowe 

Nazwa Ilość uczestników Koszt [zł] 

Ferie zimowe 35 (średnio dziennie) 3 223,05  

Puchar Dzikowca w zjazdach slalomem 88 2 057,02 
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Nazwa Ilość uczestników Koszt [zł] 

Zakończenie sezonu zimowego na 
Dzikowcu 

40 2 460,00 

Turniej tenisa stołowego 37 zawodników 4 340,94 

Inauguracja sezonu turystycznego 150 911,18 

Rajd Walończyków 30 114,00 

Nordic walking 49 6 078,41 

XV Mini Setka 500 2 285,94 

31 Sudecka 100 544 119 674,17 

Wakacje ok. 745 16 689,77 

Piknik na zakończenie wakacji ok 300 7 166,00 

Górale na start -  Finał Pucharu Polski 300 31 260,95 

DH Dzikowiec – Otwarte Mistrzostwa  
Dolnego Śląska 

83 10 668,86 

Konkurs piosenki turystycznej 110 1 816,10 

Boguszowska Liga Biegów 
Przełajowych 

215 3 482,13 

Sportowy Mikołaj 52 125,80 

suma 2 083 212 354,32 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych OSIR Boguszów-Gorce 

 Ponadto Ośrodek Sportu i Rekreacji w Boguszowie-Gorcach był współorganizatorem imprez 

sportowych tj.: 

 Sudecka Liga Narciarska, 

 Wielkanocny Turniej Unihokeja  (w Smiricach – Czechy), 

 Dzień Dziecka w Smiricach, 

 Rodzinny Piknik Edukacyjny Dzikowiec z Leśnikami, 

 Piknik na zakończenie Wakacji, 

 Bożonarodzeniowy Turniej Tenisa Stołowego (w Smiricach – Czechy), 

 Sztafeta Trzech Szczytów, 

 Grand Prix Amatorów „Rowerem przez Polskę”, 

 Dzika 13, 

 Sztafetowe Biegi Przełajowe . 

 Na terenie gminy działa Ośrodek Sportowo-Rekreacyjny „DZIKOWIEC” wraz koleją linową i 

wyciągiem narciarskim. Ośrodek pełni role miejsca wypoczynku i turystyki weekendowej dla 

mieszkańców gminy. Ponadto jest miejscem, w którym odbywa się wiele wydarzeń lokalnych. 

W obrębie góry Dzikowiec krzyżuje się kilka szlaków turystycznych pieszych oraz rowerowych. 
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Biblioteka i czytelnictwo 

W gminnym rejestrze instytucji kultury, instytucją odpowiedzialną za promowanie i wspieranie 

czytelnictwa jest Miejska Biblioteka Publiczna-Centrum Kultury (MBP-CK). Aktualne dane liczbowe 

dotyczące czytelnictwa zaprezentowano w następnej tabeli. 

Tabela 14 Poziom czytelnictwa w Gminie Miasto Boguszów-Gorce w 2019 r. 

Zmienna Liczba 

Liczba zarejestrowanych czytelników 1 783 

Liczba odwiedzin biblioteki 15 108 

Liczba wypożyczonych pozycji 25 951 

Liczba osób korzystających z Internetu na miejscu  760 

Liczba zakupionych woluminów (2019 r) 1 381 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych UM w Boguszowie-Gorcach 

Księgozbiór biblioteki w 2019 roku został wzbogacony o 1381 woluminów, zakupiono nowości 

wydawnicze do bibliotek na terenie gminy za łączną kwotę 26 764,90 zł. 

W ramach podnoszenia kompetencji, pracownicy przeszli szkolenia umożliwiające stosowanie nowych 

metod pracy – w szczególności z najmłodszymi czytelnikami. W 2019 roku kontynuowano spotkania 

z cyklu „Głośne Czytanie” oraz prowadzono lekcje biblioteczne – w siedzibie głównej (Centrali) 

zorganizowano 19 lekcji). 

Ponadto Miejska Biblioteka Publiczna – Centrum Kultury zorganizowała następujące imprezy: 

Tabela 15 Wybrane wydarzenia zorganizowane przez Miejską Bibliotekę Publiczną  

Nazwa Liczba uczestników 

Dni Boguszowa-Gorc 3000 

Konkursy recytatorskie dla dzieci i młodzieży: PEGAZIK, SMERFIK 114 

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy 310 

Otwarty Turniej Bellota 25 

Rodzinny Piknik pod Dzikowcem 200 

Babski Wieczór Kabaretowy 200 

Spektakl „Trzy świnki”   54 

Spektakl „Biuro matrymonialne” 52 

Spektakl „Tomcio Paluch” 125 

Kiermasz wielkanocny 228 

Wernisaż „Droga ku wolności – solidarność Polsko-Czesko-Słowacka” 25 

Pierwszy Powiatowy Konkursu Piosenki Dziecięcej  106 

suma 4 439 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych UM w Boguszowie-Gorcach 

Pracownicy Biblioteki pomagali społeczności lokalnej w organizowaniu inicjatyw własnych oraz 

udostępniali pomieszczenia biblioteki na następujące wydarzenia: 

Tabela 16 Wybrane wydarzenia współorganizowane z mieszkańcami  przez Miejską Bibliotekę Publiczną 

Nazwa Liczba uczestników 

Bal karnawałowy 120 

Zabawa AA 48 
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Konkurs Krokus 38 

Szkolenia OPS i PUP 153 

Sudecka Setka 685 

Rodzinny Piknik CKK Witold 100 

Konkurs tańca dla przedszkola 128 

suma 1 272 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych UM w Boguszowie-Gorcach 

Przeciętne zatrudnienie w I połowie 2019 r. to 14 etatów, w tym 2 obsługi. Jednocześnie w ciągu 

analizowanego okresu 13 osób świadczyło pracę na rzecz MBP – CK na podstawie umowy o dzieło bądź 

umowy zlecenie. 

W roku 2019 MBP-CK wykonało: przychody w kwocie 1.413.906,63 zł, co daje 98,01 % planu, zaś koszty 

kształtowały się w kwocie 1.442.543,59, co daje 100,00% realizacji planu. Dochody własne pochodzą 

głównie z najmu pomieszczeń MBP-CK w centrali oraz usług statutowych. 

II.7 Pomoc społeczna i ochrona zdrowia 

 Profilaktyka zdrowotna oraz pomoc społeczna to dziedziny, którymi 

zajmuje się Ośrodek Pomocy Społecznej będący instytucją 

samorządową świadczącą pomoc społeczną. Działania realizowane 

przez OPS wynikają wprost z Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 

społecznej.  

 

Z punktu widzenia zagadnień dotyczących pomocy społecznej i ochrony zdrowia, należy wymienić 

następujące zadania własne gminy: 5) ochrona zdrowia; 6) pomoc społeczna, w tym ośrodki i zakłady 

opiekuńcze; 6a) wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej; 16) polityka prorodzinna, w tym 

zapewnienie kobietom w ciąży opieki socjalnej, medycznej i prawnej.  

Projekty dofinansowane ze środków UE realizowane w 2019 roku przez Ośrodek Pomocy Społecznej w 

Boguszowie-Gorcach: 

1. „Aktywni zawodowo mogą więcej” (w charakterze partnera) - projekt realizowany był od 01.09.2018 

roku do 31.12.2019 roku. Zrealizowane zostało wsparcie z zakresu aktywnej integracji: integracja o 

charakterze społecznym – praca socjalna (kontrakty socjalne), aktywna integracja o charakterze 

społecznym – trening kompetencji  i umiejętności społecznych oraz grupowe wsparcie w zakresie 

podniesienia kompetencji życiowych umiejętności społeczno-zawodowych, aktywna integracja o 

charakterze edukacyjnym – kursy i szkolenia umożliwiające nabycie, podniesienie lub zmianę 

kwalifikacji i kompetencji zawodowych, aktywna integracja o charakterze zawodowym – staże 

zawodowe, poradnictwo zawodowe, pośrednictwo pracy. Wsparcie przewidziane było na rzecz 30 

klientów Ośrodka Pomocy Społecznej. Projekt został zakończony. 
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2. „Krok do zatrudnienia” - projekt trwa od 01.08.2019 r. Gmina jest jego liderem, partnerem – 

Fundacja Razem z/s w Wałbrzychu. Przedmiotem przedsięwzięcia jest kształtowanie umiejętności 

społeczno-zawodowych 12 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które 

korzystają z pomocy społecznej w myśl ustawy z dnia 12 marca 2004 r.  o pomocy społecznej 

i którym do aktywizacji zawodowej niezbędne jest w pierwszej kolejności udzielenie wsparcia 

w zakresie integracji społecznej. Projekt zakłada realizację instrumentów aktywnej integracji 

z wykorzystaniem kontraktów socjalnych: praca socjalna; Punkt Wsparcia (poradnictwo 

specjalistyczne); grupowe wsparcie w zakresie podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności 

społecznych; kursy i szkolenia zawodowe; zatrudnienie subsydiowane; poradnictwo indywidualne – 

coaching. Projekt jest przewidziany do realizacji do 30 listopada 2020 roku.  

