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1. Wstęp
Zgodnie z wprowadzoną w 2018 r. nowelizacją ustawy o samorządzie gminnym,
Burmistrz Nowogrodźca co roku do 31 maja przedstawia Radzie Miejskiej w Nowogrodźcu
raport o stanie gminy. Raport podsumowuje działalność samorządu gminnego w roku
poprzednim. Zakres opracowanego dokumentu obejmuje przede wszystkim realizację
polityk, programów, strategii, uchwał rady miasta i budżetu za rok 2018.Informacje zawarte
w niniejszym dokumencie posłużą mieszkańcom Gminy i Miasta Nowogrodziec

do

zwiększenia wiedzy na temat funkcjonowania samorządu, a także staną się podstawą do
prowadzenia dialogu na temat przyszłości Gminy i Miasta Nowogrodziec.
Niniejszy raport o stanie Gminy i Miasta Nowogrodziec przedstawia zintegrowany opis
całokształtu działań i efektów w każdej sferze zadań naszego samorządu w roku 2018 r.
Pomimo wielu trudności w roku 2018 udało się zrealizować wiele działań. Największe od
lat inwestycje infrastrukturalne, działania w zakresie imprez kulturalnych, oświaty
i integracji mieszkańców stanowiły trzon naszych działań w minionym roku.
Zachęcam Państwa do dyskusji na temat najważniejszych osiągnięć i wyzwań jakie
mamy do osiągnięcia na przestrzeni kolejnych lat.

Liczę na dobrą i owocną współpracę.

Robert Relich
Burmistrz Nowogrodźca
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2. Informacje ogólne o gminie
Gmina

Nowogrodziec,

położona

w

północno-

zachodniej

części

województwa

dolnośląskiego, w powiecie bolesławieckim. zajmuje powierzchnię 176,3 km2, w tym 16,2
km2 przypada na miasto. Powierzchnia gminy stanowi ponad 13,5% powiatu, a pod
względem obszaru jest to jedna z najmniejszych jego gmin (mniejszą powierzchnię mają
jedynie gmina wiejska Warta Bolesławiecka oraz miasto Bolesławiec).
W części północnej gmina graniczy z administracyjnymi obszarami gmin Węgliniec
i Osiecznica. Od wschodu przylegają doń obszary gminy Lwówek Śląski i wiejskiej gminy
Bolesławiec. Od południa i południowego- zachodu graniczy z gminą Gryfów Śląski i gminą
wiejską Lubań. W zachodniej zaś części gmina Nowogrodziec graniczy na niewielkim
odcinku z terenem gminy Pieńsk.
Administracyjnie gmina składa się z miasta Nowogrodziec i 13 miejscowości wiejskich
o zróżnicowanym obszarze i zaludnieniu. Największymi, pod względem zajmowanego
obszaru, miejscowościami wiejskimi gminy są: Gościszów (ponad 3000 ha), Wykroty
(niemal 2300 ha) oraz Czerna (ponad 2100 ha). Najliczniej natomiast zaludnionymi
miejscowościami (poza miastem Nowogrodziec) są Wykroty (ponad 1700 mieszkańców)
i Zebrzydowa (ponad 1500 mieszkańców). Ponadto znaczącym co do liczby mieszkańców
sołectwem tejże gminy jest Gościszów (ponad 1400 mieszkańców). Miejscowościami
wiejskimi gminy o najmniejszym obszarze i zaludnieniu są natomiast Zagajnik i Zabłocie.
Ogólnie biorąc, sieć osadnicza w gminie Nowogrodziec jest dobrze rozwinięta, co związane
jest m.in. z korzystnym ukształtowaniem tego terenu. Gmina Nowogrodziec stanowi bowiem
niemal w całości część Niziny Śląskiej i jedynie niewielki obszar w południowej części
gminy zaliczany jest do Pogórza Izerskiego. Przeciętne zaś wysokości nad poziomem morza
na terenie całej gminy układają się w granicach 200-250 m. Miasto Nowogrodziec leży
natomiast na wysokości 180 m n.p.m.
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3. Informacja z realizacji uchwał Rady Miejskiej oraz strategii
3.1 Realizacja Uchwał Rady Miejskiej
Stosownie do art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
Burmistrz Nowogrodźca jest organem wykonawczym Gminy do którego zadań należy m.in.
wykonywanie Uchwał Rady Miejskiej. Realizując obowiązki nałożone przepisami ustawy
samorządowej Burmistrz Nowogrodźca przy pomocy Urzędu Miejskiego realizował uchwały
podjęte przez Radę Miejską w 2018 r.

w sposób określony uchwałami. W 2018 roku

Rada Miejska obradowała

i podejmowała stosowne uchwały zgodnie z

planem pracy rady przyjętym Uchwałą Nr XLVI/320/17 z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie
zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Nowogrodźcu na rok 2018.r.
Wypełniając dyspozycję zawartą w planie pracy w 2018 roku Rada Miejska obradowała na
15 sesjach zwyczajnych, 3 sesjach nadzwyczajnej i podjęła 104 uchwały.
Wśród podjętych przez Radę uchwał większość dotyczyła spraw z zakresu
gospodarowania mieniem komunalnym, planów zagospodarowania przestrzennego miasta,
pomocy społecznej, spraw związanych z oświatą i ochroną środowiska. Podjęte przez Radę
Miejską uchwały Burmistrz Nowogrodźca zgodnie z art. 90 ust. 1 i 2 ustawy o samorządzie
gminnym przekazał
w nieprzekraczalnym terminie 7 dni do organów nadzoru jakimi są w zakresie
zgodności z prawem – Wojewoda Dolnośląski, a w zakresie spraw finansowych– Regionalna
Izba Obrachunkowa. Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej,
wszystkie uchwały opublikowane zostały w Biuletynie Informacji Publicznej, zaś uchwały
stanowiące

akty

prawa

miejscowego

w

Dzienniku

Urzędowym

Województwa

Dolnośląskiego.

Nr Uchwały

Lp.

Sposób

W sprawie

wykonania
1.

XLVII/323/18

w sprawie budżetu Gminy zrealizowano
i Miasta Nowogrodziec na
2018 rok

2.

XLVII/324/18

w

sprawie

uchwalenia zrealizowano
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Wieloletniej

Prognozy

Finansowej Gminy
i Miasta Nowogrodziec
3.

XLVIII/325/18

w

sprawie

zawarcia zrealizowano

kolejnej umowy dzierżawy
nieruchomości stanowiącej
własność

Gminy

Nowogrodziec
4.

XLVIII/326/18

w

sprawie zrealizowano

bezprzetargowej sprzedaży
nieruchomości
5.

XLVIII/327/18

w

sprawie

skargi

6.

XLVIII/328/18

rozpatrzenia zgodnie

na

działalność z

treścią

Kierownika

Miejsko uchwały.