Świadczenia rodzinne 

W 2019 roku ze świadczeń rodzinnych w gminie korzystało średnio 908 rodzin. Z tytułu ubezpieczeń 

emerytalno-rentowych przekazano składki za 75 osób rezygnujących z zatrudnienia z powodu 

konieczności sprawowania opieki nad osobami niepełnosprawnymi oraz świadczeń z tytułu składek na 

ubezpieczenia zdrowotne dla 68 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, zasiłki dla opiekunów i 

specjalne zasiłki opiekuńcze z tytułu sprawowania opieki nad osobami legitymującymi się orzeczeniem 

o niepełnosprawności, które nie posiadają innego tytułu ubezpieczenia. 

Tabela 17 Dynamika liczby świadczeń pomocy społecznej – porównanie 2018-2019 rok 

 2018 2019 dynamika 

Świadczenia rodzinne 920 rodzin 908 -1,3% 

Ubezpieczenia emerytalno-rentowe 96 osób 75 -19,35% 

Ubezpieczenia zdrowotne 81 osób 68 -16,04% 
Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdania z działalności OPS za 2019 rok.  

Fundusz alimentacyjny 

W 2019 roku z Funduszu Alimentacyjnego w gminie korzystało średnio 135 rodzin, co oznacza spadek o 

9,3% względem roku 2018. Na bieżąco podejmowane były działania wobec dłużników alimentacyjnych. 

Według stanu na koniec roku 2019 liczba dłużników, dla których Burmistrz Miasta Boguszowa-Gorc był 

organem właściwym, wyniosła 248 osób – wzrost o 36% względem roku 2018. Suma zwrotów 

pochodzących z egzekucji wobec dłużników w roku 2019 wyniosła 232 863,91 zł, z czego kwota 41 

006,17 zł stanowiła dochód Gminy Miasto Boguszów-Gorce. Pozostała kwota stanowiła odsetki i dochód 

Budżetu Państwa. W tabeli poniżej porównano dane za 2018 i 2019 rok. 

Tabela 18 Fundusz Alimentacyjny – porównanie 2018 i 2019 rok 

 2018 2019 dynamika 

Liczba korzystających z Funduszu Alimentacyjnego 149 135 -9,3% 

Liczba dłużników alimentacyjnych 182 248 36,2% 

Zwroty pieniężne pochodzące z egzekucji 238 438,34 zł 232 863,91 zł -2,33% 
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Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdania z działalności OPS za 2019 rok. 

Świadczenia wychowawcze (500+) 

W 2019 roku wypłacono łącznie 19.174 świadczeń. W porównaniu z 2018 rokiem odnotowano 30,6% 

wzrostu liczby wypłaconych świadczeń (w 2018 wypłacono łącznie 14 671 świadczeń) 

Dobry start (300+) 

W 2019 roku wypłacono 1467 dodatków dla uczniów zamieszkałych w Gminie Boguszów-Gorce. 

Wydano 10 decyzji odmownych oraz 15 wniosków pozostawiono bez rozpatrzenia. Względem roku 

2018 odnotowano 3,5% wzrost liczby wypłaconych dodatków. 

Dodatki mieszkaniowe i energetyczne 

W okresie sprawozdawczym ilość wypłaconych dodatków mieszkaniowych wyniosła 2 638, a liczba 

rodzin korzystających z dodatku 302. Ponadto wypłacono 2 048 dodatków energetycznych dla około 

170 gospodarstw domowych miesięcznie. 

Tabela 19 Dodatki mieszkaniowe i energetyczne – porównanie 2018-2019 rok 

 2018 2019 dynamika 

Liczba dodatków mieszkaniowych 3 018 2 638 -12,6% 

Liczba rodzin otrzymujących dodatek mieszkaniowy 346 302 -12,7% 

Liczba dodatków energetycznych 2 307 2 048 -11,2% 
Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdania z działalności OPS za 2019 rok. 

Karta Dużej Rodziny 

W 2019 roku Karty Dużej Rodziny wydano dla 205 osób, w tym 136 rodziców oraz 69 dzieci. Dla 

porównania, w 2018 roku karty wydano dla 115 osób, w tym 42 rodziców i 73 dzieci. 

Pomoc społeczna 

Pracownicy jednostki OPS udzielali świadczeń pieniężnych i niepieniężnych potrzebującym 

mieszkańcom Boguszowa-Gorc. W roku 2019 wydano 4 120 decyzji administracyjnych – świadczono 

pomoc finansową w formie zasiłków stałych, okresowych, celowych, w tym celowych w ramach 

Programu „Posiłek w szkole i w domu”. W ramach świadczeń niepieniężnych organizowano dożywianie 

dzieci w szkołach, usługi opiekuńcze dla osób starszych i niepełnosprawnych oraz specjalistyczne usługi 

opiekuńcze dla dziecka z zaburzeniami psychicznymi, pobyt mieszkańców w domach pomocy 

społecznej, zapewniano schronienie osobom potrzebującym, opłacano składki na ubezpieczenie 

zdrowotne osób pobierających zasiłki stałe. Świadczono również pracę socjalną, która polega 

na niesieniu osobom potrzebującym wszelkiej pomocy we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolności 

do funkcjonowania w społeczeństwie poprzez pełnienie odpowiednich ról społecznych oraz tworzenie 

warunków sprzyjających temu celowi. Ogólna liczba rodzin korzystających z pomocy wyniosła 551, 

w tym 1 047 osób w rodzinach. 
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Tabela 20 Pieniężne i niepieniężne świadczenia pomocy społecznej – porównanie 2018 i 2019 rok 

 2018 2019 dynamika 

Liczba decyzji administracyjnych – pomoc finansowa 4 195 4 120 -1,7% 

Liczba rodzin korzystająca ze świadczeń niepieniężnych 557 551 -1% 

Liczba osób w rodzinach korzystająca z pomocy społecznej 1 112 1 047 -5,8% 
Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdania z działalności OPS za 2019 rok. 

Wspieranie rodziny 

OPS w 2019 roku prowadził współpracę z 48 rodzinami, w których wychowywało się łącznie 110 dzieci. 

Asystenci wspierali rodziny przeżywające trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych. 

Zatrudniano dwóch asystentów rodziny w ramach umowy o pracę. Pokryto również koszty pobytu dzieci 

w pieczy zastępczej: placówkach, rodzinnych domach dziecka lub rodzinach zastępczych (24 dzieci w 

placówkach i 66 dzieci w rodzinach zastępczych). 

Wychowanie w trzeźwości 

Pracownicy Ośrodka współpracowali z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 

w szczególności poprzez wymianę informacji o osobach (udzielono 28 informacji – wzrost o 7,7% 

względem roku 2019), z Punktami Konsultacyjnymi oraz udzielali wszelkiej pomocy i wsparcia na rzecz 

osób uzależnionych i ich rodzin. 

Przeciwdziałanie przemocy 

W Gminie Boguszów-Gorce funkcjonuje Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy 

w Rodzinie. Obsługę ZI zapewnia OPS. W ramach działalności Zespołu Interdyscyplinarnego w 2019 roku 

z pomocy skorzystało 51 rodzin. Osoby dotknięte przemocą korzystały ze wsparcia pedagoga 

rodzinnego, który dyżuruje w siedzibie OPS. Sprawcy przemocy, którzy nadużywają alkoholu, byli 

kierowani do GKRPA. Skierowano 4 wnioski do organów ścigania.  

Ochrona zdrowia 

Realizacja zadania dotyczy decyzji uprawniających do bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej 

finansowanych ze środków publicznych, które wydawane są w sytuacjach braku tytułu ubezpieczenia 

zdrowotnego, na wniosek osoby zainteresowanej lub podmiotu udzielającego świadczenia (np. zakładu 

opieki zdrowotnej). Uprawnienie przysługuje przez okres 90 dni od daty złożenia wniosku lub udzielenia 

świadczenia w stanie nagłym. Wydanie decyzji poprzedzone jest przeprowadzeniem rodzinnego 

wywiadu środowiskowego w celu ustalenia, czy osoba inna niż ubezpieczone spełnia kryteria 

dochodowe określone w ustawie z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. W roku 2019 wydano 60 

decyzji, w tym 51 uprawniających do bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej, 6  odmawiających oraz 

3 wygaszające uprawnienia.  
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W roku 2019 jednostka OPS zatrudniała łącznie 26 osób – o jedną osobę mniej niż w 2018 roku (23 

umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy 1 umowa o pracę wymiarze ¾ etatu oraz dwie  umowy 

w połowie wymiaru czasu pracy). Stan zatrudnienia na dzień 31 grudnia 2019 roku przedstawiał się 

następująco: 

a) 15 pracowników na stanowiskach urzędniczych, 

b) 7 pracowników socjalnych, 

c) 2 asystentów rodziny , 

d) 2 pracowników obsługi jednostki (1,5 etatu). 

Podkreśla się, że liczba pracowników socjalnych jest niewystarczająca w stosunku do wymogów ustawy  

z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1507 ze zm.). 

Zgodnie z zaleceniami Wojewody Dolnośląskiego Gmina utworzyła również mieszkanie chronione. Pobyt 

w nim jest rodzajem świadczenia niepieniężnego przyznawanego na podstawie ustawy o pomocy 

społecznej. Według stanu na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania, lokal przeznaczony na 

usługę został już wyremontowany. Zadanie będzie uruchomione w 2020 roku. 

 

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok 

Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz Gminny program 

przeciwdziałania narkomanii na 2019 rok został przyjęty uchwałą Nr III/20/18 Rady Miejskiej  

w Boguszowie-Gorcach z dnia 30 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia Gminnego programu profilaktyki i 

rozwiązywania problemów alkoholowych oraz Gminnego programu przeciwdziałania narkomanii, dla 

Miasta Boguszowa-Gorc na 2019 rok. 

W ramach programu w roku 2019 realizowano następujące zadania: 

1. Zwiększenie dostępności terapeutycznej dla osób uzależnionych i ich rodzin. 

2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej 

i prawnej, w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie. 

3. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii pomocy psychospołecznej 

i prawnej. 

W ramach zadań 1 - 3 prowadzono: 

 Punkt Konsultacyjny dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin funkcjonujący przy ul. 

Kolejowej 48 w Boguszowie-Gorcach. Punkt udziela pomocy i wsparcia osobom nadużywającym 

alkoholu, rodzinom osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków, osobom doznającym 

przemocy. W Punkcie funkcjonują i spotykają się następujące grupy wsparcia: Grupa AA, grupa 

terapeutyczna dla osób uzależnionych, grupa wsparcia dla osób uzależnionych i ofiar przemocy 

oraz prowadzone są dyżury specjalisty ds. narkomanii. W roku 2019 specjaliści pracujący w 
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Punkcie Konsultacyjnym udzielił łącznie 2843 porad w tym: 2219 osobom uzależnionym, 460 

dorosłym członkom rodzin z problemami alkoholowymi (w tym współuzależnionym i DDA), 123 

ofiarom przemocy i 41 sprawcom przemocy. 

 Punkt Konsultacyjno - Interwencyjny dla klientów pomocy społecznej i mieszkańców 

Boguszowa-Gorc funkcjonujący w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Kasprzaka 7 

w Boguszowie-Gorcach. Punkt udziela pomocy i wsparcia osobom i rodzinom w tym młodzieży 

i dzieciom w uwalnianiu się z sytuacji przemocy w rodzinie i różnego rodzaju kryzysom 

i problemom. W roku 2019 punkt udzielił 304 porady. 

 Punkt Konsultacyjny wsparcia uczniów i rodziców szkół podstawowych (działa od września 2019) 

prowadzący dyżury w łącznej liczbie 6 godzin tygodniowo zgodnie z poniższą tabelą: 

Tabela 21 Działalność punktów konsultacyjnych w 2019 roku 

Nazwa Placówki Liczba godzin 

Zespół Szkolno-Przedszkolny, ul. Szkolna 4, 58-370 Boguszów-Gorce 2 

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5, ul. Staszica 5, 58-371 Boguszów-Gorce 2 

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 6, ul. Kopernika 7, 58-372 Boguszów-Gorce 2 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Informacji dotyczącej realizacji GPPA i N w roku 2019 

 

W 2019 roku z telefonu zaufania w Punkcie skorzystało łącznie 305 (wzrost o 5,17% względem roku 

2018). 

Ponadto prowadzono następujące działania: 

 Przyjmowano zgłoszenia dotyczące przypadków występowania nadużywania alkoholu. 

 Przeprowadzano rozmowy z osobą zgłoszoną - 30 osób. 

 Kierowano zgłoszone osoby na badanie przez biegłych - psychiatrę i psychologa w celu wydania 

opinii o stopniu uzależnienia oraz wskazania formy leczenia odwykowego. 

 Przygotowywano dokumentację związaną z postępowaniem sądowym. 

 Składano do Sądu Rejonowego w Wałbrzychu wnioski o wszczęcie postępowania w sprawie 

zobowiązania do poddania leczeniu odwykowemu osób zgłoszonych - 10 osób. 

 

Prowadzono profilaktyczną działalność informacyjną i edukacyjną w szczególności dla dzieci i młodzieży 

w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii. W okresie od 29 października do 25 listopada 

2019 r. w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Boguszów-Gorce, 

zostały przeprowadzone warsztaty profilaktyki uzależnień. Zajęcia skierowane były do uczniów klas IV - 

VIII, wzięło w nich udział 696 uczniów z 28 oddziałów klasowych. W każdej klasie warsztaty zostały 

zrealizowane w trakcie 3 godzin lekcyjnych. Uczniowie uczestniczący w zajęciach nabyli wiedzę i 

umiejętności dotyczące: zagrożeń wynikających z używania środków psychoaktywnych, radzenia sobie 
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w trudnych sytuacjach życiowych, znalezienia środowiska pomocy i wsparcia, nawiązania współpracy ze 

środowiskiem szkolnym - integracji oraz prowadzenia zdrowego stylu życia i zmniejszenia 

patologicznych zachowań wśród młodzieży. 

 

Prowadzono działalność edukacyjną i informacyjną związaną z promocją zdrowego stylu życia bez 

używania substancji psychoaktywnych w prowadzonych przez Gminę Boguszów-Gorce szkołach 

i placówkach. 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zorganizowała konkurs „Krokus", którego 

celem było pogłębienie wiedzy i świadomości na temat szkodliwości używania alkoholu i innych środków 

odurzających. Tematem przewodnim konkursu było hasło „Młodość w trzeźwości daje możliwości". W 

konkursie wzięli udział uczniowie Zespołu Szkolno - Przedszkolnego, Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 

5, Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 6 i Gimnazjum Nr 2. W konkursie nagrodzono łącznie 28 prac 

plastycznych. 

Prowadzono i finansowano Świetlice Środowiskowe (placówki wsparcia dziennego) w których odbywały 

się zajęcia opiekuńczo-wychowawcze dla dzieci z grup ryzyka. W ramach zadania prowadzono 

następujące placówki: 

 Świetlica Środowiskowa Nr 1, ul. Staszica 5, 58 -371 Boguszów - Gorce, 

 Świetlica Środowiskowa Nr 2, ul. Reymonta 4, 58 - 372 Boguszów - Gorce, 

 Świetlica Środowiskowa Nr 3, ul. Szkolna 2, 58 - 370 Boguszów - Gorce, 

 Świetlica Środowiskowa Nr 4, ul. Żeromskiego 17, 58 - 372 Boguszów - Gorce. 

W roku 2019 Gmina Boguszów-Gorce kontynuowała realizacje w w/w placówkach projektu pt. 

„Świetlice centrum wsparcia, integracji i aktywizacji" dofinansowany ze środków Unii Europejskiej 

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Regionalnego Programu Operacyjnego 

dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 (okres realizacji projektu od 01.12.2016 r. 

do 31.08.2019 r.). Celem głównym projektu było wszechstronne wsparcie dzieci z Boguszowa-Gorc 

z rodzin zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym poprzez dostarczenie im wysokiej jakości 

usług w ramach placówek wsparcia dziennego. W ramach projektu zostało zatrudnionych dwóch 

dodatkowych wychowawców do świetlic nr 3 i 4 dzięki czemu zwiększyła się liczba miejsc w niniejszych 

placówkach. Podopieczni placówek zostali objęci dodatkowymi zajęciami rozwijającymi kompetencje 

kluczowe z języka angielskiego i informatyki. Uczestnicy projektu w zależności od potrzeb brali również 

udział w zajęciach specjalistycznych - socjoterapii i treningu zastępowania agresji. Zarówno dzieci jak 

i ich rodzice mogli skorzystać także z wsparcia psychologa oraz logopedy. W ramach projektu świetlice 

zostały doposażone w dodatkowy sprzęt, zabawki i pomoce dydaktyczne. Projekt zakładał również 
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prowadzenie działań mających na celu aktywizacje rodziców/opiekunów oraz ich integrację z dziećmi 

między innymi poprzez wspólne imprezy i wyjścia integracyjne. 

Dodatkowymi działaniami Gminy na rzecz profilaktyki było: 

 Dożywianie dzieci uczestniczących w zajęciach opiekuńczo-wychowawczych w Świetlicach 

Środowiskowych. 