Gminnego

Ośrodka Skargę uznano

Pomocy Społecznej

za

w Nowogrodźcu

nieuzasadnioną

w

sprawie

zmiany Uchwała

uchwały

wchodzi
XXVIII/202/16 w

Nr

Rady Miejskiej

z

życie
dniem

w Nowogrodźcu z dnia podjęcia
21 października 2016 roku z

mocą

w sprawie dostosowania obowiązującą
Zakładu Obsługi Szkół
w

Nowogrodźcu

od

dnia

do 1 stycznia 2018

pełnienia wspólnej obsługi roku.
administracyjnej,

Realizacja

finansowej

zgodnie

i organizacyjnej jednostek z
oświatowych, dla których uchwały.
Gmina Nowogrodziec jest
organem prowadzącym.
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treścią

7.

XLVIII/329/18

w sprawie ustalenia trybu Uchwała
udzielania
dotacji

i

rozliczania wchodzi
dla w

udzielanych

życie

po

niepublicznych

upływie 14 dni

przedszkoli

od

dnia

i niepublicznych innych ogłoszenia
form

wychowania

w

Dzienniku

Urzędowym

przedszkolnego

przez Województwa

prowadzonych

osoby prawne niebędące Dolnośląskiego
jednostkami

samorządu z

mocą

terytorialnego oraz osoby obowiązującą
fizyczne na terenie Gminy od dnia
Nowogrodziec,

a

także 1 marca 2018

trybu i zakresu kontroli roku,

z

tym

prawidłowości

zastrzeżeniem

wykorzystania dotacji.

że § 5 ust. 6
z

dniem

stycznia

1

2019

roku.
Realizacja
zgodnie
z

treścią

uchwały.

Akt uchylony.

8.

XLVIII/330/18

w sprawie wprowadzenia zrealizowano
zmian w budżecie Gminy
i Miasta Nowogrodziec na
2018 rok

9.

XLVIII/331/18

w

sprawie

Wieloletniej

zmiany zrealizowano
prognozy
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Finansowej Gminy
i Miasta Nowogrodziec
10.

XLVIII/332/18

w

sprawie

wysokości

określenia Uchwała
opłat

za wchodzi

korzystanie z wychowania w

życie

po

upływie 14 dni

przedszkolnego

w przedszkolu publicznym od
i

dnia

oddziałach ogłoszenia

przedszkolnych
w

w

Dzienniku

szkołach Urzędowym

podstawowych,
których

dla Województwa
organem Dolnośląskiego

prowadzącym jest Gmina z

mocą

obowiązującą

Nowogrodziec.

od

dnia

1 stycznia 2018
roku.
Realizacja
zgodnie
z

treścią

uchwały.
11.

XLIX/333/18

w

sprawie

zawarcia zrealizowano

kolejnej umowy dzierżawy
nieruchomości stanowiącej
własność

Gminy

Nowogrodziec
12.

XLIX/334/18

w

sprawie

sprzedaży nie

nieruchomości w obrębie zrealizowanoWykrot strefa

ze względu na
brak
zainteresowani
a

nabyciem

gruntów przez
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inwestorów
chcących
faktycznie
zainwestować
w strefie

13.

XLIX/335/18

w sprawie

powierzenia zrealizowano

.

Burmistrzowi
Nowogrodźca

uprawnień

do

opłat

ustalenia

za

korzystanie ze
świetlic wiejskich

14.

XLIX_336/18 z dnia

w sprawie wprowadzenia zrealizowano
zmian w budżecie Gminy
i Miasta Nowogrodziec na
2018 rok

15.

XLIX_337/18 z dnia

w

sprawie

Wieloletniej

zmiany zrealizowano
Prognozy

Finansowej Gminy
i Miasta Nowogrodziec
16.

L/338/18

w

sprawie

zawarcia zrealizowano

kolejnej umowy dzierżawy
nieruchomości stanowiącej
własność

Gminy

Nowogrodziec
17.

L /339/18

w

sprawie

zawarcia zrealizowano

kolejnej umowy dzierżawy
nieruchomości stanowiącej
własność

Gminy

Nowogrodziec
18.

L /340/18

w

sprawie

programu

przyjęcia zrealizowano

opieki

nad
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zwierzętami bezdomnymi
oraz

zapobiegania

bezdomności zwierząt na
terenie

Gminy

Nowogrodziec

w

2018

roku
19.

L /341/18

w sprawie zasad udzielania zrealizowano
spółkom wodnym dotacji
celowej z budżetu Gminy
Nowogrodziec na bieżące
utrzymanie wód i urządzeń
wodnych,

trybu

postępowania w sprawie
udzielania

dotacji

oraz

sposobu jej rozliczania
20.

LI /342/18

w sprawie podziału Gminy realizacja
i Miasta Nowogrodziec na zgodnie
okręgi wyborcze, ustalenia

z

treścią

ich granic i numerów oraz uchwały.
liczby

radnych Zmiana

wybieranych w każdym uchwałą
okręgu

nr

LI/358/18
Z

dnia

27

kwietnia 2018
r.
21.

L/343/18

w

sprawie

wysokości
przyznawania
sołtysów

ustalenia zmiana:
i

zasad uchwała
diet

nr

dla LI/355/18/18 z
dnia

27

kwietnia 2018
r.

22.

L/344/18 z dnia

Przystąpienia

do wykonana
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sporządzenia

zmiany

studium uwarunkowań
i

kierunków

zagosp.

przestrzennego miasta
i gminy Nowogrodziec
23.

L/345/18 z dn.

Przystąpienia

do wykonana

sporządzenia miejscowego
planu

zagospodarowania

przestrzennego

rejonu

złoża „Maria III-1”
24.

L/346/18

w sprawie ustalenia trybu Uchwała
udzielania
dotacji

i

rozliczania wchodzi

udzielanych

dla w

życie

po

niepublicznych

upływie 14 dni

przedszkoli

od

dnia

i niepublicznych innych ogłoszenia
form

wychowania w

Dzienniku

Urzędowym

przedszkolnego

przez Województwa

prowadzonych

osoby prawne niebędące Dolnośląskiego
jednostkami

samorządu Realizacja

terytorialnego oraz osoby zgodnie
fizyczne na terenie Gminy z
Nowogrodziec,
trybu

a

treścią

także uchwały.

przeprowadzania

kontroli prawidłowości ich
pobrania i wykorzystania
oraz terminu i sposobu
rozliczenia wykorzystania
dotacji.
25.

L/347/18

w sprawie wprowadzenia zrealizowano
zmian w budżecie Gminy
i Miasta Nowogrodziec na
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2018 rok
26.

L/348/18

w

sprawie

zmiany zrealizowano

Wieloletniej

Prognozy

Finansowej Gminy
i Miasta Nowogrodziec
27.