 Dofinasowanie wypoczynku dla dzieci z grup ryzyka. W ramach zadania Ośrodek Sportu i 

Rekreacji w Boguszowie-Gorcach oraz Miejska Biblioteka Publiczna Centrum Kultury w okresie 

ferii zimowych i wakacji zorganizowały profilaktyczne zajęcia, wyjazdy i akcje mające między 

innymi na celu efektywne zorganizowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży z grup ryzyka. 

 Uczestnictwo w ogólnopolskich kampaniach edukacyjnych obejmujących problematykę 

alkoholizmu i narkomanii. 

 Zakup i dystrybucja materiałów edukacyjnych dotyczących alkoholizmu i narkomanii. 

 Współpracowano z kuratorami sądowymi w zakresie rozwiązywania problemów uzależnień. 

 Współpracowano z Policją, Strażą Miejską, Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Służbą Zdrowia, 

szkołami, placówkami lecznictwa odwykowego w gromadzeniu informacji o uzależnieniach oraz 

sposobach przeciwdziałania tym problemom. 

 Wspierano środowiska samopomocowe poprzez zabezpieczenie potrzeb lokalowych dla Grupy 

AA oraz dofinansowanie imprez propagujących trzeźwość. W roku 2019 grupa AA „Uwierz w 

siebie" obchodziła 22 rocznicę powstania wspólnoty z tej okazji zostało zorganizowane w MBP-

CK spotkanie dla członków wspólnoty. W maju 2019 roku 36 osób z wspólnoty wzięło udział w 

XVIII Rodzinnym Weekendzie Trzeźwościowym w Szklarskiej Porębie. Koszt wyjazdu 

sfinansowany został przez gminę. W czerwcu członkowie wspólnoty wzięli udział w spotkaniu 

Trzeźwościowym w Częstochowie oraz w XXI pieszej Trzeźwościowej Pielgrzymce do Krzeszowa. 

Szkolenia członków komisji i grup zawodowych zaangażowanych w problematykę alkoholizmu i 

narkomanii.  

W ramach zadania w roku 2019 zorganizowano szkolenie dla wszystkich członków Gmimiej Komisji 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Boguszowie-Gorcach dotyczące skutecznej realizacji zadań 

komisji obejmujące trzy bloki tematyczne: 

 Ustawa o wychowaniu trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. 

 Rozmowa motywacyjno-interwencyjna z osoba uzależnioną. 

 Kontrola przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwolenia na sprzedaż napojów 

alkoholowych. 
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W ramach zadań związanych ze zjawiskiem patologii rodzinnych wynikających z uzależnień 

alkoholowych i narkotycznych w roku 2019 zakupiono dla Komisariatu Policji w Boguszowie-Gorcach 

alkomaty na potrzeby realizacji działań prewencyjnych dotyczących nadużywania alkoholu wśród 

mieszkańców Boguszowa-Gorc. 

II.8 Ochrona środowiska 

 Zakres przedmiotowy rozdziału koncentruje się na opisie zagadnień 

stanowiących zadanie własne gminy zgodnie z Art.7.1. Zaspokajanie 

zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy; 1) 

ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony 

środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej; 3) wodociągów 

i zaopatrzenia wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków 

komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń 

sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, 

zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz. 

Gmina Miasto Boguszów Gorce aktywnie uczestniczy w realizacji Programu Gospodarki Niskoemisyjnej 

oraz Programu Ochrony Powietrza województwa dolnośląskiego. Dotacje na przedsięwzięcia służące 

ochronie powietrza, związane z trwałą likwidacją ogrzewania opartego na paliwie stałym realizowane na 

podstawie uchwały nr LI/304/18 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 28 maja 2018 r. oraz 

uchwały nr XVI/94/19 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 28 listopada 2019 r.  

W 2019 roku w ramach dwóch naborów wniosków o wsparcie finansowe w wymianie źródeł ciepła 

wydatkowano 521 280,05zł (54% zaplanowanego budżetu) i podpisano 141 umów. Trzech 

wnioskodawców nie rozliczyło się w terminie, jeden Wnioskodawca złożył rozliczenie w terminie, ale 

w związku ze śmiercią współwłaściciela mieszkania będącego miejscem realizacji przedsięwzięcia 

wypłata dotacji została wstrzymana do momentu rozstrzygnięcia sprawy spadkowej.  

W ramach realizacji Programu Ochrony Powietrza zrealizowano inwestycje polegające na remoncie 

i modernizacji dróg: 

 ul. Wałbrzyska, główna 

 ul Broniewskiego 

 ul. Chopina 

 Rzeźniana, Łączna 

Sumaryczna długość modernizowanych i remontowanych odcinków wyniosła 988 metrów 

a szacunkowy koszt wynosi 1 547 900,58zł 
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Ponadto Gmina Miasto Boguszów-Gorce prowadzi edukację ekologiczną za pośrednictwem prasy, 

Internetu, działań wydawniczych i kulturalnych. 

II.9 Działania na rzecz bezpieczeństwa 

 Zakres przedmiotowy rozdziału koncentruje się na opisie 

zagadnień stanowiących zadanie własne gminy zgodnie 

z Art.7.1. Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy 

do zadań własnych gminy 14) porządku publicznego 

i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej 

i przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania 

gminnego magazynu przeciwpowodziowego; 

 

 

Straż miejska  

Straż Miejska w Boguszowie-Gorcach została utworzona na podstawie Zarządzenia nr 13/91 Burmistrza 

Boguszowa-Gorc z dnia 20 czerwca 1991 r. w sprawie utworzenia Straży Miejskiej w Boguszowie-

Gorcach. Straż umiejscowiona jest w strukturze organizacyjnej Urzędu Miejskiego w Boguszowie-

Gorcach, na prawach wydziału.  

Straż Miejska Boguszów–Gorce zatrudniała w 2019 roku 5 funkcjonariuszy w pełnym wymiarze czasu 

pracy. W ciągu roku jeden ze strażników doświadczył czynnej napaści.  

Straż Miejska jest umundurowaną formacją utworzoną w celu ochrony bezpieczeństwa i porządku 

poprzez podejmowanie czynności administracyjno - porządkowych określonych w ustawie z dnia 29 

sierpnia 1997 roku o strażach gminnych (miejskich), a w szczególności odpowiada za: 

1. Ochronę porządku w miejscach publicznych, 

2. Czuwanie nad porządkiem i kontrolą ruchu drogowego, w zakresie określonym, w przepisach 

o ruchu drogowym, 

3. Współdziałanie z właściwymi podmiotami i instytucjami w zakresie ratowania życia i zdrowia 

obywateli, pomocy przy usuwaniu awarii technicznych i skutków klęsk żywiołowych oraz innych 

miejscowych zagrożeń, 

4. Zabezpieczanie miejsc przestępstw, katastrof lub innych podobnych zdarzeń albo miejsc 

zagrożonych takimi zdarzeniami przed dostępem osób postronnych lub zniszczeniem śladów 

i dowodów, do momentu przybycia właściwych służb, a także ustalanie, w miarę możliwości, 

świadków zdarzenia, 

5. Ochronę obiektów komunalnych i użyteczności publicznej, 
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6. Współdziałanie z organizatorami i innymi służbami w ochronie porządku podczas zgromadzeń 

i imprez publicznych, 

7. Doprowadzanie osób nietrzeźwych do izby wytrzeźwień lub miejsca ich zamieszkania, 

8. Informowanie społeczności lokalnej o stanie i rodzajach zagrożeń. 

9. Poniższe tabele przedstawiają stan wyposażenia Straży Miejskiej w Boguszowie-Gorcach, rejestr 

popełnionych wykroczeń na terenie gminy oraz zakres prowadzonej współpracy z Policją w 2019 

roku. 

Tabela 22 Ewidencja wyposażenia Straży Miejskiej w Boguszowie-Gorcach 

Lp. Wyposażenie Liczba 

1. Kajdanki zakładane na ręce 5 

2. Pałki służbowe 5 

3. 
Chemiczne środki obezwładniające w postaci ręcznych miotaczy substancji 
obezwładniających 

5 

4. 
Środki techniczne służące do obserwowania i rejestrowania obrazu zdarzeń w miejscach 
publicznych 

Monitoring miejski 5 
kamer- wyłączony z 

eksploatacji 

5. 
Pojazdy: 1 

a) samochody 1 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych SM w Boguszowie-Gorcach 

Tabela 23 Prowadzona interwencja Straży Miejskiej w Boguszowie-Gorcach – porównanie 2018-2019 

Lp. 
Rodzaje wykroczeń zawartych w Ustawie- Kodeks 

wykroczeń 

Środki 
oddziaływania 

wychowawczego 
( art. 41 k.w. ) 

Mandat 
Wnioski 
do sądu 

Razem 
2018 

Razem 
2019 

Dynamika 
2018-2019 

1 

a) 
Wykroczenia przeciwko porządkowi  
i spokojowi publicznemu 

19 8 1 77 28 -64% 

b) 
Wykroczenia przeciwko  bezpieczeństwu osób i 
mienia 

35 12  35 47 34% 

c) 
Wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu i 
porządkowi w komunikacji 

57 27 1 164 85 -48% 

d) Wykroczenia przeciwko osobie   1 0 1 - 

e) Wykroczenia przeciwko obyczajności publicznej 1 1  9 2 -78% 

f) Wykroczenia przeciwko urządzeniom użytku 
publicznego 

47 19 2 0 68 - 

g Szkodnictwo leśne, polne i ogrodowe 7 1  0 8 - 

2. 
Ustawie o wychowaniu w trzeźwości i 
przeciwdziałaniu alkoholizmowi 

109 63  163 172 6% 

3. 
Ustawa o ochronie zdrowia przed następstwami 
używania tytoniu i wyrobów tytoniowych 

11 8  25 19 -24% 

6. Ustawie o odpadach 63 21 1 46 85 85% 

OGÓŁEM 349 160 9 678 515 -24% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych SM w Boguszowie-Gorcach 

Tabela 24 Pozostałe działania Straży Miejskiej w Boguszowie-Gorcach – porównanie 2018-2019 

Lp. Pozostałe wyniki działania Liczba 2018 Liczba 2019 Dynamika 2018-2019 

1. 
Pojazdy unieruchomione przez zastosowanie 
urządzenia do blokowania kół 

1 4 300% 
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2. Osoby ujęte i przekazane policji 1 2 100% 

3. 
Konwojowanie dokumentów, przedmiotów 
wartościowych lub wartości pieniężnych na 
potrzeby gminy 

9 8 -11% 

4. 

Przyjęte zgłoszenia od mieszkańców, 
dotyczące: 

208 201 -3% 

a) zakłócenia porządku publicznego 21 22 5% 

b) zagrożenia w ruchu drogowym 31 22 -29% 

c) ochrona środowiska i gospodarki odpadami 41 54 32% 

d) zagrożenia życia i zdrowia 18 21 17% 

e) zagrożeń pożarowych (katastrofy) 17 13 -24% 

f) awarii technicznych 7 12 71% 

g) zwierząt 49 44 -10% 

Pozostałe zgłoszenia 24 13 -46% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych SM w Boguszowie-Gorcach 

Tabela 25 Współpraca Staży Miejskiej z Policją w Boguszowie-Gorcach 

Lp. Rodzaj przedsięwzięcia Krótka informacja dotycząca przedsięwzięcia 

1. 

Patrole mieszane ( strażnik i 
policjant ) 
-ogólny opis z podaniem liczby 
wspólnych patroli w ciągu roku 

Wspólne służby pełnione były przez okres półrocza, głównie w służbach 
popołudniowych i nocnych. W ramach współpracy z miejscowym Komisariatem 
Policji, w przypadku własnych służb działających na zmianie popołudniowej i 
nocnej, udzielano wzajemnego wsparcia w sytuacjach tego wymagających, 
dzielono również rejony służby. 
Łączność zapewniono poprzez umieszczenie radiostacji o mocy 10 KW z 
częstotliwością SM na dyżurce Komisariatu Policji w Boguszowie- Gorcach. 
Wspólnie w patrolach łączonych wykonano  9służb. 

2. Szkolenia 
--szkolenie w ramach zjazdu komendantów straży gminnych ( miejskich ) 
Prefektury Dolnośląskiej Rady Komendantów ( 2 razy ) 
Łącznie : 2 szkolenia 

3. 
Akcje prewencyjne, z podaniem 
liczby zaangażowanych 
strażników i liczby akcji 

1. ilość akcji prewencyjnych: 10 
- zabezpieczenie WOŚP;  
- zabezpieczenie okresu ferii zimowych i odbywających się w tym czasie imprez dla 
dzieci i młodzieży szkolnej; 
- zabezpieczenie imprezy Pn.: „Dni Boguszowa- Gorc”  
- prewencyjne zabezpieczenie zakończenia roku szkolnego w szkołach na terenie 
gminy Boguszów- Gorce; 
- udział w akcji: Bezpieczna droga do szkoły” we wrześniu 2019 r. 
- zabezpieczenie bloku imprez na terenie miasta we wrześniu 2019 r. na terenie 
dzielnic Boguszów oraz Gorce 
- udział w akcji: Bezpieczna droga do szkoły” we wrześniu 2019 r. 
-zabezpieczenie rejonu cmentarza ul. Kamieniogórska w ramach akcji „Znicz 2019”; 
-zabezpieczenie wyborów Parlamentarnych w Październiku 2019 r. 
- zabezpieczenie ustalonego z policją rejonu miasta w Noc Wigilijną 2019 r.  
 
Udział brał cały stan osobowy będący w tym czasie w służbie. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych SM w Boguszowie-Gorcach 

 

Bezpieczeństwo pożarowe i przeciwpowodziowe 

Na terenie Gminy Miasto Boguszów-Gorce funkcjonują dwie Ochotnicze Straże Pożarne: OSP 

„Boguszów” i OSP „Gorce”. Na realizację zadań związanych z zabezpieczeniem gotowości bojowej 

zgodnie z art. 32 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej gmina 
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finansuje jako bezpośredni wydatek z budżetu koszty dotyczące zabezpieczenia gotowości bojowej OSP 

tj. energię elektryczną, wodę, ścieki, gaz, wydatki dotyczące abonamentu telekomunikacyjnego 

związanego wyłącznie z zabezpieczeniem gotowości bojowej, remonty budynku i pomieszczenia 

wykorzystywane na potrzeby zabezpieczenia gotowości bojowej, remonty i przeglądy techniczne 

samochodów pożarniczych, remonty i konserwację sprzętu przeciwpożarowego i ratowniczego, 

ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków członków OSP biorących udział w akcjach 

ratowniczo-gaśniczych, ćwiczeniach, szkoleniach, jak również członków młodzieżowej drużyny 

pożarniczej, ubezpieczenie samochodów pożarniczych, zakup etyliny, oleju napędowego, olejów 

silnikowych, płynów chłodzących i hamulcowych, wody destylowanej, akumulatorów 

oraz podstawowych części do samochodów pożarniczych i innego sprzętu pożarniczego oraz innych 

materiałów eksploatacyjnych, zakup wyposażenia ochrony osobistej i umundurowania, zakup sprzętu 

specjalistycznego do walki z pożarami, klęskami żywiołowymi lub innymi miejscowymi zagrożeniami, 

zatrudnienie konserwatora sprzętu przeciwpożarowego i ratowniczego. Ponadto na podstawie art. 28 

powyższej ustawy członek OSP, który uczestniczył w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym 

organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę, otrzymuje ekwiwalent pieniężny. Wysokość 

ekwiwalentu ustaliła rada gminy w drodze uchwały. Gmina również przekazuje na rzecz OSP środki 

pieniężne w formie dotacji celowej: min. na zakup samochodów pożarniczych, sprzętu pożarniczego. 

Liczba interwencji jednostek Straży Pożarnej w Boguszowie-Gorcach wyniosła 257 (-24% względem roku 

2018). Najczęściej Straż interweniowała ze względu na powstałe zagrożenia miejscowe oraz pożary. OSP 

„Boguszów” wyjeżdżała do różnych akcji 187 razy, OSP „Gorce” 70 razy. Interwencje w 2019 roku w 

zdecydowanej większości dotyczyły terenu Gminy Miasto Boguszów-Gorce, ale jednostki OSP 

uczestniczyły także w akcjach ratowniczo-gaśniczych na terenie innych gmin powiatu wałbrzyskiego. 

W 2019 roku Gmina dofinansował zakup Lekkiego Samochodu Gaśniczego dla OSP Boguszów.  

Koszty funkcjonowania straży poniesione przez Gminę przedstawiają się następująco: 

Tabela 26 Wydatki w zakresie ochrony przeciwpożarowej w Gminie Miasto Boguszów-Gorce porównanie 2018-2019 

Lp. Kwota 2018 Kwota 2019 
Dynamika 
2018-2019 

Przeznaczenie 

1. 51 513,10 41 686,70 -19% 

Ekwiwalent pieniężny za wyjazdy członków OSP, za uczestnictwo 
w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym 
organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę 

2. 8 182,20 8 477,40 4% Wynagrodzenia konserwatorów obu jednostek OSP 

3. 33 789,36 31 611,05 -6% 

Zakup paliwa, zakup wyposażenia dla OSP (mundury, kominiarki, 
rękawice, piła spalinowa, części do naprawy samochodów 
pożarniczych Jelcz, VW Transporter, Mercedes Atego, szczotki do 
kominów, akumulatorów, części aparatów oddechowych itp.), 

4. 20 756,54 19 997,82 -4% Zakup energii (woda, prąd, gaz), 

5. 11 474,30 14 110,01 23% 
Koszty usługi napraw i remontów sprzętu, samochodów, 
budynków obydwu OSP 

6. 3 852,00 2 743,00 -29% Badania lekarskie strażaków ochotników 
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7. 9 548,95 10 509,28 10% 

Usługi związane z przeglądem sprzętu dla obu jednostek tj: 
sprzętu ratowniczego oraz pomiarowego w tym samochodów 
pożarniczych detektorów gazowych, sprzętu ratownictwa 
drogowego, kotłów gazowych itp. 