LI /349/18

w

sprawie

zawarcia zrealizowano

kolejnej umowy dzierżawy
nieruchomości stanowiącej
własność

Gminy

Nowogrodziec
28.

LI /350/18

w

sprawie

zawarcia zrealizowano

kolejnej umowy dzierżawy
nieruchomości stanowiącej
własność

Gminy

Nowogrodziec
29.

LI /351/18

w

sprawie

zawarcia zrealizowano

kolejnej umowy dzierżawy
30.

LI /352/18

w sprawie
zgody

na

wyrażenia zrealizowano
ustanowienie

służebności
przesyłu- realizowana.
31.

LI/353/18

w sprawie określenia zasad Uchwała
udzielania
obniżek

i

rozmiaru wchodzi

tygodniowego w życie 14 dni

obowiązkowego wymiaru od
godzin
którym

dnia

nauczycielom, ogłoszenia
powierzono w

Dzienniku

stanowisko kierownicze

Urzędowym

w przedszkolu i

Województwa

w szkołach, dla których Dolnośląskiego
organem

prowadzącym z

mocą

jest Gmina Nowogrodziec obowiązującą
oraz

określenia od
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dnia

obowiązkowego wymiaru 01
godzin

zajęć

nauczycieli

września

dla 2018

roku.

pedagogów, Realizacja

psychologów, logopedów, zgodnie
terapeutów

z

treścią
i uchwały.

pedagogicznych
doradców zawodowych
32.

LI/354/18

w sprawie podziału Gminy realizacja
i Miasta Nowogrodziec na zgodnie
stałe obwody głosowania,
ustalenia

treścią

numerów, uchwały

ich

granic

z

oraz siedzib

obwodowych

komisji

wyborczych
33.

LI/355/18

w

sprawie

zmiany realizacja

uchwały nr L/343/18 Rady zgodnie
Miejskiej w Nowogrodźcu z
uchwały

z dnia 28 marca 2018 r.
w

sprawie

wysokości
przyznawania

treścią

ustalenia
i

zasad
diet

dla

sołtysów
34.

LI/356/18

w sprawie zmian statutu Uchwała
Młodzieżowej

Rady wchodzi

Miejskiej w Nowogrodźcu

w

życie

po

upływie 14 dni
od

dnia

ogłoszenia
w

Dzienniku

Urzędowym
Województwa
Dolnośląskiego
35.

LI/357/18

w sprawie wprowadzenia zrealizowano

RAPORT O STANIE GMINY I MIASTA NOWOGRODZIEC
15

zmian w budżecie Gminy

.

i Miasta Nowogrodziec na
2018 rok
36.

LI/358/18

w

sprawie

zmiany realizacja

uchwały nr L/342/18 Rady zgodnie
Miejskiej w Nowogrodźcu

z

z dnia 28 marca 2018 r.

uchwały

treścią

w sprawie podziału Gminy
i Miasta Nowogrodziec na
okręgi wyborcze, ustalenia
ich granic i numerów oraz
liczby

radnych

wybieranych w każdym
okręgu
37.

LII/359/18

w

sprawie zrealizowano

.

bezprzetargowej sprzedaży
nieruchomości na rzecz
użytkownika wieczystego

38.

LII/360/18

Przystąpienia do zmiany wykonana
miejscowego

planu

zagospodarowania
przestrzennego

wsi

Parzyce
39.

LII/361/18

w

sprawie

zmiany Uchwała

uchwały Nr XLVII/338/14 wchodzi
w

życie

w Nowogrodźcu z dnia z

dniem

Rady Miejskiej

28 marca 2014 roku
w

sprawie

Lokalnego
Wspierania

40.

LII/362/18

podjęcia.

przyjęcia Realizacja
Programu zgodnie
Edukacji z

Uzdolnionej Młodzieży.

uchwały.

w sprawie ustalenia zasad

Uchwała
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treścią

.

i

trybu

przyznawania wchodzi

nagród oraz stypendiów w

życie

po

dla uzdolnionych uczniów upływie 14 dni
zamieszkałych na terenie od
Gminy

dnia

Nowogrodziec ogłoszenia

uczęszczających do szkół w
podstawowych

i

Dzienniku

klas Urzędowym

gimnazjalnych włączonych Województwa
do szkół podstawowych.

Dolnośląskiego
.
Realizacja
zgodnie
z

treścią

uchwały.
41.

LII/363/18.2018-

w sprawie zatwierdzenia zrealizowano
sprawozdania finansowego
Samodzielnego
Publicznego

Zakładu

Opieki Zdrowotnej
w Nowogrodźcu za 2017
rok
42.

LII/364/18

w sprawie wprowadzenia zrealizowano

.

zmian w budżecie Gminy
i Miasta Nowogrodziec na
2018 rok

43.

LII/365/18

w

sprawie

Wieloletniej

zmiany zrealizowano
Prognozy

Finansowej Gminy
i Miasta Nowogrodziec
44.

LIII/366/18

w sprawie zatwierdzenia zrealizowano
sprawozdania finansowego
wraz ze sprawozdaniem
z

wykonania

budżetu
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Gminy Nowogrodziec za
2017 rok

45.

LIII/367/18

w sprawie absolutorium zrealizowano
dla

Burmistrza

Nowogrodźca
46.

LIV/368/18

w

sprawie

zawarcia zrealizowano

kolejnej umowy dzierżawy
nieruchomości stanowiącej
własność

Gminy

Nowogrodziec

47.

Nr LIV/369/18

w

sprawie

regulaminu

zmiany Realizacja
udzielania zgodnie

pomocy materialnej

z treścią

o charakterze socjalnym
dla

uczniów

zamieszkałych na terenie
Gminy

i

Miasta

Nowogrodziec.
48.

Nr LIV/370/18

w

sprawie

przyjęcia realizacja

programu

zgodnie

Przeciwdziałania

z treścią

Przemocy w Rodzinie oraz
Ochrony Ofiar Przemocy
w Rodzinie na lata 2018 2020
49.

LIV/371/18

Uchwalenia
miejscowego

zmiany wykonana
planu

zagospodarowania
przestrzennego

wsi

Gościszów
50.

LIV/372/18

w sprawie wprowadzenia zrealizowano
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zmian w budżecie Gminy
i Miasta Nowogrodziec na
2018 rok
51.

LIV/373/18

w

sprawie

Wieloletniej

zmiany zrealizowano
Prognozy

Finansowej Gminy
i Miasta Nowogrodziec

52.

53.

54.

LIV/374/18

W

sprawie

ustalenia realizacja

wynagrodzenia

zgodnie

Burmistrzowi

z

Nowogrodźca

uchwały

sprawie

treścią

LV/375/18

w

sprzedaży zrealizowano

.

nieruchomości

LV/376/18

w sprawie przedłużenia zrealizowano
dzierżawy nieruchomości
stanowiącej

własność

Gminy Nowogrodziec
55.