8. 1 616,64 1 616,64 0% Opłata za usługę internetową oraz telefony. 

9. 12 666,00 12 138.66 -4% 
Koszty ubezpieczenia samochodów, strażaków, opłaty 
komunikacyjne do prowadzenia samochodów uprzywilejowanych. 

10. 158,92 - - Zakup wyposażenia dla OSP 

 
153 558,01 zł 142.890,56 zł -7% 

Razem koszty utrzymania Ochotniczych Straży Pożarnych z 
budżetu Gminy Miasto Boguszów 

11. - 100 000,00 
 Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego przeznaczona na zakup 

lekkiego samochodu pożarniczego dla OSP „Boguszów” 

12. - 116 671,00 
 Dotacja Gminy Boguszów-Gorce dla OSP „Boguszów” na zakup 

lekkiego samochodu pożarniczego 

13  20 000 
 Budżet Obywatelski dla OSP „Boguszów” na zakup sprzętu 

ratowniczego 

  100 000,00 zł 
Razem kwota pozyskanych dotacji przez Gminę Miasto Boguszów-
Gorce w 2019 roku z przeznaczeniem na zakupy dla Ochotniczych 
Straży Pożarnych 34.161,83 

 Łącznie środki przeznaczone z budżetu Gminy Miasto Boguszów-
Gorce z przeznaczeniem na Ochotnicze Straże Pożarne – 
279 561,56 

 Kwota przewidziana w Budżecie Gminy Miasto Boguszów-Gorce 
na 2020 rok, na zapewnienie gotowości bojowej Ochotniczych 
Straży Pożarnych wynosi 162 425,00 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych UM w Boguszowie-Gorcach 

 

Gmina Boguszów-Gorce posiada dwa magazyny na wypadek zdarzeń kryzysowych: 

Magazyn OC – znajduje się w piwnicy budynku Urzędu Miejskiego w Boguszowie-Gorcach. Znajdują się 

w nim proste narzędzia ręczne, koce, kamizelki, latarki, agregat prądotwórczy. 

Magazyn przeciwpowodziowy – znajduje się przy OSP „Gorce” ul. Kościuszki 12A, 58-371 Boguszów-

Gorce: znajduje się w nim min. piasek 29 ton, samoładowacz piasku, worki na piasek 3300 szt., narzędzia 

proste, 50 mb zapór przeciwpowodziowych o wysokości 45 cm, szerokości 1 m. 

II.10 Analiza bieżącego utrzymania dróg 

 Zakres przedmiotowy rozdziału koncentruje się na opisie 

zagadnień stanowiących zadanie własne gminy zgodnie 

z Art.7.1. Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy 

do zadań własnych gminy; 2) gminnych dróg, ulic, mostów, 

placów oraz organizacji ruchu drogowego ustawy z 8 marca 

1990 r. o samorządzie gminnym (stan za rok 2019). 

W ramach działu Transportu i łączności zrealizowano: 

 wydatki bieżące w kwocie zł, co daje % planu, 

 wydatki majątkowe w kwocie zł, co daje  % planu. 
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Wydatki bieżące dotyczyły m.in.: wykonania remontów bieżących dróg gminnych, ich oznakowania, 

wykonania i montażu tablic ogłoszeniowych oraz realizacji umów w zakresie transportu gminnego 

i międzygminnego.  

W 2019 roku dokonano przeglądu 8 obiektów drogowych z betonu zbrojonego. Ocena stanu 

technicznego jest zadowalająca (4 w 6 stopniowej skali), obiekty wykazują zanieczyszczenia lub drobne 

uszkodzenia pogarszające estetykę. Ponadto sporządzono projekty dla przebudowy lub rozbudowy dróg 

za kwotę 33 000,00 zł oraz wykonano remont 0,710 km dróg za kwotę 1 071 002,82 zł  

II.11 Analiza udzielonych dotacji przez organizacje pozarządowe  

 
 
 
 
 
 

Zakres przedmiotowy rozdziału koncentruje się na opisie 

zagadnień stanowiących zadanie własne gminy zgodnie z Art.7.1. 

Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań 

własnych gminy; 19) współpracy działalności na rzecz organizacji 

pozarządowych oraz podmiotów wymienionych wart.3 

ust.3ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2018r. poz. 450, 650 i 723).  
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W tabeli poniżej przedstawiono wydatki z podziałem na obszary wsparcia. 

Tabela 27 Wykaz dotacji przyznanych w roku 2018  i 2019 w drodze otwartych konkursów ofert na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

 I konkurs 2018 II konkurs 2018 I konkurs 2019 

 

obszar wspierania 
i 

upowszechnianie 
kultury fizycznej 

obszar kultury, 
sztuki, ochrony 
dóbr kultury i 
dziedzictwa 
kulturowego 

obszar 
bezpieczeństwa 

obszar kultury, 
sztuki, ochrony 
dóbr kultury i 
dziedzictwa 
kulturowego 

obszar ochrony 
zdrowia 

obszar turystyki i 
krajoznawstwa 

obszar 
wspierania i 

upowszechnian
ie kultury 
fizycznej 

obszar kultury, 
sztuki, ochrony 
dóbr kultury i 
dziedzictwa 
kulturowego 

obszar 
bezpieczeństwa 

Kwota przyznanej 
dotacji 

70 000,00 zł 3 000,00 zł 5 000,00 zł 10 000,00 zł 4 850,00 zł 4 500,00 zł 64 000,00 - 5 000,00 

Kwota rozliczonej 
dotacji 

70 000,00 zł 3 000,00 zł 4 992,26 zł 9 796,00 zł 4 034,95 zł 3 833,96 zł 
   

SUMA 
 

Kwota przyznanej 
dotacji 

97 350,00 zł 69 000,00 zł 

Kwota rozliczonej 
dotacji 

95 657,13 zł - 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych UM w Boguszowie-Gorcach 
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 Porównując wysokość środków przekazanych w drodze otwartych konkursów na rozwój sportu 

na terenie Gminy Boguszów-Gorce w 2019 roku przekazano o 26 000 zł mniej (kwota 

przekazana w 2018 roku – 105 tys. zł.   

Tabela 28 Wykaz dotacji przyznanych w roku 2019 w drodze otwartych konkursów ofert na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu przez 
Gminę Boguszów-Gorce na podstawie ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie oraz Uchwały Nr XXXIX/237/17 Rady Miejskiej w Boguszowie-
Gorcach z dnia 28 lipca 2017 r. w sprawie określenia warunków oraz trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Boguszów-Gorce 

Nazwy organizacji, którym zostały 
przyznane dotacje 

Nazwa zadania publicznego 
Wysokość 

przyznanych środków 

ULKS „Jastrząb” Boguszów- Gorce 
„Wspieranie rozwoju sportu przez Gminę Miasto Boguszów-

Gorce w 2019” 
3 500 zł 

Uczniowski Klub Sportowy 
KNA Dzikowiec 

„Popularyzacja narciarstwa alpejskiego w ramach działania 
uczniowskiego klubu sportowego KNA Dzikowiec” 

12 500 zł 

Klub Piłkarski 
„Górnik Gorce” 

„Popularyzowanie sportu i aktywnego trybu życia poprzez 
organizowanie zawodów sportowych w zakresie piłki nożnej                         

w Boguszowie-Gorcach na poziomie ligi okręgowej seniorów” 
15 000 zł 

Szkółka Piłkarska „Szczyt” 
Boguszów - Gorce 

„Szkolenie młodzieży w wieku 13-15 lat  w ramach grupy 
trampkarzy w zakresie  piłki nożnej” 

7 000 zł 

Uczniowski Klub Sportowy                   
„Akademia Aktywności” 

„Biegaj z nami lokalnymi ścieżkami – cykl treningów dla dzieci 
z Boguszowa-Gorc”  

3 500 zł 

Ludowy Zapaśniczy Klub 
Sportowy Heros 

„XIV Międzynarodowy Turniej Heros Lady Open w zapasach 
kobiet” 

10 000 zł 

Ludowy Zapaśniczy Klub 
Sportowy Heros 

„IV Mecz drużynowy Polska-Reszta Europy w zapasach 
kobiet” 

1 500 zł 

Uczniowski Ludowy Klub 
Sportowy ,,Jastrząb” 
ul. Waryńskiego 10 

58-370 Boguszów-Gorce 

„Wspieranie rozwoju sportu przez Gminę Boguszów-Gorce w 
2019 r. poprzez organizację jesiennego turnieju tenisa” 

2 500 zł 

KACZOR BOKS TEAM 
ul. Waryńskiego 10 

58-370 Boguszów-Gorce 

„Trening pięściarski z wykorzystaniem gimnastyki korekcyjno-
kompensacyjnej dla uczniów szkół którzy nie ukończyli  18 

roku życia” 
4 500 zł 

Uczniowski Klub Karate             
Shinkyokushinkai OBI 

ul. 1-go Maja 105 
58-305 Wałbrzych 

„Organizacja zajęć sportowych i udział w współzawodnictwie 
w dyscyplinie karate Shinkyokushin” 

4 000 zł 

Klub  Piłkarski ,,Górnik Gorce” 
ul. Olimpijska 1 

58-371 Boguszów-Gorce 
„OD ,,A” KLASY DO EKSTRAKLASY” 15 000 zł 

suma 79 000 zł 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych UM w Boguszowie-Gorcach 

Zakres przedmiotowy współpracy pomiędzy Gminą a NGO obejmuje realizację zadań publicznych 

wymienionych w art. 4 ust. 1 ustawy w celu zaspokajania istniejących potrzeb społecznych w zakresie: 

1. wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu; 

2. turystyki i krajoznawstwa; 

3. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa kulturowego; 

4. działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym; 

5. bezpieczeństwa;  

6. ochrony zdrowia 

Zasadniczo w programie współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi (Uchwała Nr XVI / 89 / 19 

Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 28 listopada 2019) uwzględniono dwie formy współpracy: 
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Współpraca finansowa realizowana poprzez: 

1. zlecenie organizacjom pozarządowym realizacji zadań publicznych w trybie otwartego konkursu 

ofert na zasadach określonych w ustawie, w formie:  

 powierzania wykonywania zadań publicznych, wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie 

ich realizacji 

 wspierania wykonywania zadań publicznych, wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie 

ich realizacji) oraz pozafinansową opartą o udzielanie obopólnego wsparcia;  

2. zlecanie organizacjom pozarządowym realizacji zadań publicznych w trybie art. 19a ustawy. 

Współpraca pozafinansowa realizowana poprzez: 

1. wzajemne informowanie o planowanych kierunkach działalności i współdziałania w celu 

zharmonizowania tych kierunków; 

2. konsultowanie z organizacjami projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących 

działalności statutowej tych organizacji zgodnie z uchwałą Nr LIV/346/10 Rady Miejskiej 

w Boguszowie-Gorcach z dnia 27 sierpnia 2010 r. w sprawie sposobu konsultacji 

podejmowanych uchwał w zakresie działalności pożytku publicznego z organizacjami 

pozarządowymi i innymi organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego; 

3. udział przedstawicieli organizacji pozarządowych w pracach komisji konkursowych celem 

opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert; 

4. wsparcie organizacji w zapewnieniu infrastruktury technicznej niezbędnej do realizacji zadań 

publicznych; 

5. obejmowanie patronatem przez władze Boguszowa-Gorc inicjatyw realizowanych przez 

organizacje; 

6. organizacja wspólnych przedsięwzięć (np. festynów, koncertów, turniejów, imprez 

okolicznościowych itp.); 

7. prowadzenie działalności doradczej związanej z funkcjonowaniem organizacji; 

8. promocji działalności organizacji pozarządowych poprzez umieszczanie informacji o działalności 

organizacji oraz o wspólnych działaniach na stronach internetowych Urzędu Miejskiego  

w Boguszowie – Gorcach oraz w Wiadomościach Boguszowskich. 
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II.12 Administracja  

 Administracja gminna została wyodrębniona jako samodzielny 

obszar analizy ze względu na fakt, że za jej pośrednictwem 

realizowane są przepisy prawa i zadania własne gminy. Podstawę 

prawną swojego istnienia administracja samorządowa znajduje  

w Konstytucji RP oraz ustawach. 

 

Na dzień 31 grudnia 2019 r. w Urzędzie było zatrudnionych 58 pracowników, w tym 55 pracowników na 

stanowiskach urzędniczych oraz 3 pracowników na stanowiskach obsługi. Dodatkowo Urząd zatrudniał 

5 strażników miejskich.  

II.13 Uchwały Rady Miejskiej  

 

Zgodnie z literą znowelizowanej ustawy z 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym i art. 28, czytamy, że raport o stanie gminy 

powinien obejmować m.in. realizację uchwał rady gminy. W związku 

z powyższym dokonano analizy statystyczne oraz tematycznej 

uchwał Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach. 

Łączna liczba uchwał, które podjęła Rada Miejska w Boguszowie-

Gorce w 2019 roku wyniosła 82.  

Tabela 29 Liczba uchwał Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach w 2019 roku. 

 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII suma 

liczba uchwał 2018 2 6 13 6 7 0 0 16 4 2 10 7 73 

liczba uchwał 2019 8 2 8 3 3 8 10 4 4 13 9 10 82 

Źródło: opracowanie własne na podstawie BIP Boguszów-Gorce 

W następnej tabeli przedstawiono zakres tematyczny uchwał. Należy podkreślić, że zakwalifikowanie 

tematyczne jest autorskie oraz uwzględnić fakt, iż wiele uchwał mieści się w kilku zakresach 

tematycznych. 

Tabela 30 Liczba uchwał z podziałem na kategorie w mieście Boguszów-Gorce w 2019 roku 
 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII suma wg kategorii 

finansowe 3 1 2 3 2 3 2 2 4 4 2 2 30 

gospodarowanie mieniem 
gminnym 

 1 1       3 1  
6 

ochrona środowiska   2        1  3 

organizacja 1   1  4 5   1  5 17 

oświata      1 2 2  3 1 2 11 

pomoc społeczna 3          1 1 5 

sektor obywatelski   2       1 1  4 

zagospodarowanie 
przestrzenne 

  1       1 1  
3 

inne 1      1    1  3 
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Źródło: opracowanie własne na podstawie BIP Boguszów-Gorce 

 

W roku ubiegłym największa liczba uchwał podjętych przez Radę Miejską w Boguszowie-Gorcach 

dotyczyła kwestii finansowych i były to uchwały związane ze zmianami w budżecie gminy, wieloletniej 

prognozie finansowej, zmian stawek lub opłat. W następnej kolejności podejmowano uchwały 

z kategorii „organizacyjne”, które dotyczyły kwestii nadania statutów jednostkom organizacyjnym oraz 

między innymi regulacji pracy komisji. Trzecią najliczniejszą kategorią były uchwały poświęcone 

systemowi oświaty – przede wszystkim kryteriom rekrutacji do szkół podstawowych i przedszkoli a także 

związane z likwidacją gimnazjów.  

Do uchwał związanych z zagospodarowaniem przestrzennym zaliczono między innymi:  

 Uchwałę Nr VI/38/19 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie 

zmiany nazw ulic na terenie miasta Boguszowa-Gorc. 

W zakresie działań proekologicznych należy wymienić:  

 Uchwałę Nr LIV/325/18 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 26 września 2018 r. 

w sprawie przyjęcia aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Boguszów-Gorce na 

lata 2018-2021 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2025 wraz z podsumowaniem 

 Uchwała Nr VI/39/19 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie 

przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt na terenie Gminy Boguszów-Gorce na rok 2019 

 Uchwała Nr XVI/94/19 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 28 listopada 2019 r. 

w sprawie zmiany uchwały nr LI/304/18 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 28 maja 

2018 r. w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji celowych, na realizację 

przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz sposobu ich rozliczania. 

W związku z sektorem obywatelskim i pomocą społeczną do ważniejszych uchwał zaliczono:  

 Uchwała Nr XVII/99/19 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 19 grudnia 2019 r. 

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasto Boguszów-Gorce na rok 

2020. 

 Uchwała Nr IV/25/19 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie 

ustanowienia wieloletniego programu osłonowego "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-

2023. 

 Uchwała Nr VI/36/19 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie 

przeprowadzenia na terenie Gminy Miasto Boguszów-Gorce konsultacji społecznych w sprawie 

budżetu obywatelskiego jako części budżetu Gminy Boguszów-Gorce na rok 2019. 

Ważniejsze uchwały dotyczące oświaty: 
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 Uchwała Nr XV/79/19 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 24 października 2019 r. 

w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum Nr 1 w Boguszowie-Gorcach. 

 Uchwała Nr XV/80/19 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 24 października 2019 r. 

w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum Nr 2 w Boguszowie-Gorcach. 

 Uchwała Nr XVII/101/19 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 19 grudnia 2019 r. 

w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkoły podstawowej, dla której 

organem prowadzącym jest Gmina Miasto Boguszów-Gorce, określenia liczby punktów za każde 

z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia. 