LV/377/18

w

sprawie

zmiany zrealizowano

uchwały nr XLIII/288/17
Rady Miejskiej
w Nowogrodźcu z dnia 30
października 2017 r.
w

sprawie

przyjęcia

regulaminu

udzielania

dotacji celowych osobom
fizycznym

oraz

wspólnotom
mieszkaniowym

ze

środków budżetu Gminy
Nowogrodziec na zadanie
służące

ograniczeniu

niskiej emisji, polegające
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na

zmianie

ogrzewania
programu

systemu
w

ramach

„Ograniczenie

niskiej emisji na obszarze
województwa
dolnośląskiego”
wsparciu

przy

finansowym

Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej we
Wrocławiu
56.

LV/378/18

Zaliczenia

dróg

do wykonana

kategorii dróg gminnych
57.

LV/379/18

przystąpienia do zmiany Prace w toku
studium uwarunkowań i
kierunków

zagosp.

przestrzennego miasta i
gminy Nowogrodziec
58.

Nr LV/380/18

w

sprawie

zmiany realizacja

uchwały na LIV/369/18 zgodnie
Rady

Miejskiej

Nowogrodźcu
w

sprawie

w treścią

z

czerwca

z

28
2018r

regulaminu

udzielania

pomocy

materialnej o charakterze
socjalnym dla uczniów.
59.

LV/381/18

w sprawie zmiany Statutu realizacja
Miejsko

Gminnego zgodnie

Ośrodka

Pomocy treścią

Społecznej
w Nowogrodźcu.
60.

LV/382/18

w sprawie wprowadzenia zrealizowano
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z

zmian w budżecie Gminy i
Miasta Nowogrodziec na
2018 rok
61.

LV/383/18

w

sprawie

Wieloletniej
Finansowej

zmiany zrealizowano
Prognozy
Gminy

i

Miasta Nowogrodziec
62.

LV/384/18

W sprawie emisji obligacji Uchwała
oraz zasad ich zbywania, wchodzi
nabywania i wykupu

z

dniem podjęcia
.
Wykonano – w
2018

r.

obligacje
wyemitowano
zgodnie
z § 3 ust.2
uchwały

w

kwocie
10.000.000,00
zł
63.

LV/385/18

w

sprawie

nabycia nie

nieruchomości
64.

LVI/386/18

zrealizowano

w sprawie wprowadzenia zrealizowano
zmian w budżecie Gminy
i Miasta Nowogrodziec na
2018 rok

65.

LVI/387/18

w

sprawie

Wieloletniej

zmiany zrealizowano
Prognozy

Finansowej Gminy
i Miasta Nowogrodziec
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66.

LVI/388/18

w

sprawie

utworzenia zrealizowano

obwodu głosowania
w

Samodzielnym

Publicznym

Zakładzie

Opieki Zdrowotnej
w

Nowogrodźcu

dla

przeprowadzenia
głosowania w wyborach
samorządowych
67.

LVII/389/18

w sprawie ustalenia zasad Uchwała
usytuowania

miejsc wchodzi

w

sprzedaży

i

podawania życie

napojów

alkoholowych, upływie 14 dni

maksymalnej

liczny od

zezwoleń

na

napojów

alkoholowych Dzienniku

po

dnia

sprzedaż ogłoszenia

w

do Urzędowym

przeznaczonych

spożycia w miejscu oraz Województwa
poza miejscem sprzedaży Dolnośląskiego
na

terenie

Gminy

Nowogrodziec
68.

LVII/390/18

W

sprawie

zmiany Uchwała

uchwały LV/384/18

z wchodzi

dnia

w dniem podjęcia

30.07.2018

r.

z

sprawie emisji obligacji .
oraz zasad ich zbywania, Wykonano
nabywania i wykupu

zgodnie
treścią
uchwały.

69.

LVII/391/18

w sprawie wprowadzenia zrealizowano
zmian w budżecie Gminy i
Miasta Nowogrodziec na
2018 rok
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z

70.

LVII/392/18

w

sprawie

zmiany zrealizowano

Wieloletniej
Finansowej

Prognozy
Gminy

i

Miasta Nowogrodziec
71.

LVIII/393/18

w

sprawie

uchwalenia zrealizowano

zmiany

studium

uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania
przestrzennego miasta i
gminy Nowogrodziec
72.

LIX/394/18

w

sprawie

uchwalenia zrealizowano

Statutu Gminy i Miasta
Nowogrodziec
73.

LIX/395/18

w

zmiany Uchwała

sprawie

uchwały LV/384/18

z wchodzi

dnia

w dniem podjęcia

30.07.2018

r.

z

sprawie emisji obligacji .
oraz zasad ich zbywania, Wykonano
nabywania i wykupu

zgodnie

z

treścią
uchwały.
74.

LIX/396/18

w sprawie wprowadzenia zrealizowano
zmian w budżecie Gminy i
Miasta Nowogrodziec na
2018 rok

75.

LX/397/18

w

sprawie

Programu

przyjęcia Uchwała
współpracy wchodzi

i życie z dniem

Gminy

Miasta Nowogrodziec z podjęcia
pozarządowymi

mowa

z

mocą

organizacjami
podmiotami,

w

o

i obowiązującą
których od 01.01.2019
w r.
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ustawie

o

pożytku

działalności
publicznego

i o wolontariacie na rok
2019 r.
76.

LX/398/18

w

sprawie

obniżenia zrealizowano

średniej ceny skupu żyta
dla celów podatku rolnego
na 2019 rok

77.

LX.399.18

w

sprawie

stawek

określenia zrealizowano

podatku

od

nieruchomości

78.

LX/400/18

w

sprawie

stawek

określenia zrealizowano

podatku

od

środków transportowych
79.

LX/401/18

w sprawie wprowadzenia zrealizowano
zmian w budżecie Gminy
i Miasta Nowogrodziec na
2018 rok

80.

LX/402/18

w

sprawie

Wieloletniej

zmiany zrealizowano
Prognozy

Finansowej Gminy
i Miasta Nowogrodziec

81.

I/1/18

w

sprawie

Przewodniczącego

wyboru zrealizowano
Rady

Miejskiej w Nowogrodźcu
82.

I/2/18

w

sprawie

wyboru zrealizowano

Wiceprzewodniczącego
Rady Miejskiej
w Nowogrodźcu

RAPORT O STANIE GMINY I MIASTA NOWOGRODZIEC
24

83.

II/3/18

w

sprawie

Komisji

powołania zrealizowano

Stałych

Rady

Miejskiej w Nowogrodźcu
84.