 Uchwała Nr XVII/100/19 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 19 grudnia 2019 r. 

w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach 

podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Boguszów-Gorce, branych pod uwagę na 

drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za każde z tych 

kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia. 

II.14 Inne działania 

Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego 

 Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego w 2019 roku zebrał się raz w dniu 2 grudnia 2019 roku. 

Podczas spotkania omówiono następujące kwestie:  

 Problem biedaszybów na terenie Gminy Boguszów-Gorce 

 Magnipur – podkopanie fundamentów słupa 110 KV  

 Magnipur – zakopanie odpadów niebezpiecznych  

 Omówiono kwestie możliwości reakcji Gminy na wypadek powstania zdarzeń o znamionach 

klęski żywiołowej 

 Przeprowadzono analizę porównawczą zapaleń kominów z rokiem 2017 do 2019 roku. Ilość 

zapaleń kominów znacząco spadła, 

 Szlaki komunikacyjne do miejsc wypoczynku gdzie wskazano problemy z przepustowością na 

drodze nr 367 na ul. Strażackiej przy dużych opadach śniegu, 

 potrzebę monitorowania zbiornika wodnego przy ul, Sportowej w okresie letnim i zimowym 

 Omówiono tematykę bezpieczeństwa osób wypoczywających na górze Dzikowiec, 

 Bezpieczeństwo osób bezdomnych 

 Przedstawiono Koncepcję Zintegrowanego Systemu Bezpieczeństwa w Gminie Boguszów-Gorce 

 Omówienie zagrożeń związanych z przypadkami rzucania śnieżkami i bryłami lodu w kierunku 

osób i mienia, spadających sopli oraz korzystania z materiałów pirotechnicznych 

 Potrzeby i znaczenie OSP jako jeden filarów bezpieczeństwa w Gminie Boguszów-Gorce 
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 Ponadto w 2019 roku Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego odbył spotkania o charakterze 

szkoleniowym i treningowym: 

 Odprawa metodyczna – podsumowanie zadań za rok 2018.  

 Realizacja szkolenia obronnego w 2019 roku. Planowanie, przedsięwzięcia ich realizacja, 

metodyka, finansowanie, wzory dokumentów w dniu 30 styczeń 2019 

 Treningi stałego dyżuru  

 Szkolenie z zakresu Akcji Kurierskiej oraz stałego dyżuru. 

 Ćwiczenie obronne w zakresie akcji kurierskiej i stałego dyżuru. 

 Przeciwdziałanie zagrożeniom w cyberprzestrzeni dla funkcjonowania sieci i systemów 

teleinformatycznych w administracji publicznej (wrzesień 2019). 

 Ćwiczenie Krajowego Systemu Wykrywania Skażeń i Alarmowania pk.(październik 2019).  

 Doskonalenie działania wybranych elementów wchodzących w skład Krajowego Systemu 

Wykrywania Skażeń i Alarmowania (KSWSiA) w warunkach zagrożenia skażeniami i skażeń (22-

23 października 2019). 

 

Opieka nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt 

W ramach realizacji zadań opisanych w „Programie Opieki Nad Zwierzętami Bezdomnymi 

oraz Zapobiegania Bezdomności Zwierząt na terenie Gminy Boguszów-Gorce w roku 2019”, w budżecie 

gminy zostały zabezpieczone środki finansowe na realizację zadań związanych z opieką nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz przeciwdziałaniem bezdomności zwierząt. 

W 2019 roku pod opiekę Gminy Miasto Boguszów-Gorce przyjęto 32 psów, udzielona została pomoc 34 

zwierzętom, które uległy wypadkom lub zostały porzucone przez dotychczasowych właścicieli, 

wykonano 51 kastracji kotów wolnożyjących oraz kastracji i sterylizacji 27 psów i suk. Dodatkowym 

obciążeniem finansowym było przyjęcie pod opiekę 19 zwierząt gospodarskich (krowy, cielaki konie).  

Łączny koszt funkcjonowania programu opieki nad zwierzętami i zapobiegania bezdomności w gminie 

Boguszów-Gorce w 2019 roku wyniósł 103.821,82 i był o 32.921,82 wyższy od zaplanowanego 

w programie. Różnica spowodowana jest przejęciem opieki nad zwierzętami gospodarskimi, które nie 

były zaplanowane w PONZ na 2019 w takiej liczbie. 

III Wnioski i rekomendacje 

Podsumowanie niniejszego raportu stanowi syntezę najważniejszych informacji, które z jednej strony 

pozwalają na ocenę działań samorządu w 2019 roku, a z drugiej wpływają na określenie zaleceń, 

kluczowych w kontekście zadań przewidzianych, czy też rekomendowanych do realizacji w okresie do 

końca 2020 roku. Tym samym klasyczna konstrukcja raportu, składająca się z wniosków i rekomendacji 
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na poziomie operacyjnym, odnosi się do wskazania działań charakteryzujących rok miniony (2019 r.) 

Innymi słowy wnioski i rekomendacje to zinwentaryzowanie tego, co wydarzyło się w okresie objętym 

raportem oraz klarowne wyartykułowanie planów w horyzoncie czasowym do końca grudnia 2019 roku. 

1. Analiza prognozowanej nadwyżki operacyjnej na lata 2019-2025 wskazuje na dodatni wynik 

bieżący planowany do osiągnięcia przez Gminę Miasto Boguszów-Gorce, co daje jednostce 

samorządu terytorialnego możliwość realizacji nowych przedsięwzięć majątkowych. W tym celu 

może przeznaczyć wygenerowaną nadwyżkę bezpośrednio na inwestycje lub pośrednio, 

spłacając wcześniej zaciągnięte zobowiązania na cele inwestycyjne. 

2. Wysokość spłaty zobowiązań gminy (rozchodów) z tytułu kredytów i obligacji komunalnych 

w latach 2018 - 2025 spełnia limity wskaźników określonych w art. 243 UFP z 2009 r., co 

świadczy o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Miasto Boguszów-Gorce. 

3. Zauważa się pozytywne zmiany w zakresie rozwoju podmiotów gospodarczych. W 2019 liczba 

aktywnych i nowych podmiotów gospodarczych wzrosła. Zmalała natomiast liczba wykreślonych 

z rejestru przedsiębiorstw. 

4. Największą i zarazem najbardziej kosztochłonną inwestycją zrealizowaną w 2019 r. było 

ograniczenie niskiej emisji na terenie Gminy Miasto Boguszów-Gorce w ramach wojewódzkiego 

Programu Ochrony Powietrza oraz Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na lata 2014-2020 – 

w szczególności poprzez wymianę źródeł ciepła oraz remonty i budowy dróg.  

5. Istotne znaczenie dla gminy miały szeroko zakrojone działania miękkie z zakresu profilaktyki 

uzależnień, socjoterapii, aktywizacji i reintegracji społecznej realizowane przez OPS. Dzięki 

działaniom OPS spadła liczba osób pobierających zasiłki i dodatki. 

6. Należy wysoko ocenić efektywność i profesjonalizm funkcjonowania Miejskiej Biblioteki 

Publicznej – Centrum Kultury oraz Ośrodka Sportu i Rekreacji w Boguszowie-Gorcach. 

Poza obligatoryjnymi działaniami takimi jak rozwój księgozbioru i czytelnictwa, instytucje 

zrealizowały szereg działań, aktywizujących lokalną społeczność tworząc zintegrowaną ofertę 

kulturalną dla różnych grup wiekowych. Łącznie w wydarzeniach zorganizowanych przez  

te instytucje uczestniczyło około 6 522 osób. 

7. Znaczącym wydatkiem, który podniósł bezpieczeństwo przeciwpożarowe była dotacja Gminy 

Boguszów-Gorce dla OSP „Boguszów” na zakup lekkiego samochodu pożarniczego w kwocie 

116 671,00 zł. 

8. W zakresie działań prośrodowiskowych, z dotacji celowej z budżetu gminy podpisano 141 umów 

na wymianę ogrzewania, o łącznej wartości 521 280,05zł. 

9. Pozytywnie należy ocenić planowane inwestycje w zakresie modernizacji instalacji 

przetwarzania odpadów w Lubawce i Boguszowie-Gorcach. 
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10. Zaleca się rozwijania działań o charakterze partycypacyjnym i konsultacyjnym z punktu widzenia 

wdrażania mechanizmów demokracji bezpośredniej oraz współuczestnictwa mieszkańców  

w decyzjach związanych z rozwojem gminy. 

11.  Z punktu widzenia ochrony środowiska bardzo pożądane są działania związane 

z pozyskiwaniem dotacji na wymianę urządzeń grzewczych oraz montaż instalacji OZE  

w szczególności w kontekście pełnionych przez gminę funkcji turystycznych. 
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