II/4/18

w

sprawie

powołania zrealizowano

Przewodniczącego
Komisji Rewizyjnej Rady
Miejskiej w Nowogrodźcu

85.

II/5/18

w

sprawie

powołania zrealizowano

Przewodniczącego
Komisji Skarg, Wniosków
i Petycji Rady Miejskiej
w Nowogrodźcu

86.

II/6/18

w sprawie wykonywania realizacja
obywatelskiej

inicjatywy zgodnie

uchwałodawczej

z

treścią

uchwały
87.

II/7/18

w sprawie wysokości

realizacja

i zasad otrzymywania diet zgodnie
przez

radnych

Rady

z

treścią

Miejskiej w Nowogrodźcu uchwały
oraz należności z tytułu
zwrotu kosztów podróży
służbowych
88.

II/8/18

w

sprawie

ustalenia realizacja

wynagrodzenia

zgodnie

z

Burmistrzowi

treścią uchwały

Nowogrodźca
89.

III/9/18

w

sprawie w

trakcie

bezprzetargowej sprzedaży realizacji
udziału w nieruchomości
90.

III/10/18

w

sprawie w
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trakcie

bezprzetargowej sprzedaży realizacji
nieruchomości
91.

III/11/18

w

sprawie

przyjęcia w

Strategii

trakcie

rozwoju realizacji

społeczno-gospodarczego
południowej i zachodniej
części

Dolnego

zwanej

Śląska,

„Strategia

Rozwoju Sudety 2030”
92.

III/12/18

w

sprawie

Raportu

przyjęcia zrealizowano

z

realizacji

Programu

Ochrony

Środowiska dla Gminy
i Miasta Nowogrodziec za
lata 2014-2017
93.

III/13/18

w

sprawie

zmiany zrealizowano

uchwały Nr XLIII/288/17
Rady Miejskiej
w Nowogrodźcu z dnia
30 października 2017 r.
w

sprawie

przyjęcia

regulaminu

udzielania

dotacji celowych osobom
fizycznym

oraz

wspólnotom
mieszkaniowym

ze

środków budżetu Gminy
Nowogrodziec na zadanie
służące

ograniczeniu

niskiej emisji, polegające
na

zmianie

ogrzewania
programu

systemu
w

ramach

„Ograniczenie
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niskiej emisji na obszarze
województwa
dolnośląskiego”
wsparciu

przy

finansowym

Wojewódzkiego Funduszu
Środowiska

Ochrony

i

Gospodarki Wodnej we
Wrocławiu

94.

III/14/18

w sprawie ustalenia strefy w
płatnego

trakcie

parkowania, realizacji

ustalenia

wysokości

stawek

opłaty

parkowanie

za

pojazdów

samochodowych w strefie
płatnego

parkowania,

sposobu pobierania tych
opłat

i

określenia

wysokości

opłaty

dodatkowej
95.

III/15/18

w

sprawie

Gminnego

przyjęcia Uchwała
Programu wchodzi
w

Profilaktyki
i

życie

z

Rozwiązywania dniem podjęcia

problemów Alkoholowych z

mocą

obowiązującą

na rok 2019 r.

od 01.01.2019
r.
96.

III/16/18

miejscowego

planu wykonana

zagosp. przestrzennego dla
lokalizacji inwestycji celu
publicznego,
dwutorowa

jaka

jest

napowietrzna
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linia

elektroenergetyczna

400

kV

Mikułowa

Czarna

w

–

Gminie

Nowogrodziec
97.

III/17/18

w

sprawie

wyrażenia realizacja

na

zawarcie zgodnie

Porozumienia

z treścią

zgody

międzygminnego
w zakresie przyjęcia przez
Gminę

Miejską

Bolesławiec

obowiązku

zapewnienia

schronienia

bezdomnym mężczyznom
z

terenu

gmin;

Bolesławiec,
Warta

Gromadka,

Bolesławiecka,

Nowogrodziec
i Osiecznica.
98.

III/18/18

w sprawie podwyższenia realizacja
kwot

kryterium zgodnie

dochodowego

do z treścią

korzystania z pomocy
w ramach wieloletniego
rządowego

programu

wspierania gmin
w zakresie dożywiania „
Posiłek w szkole i
w domu” na lata 2019 –
2023 oraz zasad zwrotu
tych wydatków
99.

III/19/18

w

sprawie

programu
Gminy

przyjęcia realizacja
osłonowego zgodnie

Nowogrodziec z treścią
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„Dożywianie Dzieci
i Uczniów” na lata 2019 –
2023
100. III/20/18

w sprawie zasad zwrotu

realizacja

wydatków i udzielania

zgodnie

wsparcia w formie posiłku, z treścią
świadczenia pieniężnego
na zakup posiłku lub
żywności albo świadczenia
rzeczowego w postaci
produktów
żywnościowych.
101. III/21/18

w sprawie określenia

realizacja

szczegółowych warunków

zgodnie

przyznawania

z treścią

i odpłatności za usługi
opiekuńcze
i specjalistyczne usługi
opiekuńcze,
z wyłączeniem
specjalistycznych usług
opiekuńczych dla osób
z zaburzeniami
psychicznymi, oraz
szczegółowych warunków
częściowego lub
całkowitego zwolnienia
z opłat oraz trybu ich
pobierania.
102. III/22/18

w sprawie wprowadzenia zrealizowano
zmian w budżecie Gminy i
Miasta Nowogrodziec na
2018 rok
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103. III/23/18

w

sprawie

Wieloletniej

zmiany zrealizowano
Prognozy

Finansowej Gminy
i Miasta Nowogrodziec
104. IV/24/18

w

sprawie

wydatków zrealizowano

budżetowych,

których

niezrealizowane kwoty nie
wygasają z upływem roku
budżetowego 2018

3.2 Informacja na temat Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów
Społecznych
Art. 16b ustawy o pomocy społecznej nakłada obowiązek na gminę posiadania
dokumentu jakim jest „Strategia”, dlatego zgodnie z zapisem ustawy Uchwałą Rady
Miejskiej w Nowogrodźcu Nr XXXI/221/16 w dniu 19 grudnia 2016r dokument ten został
przyjęty. Zawiera ona w szczególności:
-diagnozę sytuacji społecznej,
- prognozę zmian w zakresie objętym strategią,
- określa:
a) cele strategiczne projektowanych zmian,
b) kierunki niezbędnych działań,
c) sposób realizacji oraz ramy finansowy,
d) wskaźniki realizacji działań.

Działania strategiczne charakteryzuje długoterminowy horyzont czasowy celów i
skutków, czyli zadań które są najważniejsze dla społeczności naszej gminy.

W zakresie

planowania strategicznego mieści się na jej zasadzie przygotowanie wielu dokumentów, w
tym: programów wspierania rodziny i rozwoju pieczy zastępczej, programu współpracy z
organizacjami pozarządowymi, gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów
alkoholowych, gminnego programu przeciwdziałania narkomanii, gminnego programu
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przeciwdziałania przemocy

w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie.

Przygotowanie oceny zasobów pomocy społecznej oraz szeroko rozumiane planowanie
strategiczne jest wyrazem kompleksowego podejścia do realizacji zadań socjalnych.
Wymienione w strategii składniki pomimo tego że są obligatoryjne, nie stanowią
katalogu zamkniętego. Na przestrzeni lat, mogą ulegać zmianom

w

odniesieniu do aktualnych potrzeb i oczekiwań a także możliwości finansowych. Dlatego
przy realizacji bardzo ważna jest współpraca poszczególnych jednostek organizacyjnych
samorządu terytorialnego.
Pomoc społeczna jest zagadnieniem interdyscyplinarnym, instytucją polityki
społecznej i częścią działu administracji rządowej o nazwie zabezpieczenie społeczne.
W regulacjach odnoszących się do socjalnej ochrony jednostki pomoc społeczna jawi się jako
ostateczna forma wsparcia. Udzielenie pomocy społecznej powinno następować wówczas,
gdy osoba lub rodzina nie jest w stanie zaspokoić swoich potrzeb poprzez dochody
otrzymywane z pracy lub świadczenia z ubezpieczenia społecznego.
Rolą organów władzy jest stworzenie podstawowych warunków umożliwiających
godną egzystencję. Kiedy warunki bytowe ulegają skrajnemu pogorszeniu władze publiczne
powinny udzielić jednostce lub rodzinie wsparcia. Celem pomocy społecznej jest
doprowadzenie do życiowego usamodzielnienia świadczeniobiorców oraz zintegrowanie ich
ze środowiskiem. Osoby i rodziny korzystające z pomocy są obowiązane do współdziałania
w rozwiązywaniu ich trudnej sytuacji życiowej. Pomoc ta ma charakter przejściowy i zakłada
aktywizację podmiotów z niej korzystających.
Pomoc społeczna jest najstarszą metodą realizacji zabezpieczenia społecznego, której
celem jest umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych,
których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne środki, możliwości i
uprawnienia. Pomoc społeczną organizują organy administracji rządowej i samorządowej,
współpracując z organizacjami społecznymi, związkami wyznaniowymi, stowarzyszeniami,
fundacjami oraz osobami fizycznymi.

3.3 Strategia Rozwoju Gminy Nowogrodziec na lata 2011-2020
Rozwój Gminy Nowogrodziec nie odbywa się wyłącznie w wyniku decyzji bieżących. Jest
rozwój planowany, zrównoważony, ukierunkowany na osiąganie długofalowych celów.
Uchwała Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z 2011 r. w sprawie przyjęcia ,,Strategii Rozwoju
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Gminy Nowogrodziec na lata 2011-2020” przewiduje różne formy prowadzenia
długoterminowej i wielopłaszczyznowej polityki rozwoju, której fundamentem jest strategia
rozwoju zrównoważonego.
Realizacja Strategii Rozwoju opiera się na realizacji programów sektorowych
obejmujących zadania własne we wszystkich obszarach sfery publicznej, jak np. program
ochrony środowiska, program rozwoju oświaty i inne. Rozmiar i zakres realizacji tychże
programów określają plany krótkookresowe, wśród których najważniejszym jest budżet
Gminy i Miasta Nowogrodziec.
W oparciu o w/w podstawy, władze Gminy Nowogrodziec dokonują rozważnych
wyborów uwzględniając stale zmieniające się czynniki do których należą: priorytety i
zmienność polityki na szczeblu krajowym, zmiany uwarunkowań rozwoju gminy,
obowiązujący okres programowania funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, czy
konieczność

rozwoju

współpracy

z

przedsiębiorcami,

parterami

społecznymi

i

samorządowymi.
Zdajemy sobie sprawę, że nie istnieje możliwość zaspokojenia w kilkuletnim,

a

nawet kilkunastoletnim okresie czasu wszystkich potrzeb odczuwanych przez mieszkańców
Gminy Nowogrodziec i funkcjonujące tu podmioty gospodarcze oraz różnorodne instytucje i
organizacje. Powodem jest ograniczoność zasobów finansowych, czasowych, kadrowych,
przestrzennych i środowiskowych stojących

w dyspozycji samorządu gminy oraz

jego obecnych i potencjalnych partnerów współpracy. Oczywiście, ograniczenia te nie są
wyłączną właściwością Gminy Nowogrodziec. Są naturalnym zjawiskiem towarzyszącym
rozwojowi wszystkich jednostek samorządu terytorialnego. Dodatkową barierę tworzą
niektóre ograniczenia

i rozwiązania prawne stanowiące element polskiego modelu

samorządu terytorialnego oraz pozostałej części polskiego prawa.

4. Informacje finansowe
1) Przychody -22.534.688,21 zł. Rozchody – 1.150,00 zł.
2) Poziom zadłużenia 22.405.152,88 zł.
3) Stan majątku:
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a) Mienie komunalne Gminy i Miasta Nowogrodziec wg stanu na 31 grudnia 2018 roku
znajduje się w użytkowaniu niżej wymienionych jednostek:
- Urząd Miejski w Nowogrodźcu,
- Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowogrodźcu,
- Zakład Obsługi Szkół w Nowogrodźcu,
- Szkoła Podstawowa w Czernej,
- Szkoła Podstawowa w Gierałtowie,
- Szkoła Podstawowa w Gościszowie,
- Szkoła Podstawowa w Nowogrodźcu,
- Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi,
- Szkoła Podstawowa w Wykrotach,
- Przedszkole Publiczne w Nowogrodźcu,
oraz
- Gminne Centrum Kultury i Sportu w Nowogrodźcu,
- Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowogrodźcu.

b) Wartość majątku trwałego wg stanów bilansowych na koniec 2018 r. wynosi
188.072.739,02 zł w tym:

Wyszczególnienie
Wartości niematerialne i
prawne
Rzeczowe aktywa trwałe
Należności długoterminowe
Długoterminowe aktywa
finansowe
Długoterminowe rozliczenia
miedzyokresowe
Razem

Jednostki
budżetowe w
tym Urząd

GCKiS

1 063 899,59
142 791 322,99
2 603 810,81

0,00
85 549,32
0,00

36 289 400,00

0,00

0,00
182 748 433,39

SPZOZ

Razem

0,00
1 063 899,59
5 225 719,41 148 102 591,72
0,00
2 603 810,81
0,00

36 289 400,00

0,00
13 036,90
13 036,90
85 549,32 5 238 756,31 188 072 739,02
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c) W strukturze

majątku trwałego Gminy Nowogrodziec dominuje rzeczowy majątek

trwały, który stanowi 79% majątku gminy. Główne pozycje majątku rzeczowego to:
grunty, budynki, urządzenia inżynierii lądowej i wodnej oraz inwestycje

w

budowie. Należności długoterminowe dotyczą płatności spłacanych w latach np. z tytułu
wbudowania urządzeń w drogach gminnych lub rozłożonych na raty sprzedaży
nieruchomości gminnych

Długoterminowe
rozliczenia
miedzyokresowe
0%

Struktura aktywów trwałych w roku 2018
Wartości
niematerialne i
prawne
1%

Długoterminowe
aktywa finansowe
19%

Należności
długoterminowe
1%

Rzeczowe aktywa
trwałe
79%

d) Długoterminowe aktywa finansowe – udziały:
udział procentowy
Spółki w których Gmina Nowogrodziec posiada wartość udziałów w Gminy
udziały

zł.

Nowogrodziec
spółce w %

Hydro-tech sp. z o.o.
Specjalna

Strefa

Ekonomiczna

34 829 800,00

100,00

1 417 600,00

12,47

25 000,00

1,70

Małej

Przedsiębiorczości w Kamiennej Górze sp z o.o.
Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych sp z o.o.
w Jeleniej Górze
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w

"Businesspark - Nowogrodziec" sp z o.o.

17 000,00

34,00

Razem

36 289 400,00

x

Specjalna Strefa
Ekonomiczna Małej
Przedsiębiorczości w
Kamiennej Górze sp z o.o.
4%

Regionalny
Fundusz
Poręczeń
Kredytowy
ch sp z o.o.
w Jeleniej
Górze
0%

Struktura udziałów w zł.

"Businesspark Nowogrodziec" sp z o.o.
0%

Hydro-tech sp. z o.o.
96%

Gmina Nowogrodziec posiada 100% udziałów w spółce Hydro-Tech, w której majątek
przedstawia się następująco:
Aktywa trwałe spółki

wartość bilansowa

wartości niematerialne i prawne

9 082,50

środki trwałe

90 605 807,81

środki trwałe w budowie

25 342 597,02

Razem

1157 487,33

5. Inwestycje rozpoczęte i zakończone

Wyszczególnienie

Wykonanie na 3112-2018 r. w zł

Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych działka 633 w Milikowie 499 933,38
i działka 129 oraz 117 obr 4 Nowogrodziec
Przebudowa drogi powiatowej nr 2279D polegająca na budowie chodnika – ul 85 977,00
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Słowackiego w Nowogrodźcu (etap I)
Remont drogi powiatowej nr 2281D relacji Parzyce-Kierżno

73 403,69

Przebudowa drogi gminnej cz.dz.nr 1505 w m. Gościszów

47 970,10

Przebudowa drogi gminnej ul. Cisowa, Bukowa i Dębowa w Milikowie

131 190,00

Przebudowa drogi gminnej w Godzieszowie działka nr 240/2

150 639,30

Rozbudowa parkingu przy ul. Sienkiewicza w Nowogrodźcu w obrębie 302 580,00
działki nr 449/4
Połączenie sieci światłowodowej Ratusza z dodatkowymi lokalizacjami oraz 77 142,78
przyłączenie do Dolnośląskiej Sieci Światłowodowej
e-Rada - system elektronicznej transmisji wideo oraz głosowania imiennego

56 913,54

Zakup samochodu osobowego dla Komisariatu Policji w Nowogrodźcu

37 000,00

Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej - zakup urządzeń myjących i 6 000,00
suszących sprzęt ochrony osobistej strażaków i ratowników OSP
Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do OSP Czerna

685,40

Budowa wewnętrznej sieci teleinformatycznej w SP w Nowogrodźcu

99 893,39

Fundusz sołecki Gościszów-uzupełnienie placu zabaw przy SP Gościszów

11 202,00

Przyłącza kanalizacyjne SP Nowa Wieś i SP Czerna

2 741,60

Zagospodarowanie terenu przy SP w Gościszowie

69 363,70

Modernizacja pracowni komputerowej w SP w Wykrotach poprzez zakup 68 450,12
komputerów oraz wpięcie do sieci
Budowa wewnętrznej sieci teleinformatycznej w Przedszkolu Publicznym w 35 854,60
Nowogrodźcu oraz Filii w Zebrzydowej
Fundusz sołecki Zebrzydowa- Fitness park siłownia zewnętrzna

17 809,00

Zakup zestawu pomp dyfuzyjnych na potrzeby Oddziału Anestezjologii i 10 000,00
Intensywnej Opieki Medycznej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu
Budowa stacji transformatorowej oraz przyłącza w Parzycach na działce nr 99 049,24
308/309
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Fundusz sołecki Wykroty - Wykonanie oświetlenia drogowego na ul. 37 484,00
Mickiewicza w Wykrotach
Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Nowogrodziec -Gierałtów

8 859,69

Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Nowogrodziec -Kierżno

15 188,04

Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Nowogrodziec -Milików

15 188,04

Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Nowogrodziec -Zebrzydowa

15 188,04

Uzupełnienie oświetlenia drogowego na terenie Gminy Nowogrodziec - 51 155,48
budowa obwodu oświetleniowego na ul. Kopernika w Wykrotach
Fundusz solecki Godzieszów - doposażenie placu zabaw

18 928,00

Fundusz sołecki Gościszów - budowa zewnętrznej siłowni w parku dworskim 23 445,00
w Gościszowie
Fundusz sołecki Kierżno-zakup i montaż drewnianej altany rekreacyjnej przy 15 385,10
placu zabaw
Fundusz sołecki Nowa Wieś-wykonanie wiaty - drewnianej altany

29 083,60

Fundusz sołecki Parzyce - Zagospodarowanie terenu przy placu zabaw oraz 36 461,10
siłowni zewnętrznej
Fundusz sołecki Zagajnik-budowa siłowni zewnętrznych plenerowych

12 751,00

Budowa przyłącza kanalizacyjnego w WDK Czerna

685,40

Doposażenie Centrum Kultury i Sztuki Muza

80 000,00

Budowa oświetlenia "boiska bocznego" w Nowogrodźcu

51 377,60

Fundusz sołecki Zabłocie - zakup i montaż drewnianej altany rekreacyjnej 18 337,10
przy boisku oraz wyposażenie
Razem

2 313 316,03
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6. Przegląd najistotniejszych inwestycji w latach 2015/2017
Analiza objęła dane oparte na danych z

Urzędu Miejskiego Nowogrodziec oraz

z portalu Głównego Urzędu Statystycznego. Na ich podstawie przeprowadzono przegląd
inwestycji zrealizowanych w gminie w latach 2015-2017 oraz analizę wskaźnikową. Analiza
wskaźnikowa została dokonana według wzorów ekonomicznych.
Przegląd inwestycji realizowanych w latach 2015-2017
W 2015 roku realizowano 6 projektów inwestycyjnych na terenie gminy w z zakresie
infrastruktury użyteczności publicznej, co przedstawiono w tabeli 3. Dotyczyły one
infrastruktury zapewniającej realizację zadań z zakresu służby zdrowia (3 projekty),
infrastruktury rekreacyjnej, infrastruktury zapewniającej realizację zadania z zakresu oświaty
i infrastruktury związanej z ochroną przeciwpożarową (przebudowa remizy). W przypadku
infrastruktury drogowej zrealizowano 7 projektów. Dotyczyły one zarówno projektów dróg
lokalnych jak i regionalnych na terenie gminy Nowogrodziec. Zrealizowano także po jednym
projekcie w zakresie infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, turystycznej oraz z zakresu
ochrony środowiska. W sumie w roku 2015 realizowano 16 projektów inwestycyjnych.

Tabela 1. Inwestycje realizowane w 2015 r.
L.p. Inwestycja

Zakres

1.

Remont przychodni w Nowogrodźcu

2.

Adaptacja pomieszczeń i zakup wyposażenia dla Samodzielnego użyteczności

Budynki

Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nowogrodźcu publicznej
3.

Przebudowa i rozbudowa budynku przy ul. Lubańskiej 16
(Nowogrodziec) w zakresie dostosowania do działalności leczniczej
Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Nowogrodźcu

4.

Budowa nowego placu zabaw dla dzieci w Kierżnie

5.

Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Zebrzydowej

6.

Remont generalny remizy w Gościszowie

7.

Przebudowa 845 m gminnej drogi dojazdowej do gruntów rolnych Infrastruktura
w Nowogrodźcu. Droga jest zlokalizowana we wschodniej części drogowa
miasta, łączy ulicę Młyńską z drogą powiatową w kierunku
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Bolesławca
Przebudowa

8.

drogi

dojazdowej

do

gruntów

rolnych

w Nowogrodźcu - łącznik ul. Młyńskiej z drogą powiatową na
odcinku Nowogrodziec – Zabłocie
Budowa

9.

chodnika

na

odcinku

drogi

wojewódzkiej

357

w Nowogrodźcu (ulice Strzelecka i Kaolinowa)
10.

Prace budowlane związane z przebudową drogi gminnej –
ul. A. Asnyka oraz odcinka ul. Lipowej w Nowogrodźcu

11.

Zmodernizowanie drogi powiatowej z Gościszowa do Bolesławca

12.

Przebudowa drogi gminnej – ul. A. Asnyka oraz odcinka
ul. Lipowej w Nowogrodźcu

13.

Budowa części chodnika przy ul. Chrobrego w Nowogrodźcu

14.

Rozbudowa

sieci

kanalizacyjnej

w

gminie

Nowogrodziec Infrastruktura

(podsumowanie za 2014 rok oraz zaplanowane działania na rok wodno2015
15.

kanalizacyjna

Prace dot. budowy w Nowogrodźcu infrastruktury turystycznej na Turystyka
rzeką Kwisą

16.

Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej, utworzenie bazy Ochrona
danych Gminy Nowogrodziec do oceny gospodarki energią oraz środowiska
inwentaryzacja źródeł niskiej emisji
Źródło: Opracowanie własne
W roku 2016 liczba projektów inwestycyjnych zwiększyła się do 17, co przedstawiono

w tabeli 4. Nadal dominowały przy tym projekty dotyczące budynków użyteczności
publicznej, głównie tych zapewniających realizację zadań edukacyjnych oraz zadań
związanych z ochroną zdrowia oraz projekty dotyczące infrastruktury drogowej. Podkreśla
się, że w roku 2016 opracowano Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Nowogrodziec,
co warunkuje i integruje sposoby realizacji przyszłych projektów inwestycyjnych mających
podnieść atrakcyjność gminy. Dodatkowo zawarto umowę w zakresie budowy Systemu
Informacji Przestrzennej i rozwój e-usług publicznych oraz elektronicznych usług
administracyjnych. Rozpoczęto także realizacje prac związanych z usuwaniem wyrobów
azbestowych z budynków zlokalizowanych na terenie gminy.
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Tabela 2. Inwestycje realizowane w 2016 r.
L.p.

Inwestycja

Zakres

1.

Przebudowa i rozbudowa budynku przy ul. Lubańskiej 16 Budynki
(Nowogrodziec)

w

zakresie

dostosowania

do

działalności użyteczności

leczniczej Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki publicznej
Zdrowotnej w Nowogrodźcu
2.

Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej (Zebrzydowej)

3.

Wymiana oświetlenia i wykonanie instalacji elektrycznej w
budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowogrodźcu

4.

Budowa sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej im. Tadeusza
Kościuszki w Wykrotach

5.

Ukończenie budowy hospicjum stacjonarnego oraz zakładu
opiekuńczo-leczniczego w Nowogrodźcu

6.

Remont Przedszkola Publicznego w Nowogrodźcu

7.

Przebudowa

budynku

po

przedsiębiorstwie

Veritas

w

Nowogrodźcu
8.

Wymiana dachu Szkoły Podstawowej im. Bolesława Chrobrego
w Nowogrodźcu

9.

Przebudowa drogi gminnej nr 103889D (ulica Jodłowa w Infrastruktura
Nowogrodźcu oraz Milikowie)

10.

drogowa

Przebudowa dojazdowych dróg gminnych w miejscowościach
Zagajnik
i Kierżno

11.

Budowa drogi gminnej łączącej Milików i centrum Nowogrodźca

12.

Przebudowa dojazdowych dróg gminnych w miejscowościach
Zagajnik, Kierżno i Milików

13.

Remont drogi w Zebrzydowie

14.

Budowa chodników w Nowogrodźcu

15.

Usuwanie azbestu

Ochrona
środowiska

16.

Budowa Systemu Informacji Przestrzennej i rozwój e-usług Infrastruktura
publicznych, a także elektronicznych usług administracyjnych w IT
części północno-zachodniej Województwa Dolnośląskiego
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17.

Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Rewitalizacja
Nowogrodziec
Źródło: Opracowanie własne
W roku 2017 realizowano rekordową ilość projektów inwestycyjnych, których liczba

wyniosła, aż 29, co przedstawiono w tabeli 5. W przypadku rozbudowy infrastruktury
publicznej realizowano, aż 13 projektów, a w przypadku infrastruktury drogowej, aż 9.
Tabela 3. Inwestycje realizowane w 2017 r.
L.p.

Inwestycja

1.

Modernizacja
Chrobrego

2.

Zakres
dachu

Szkoły

Podstawowej

im.

Bolesława Budynki

w Nowogrodźcu

użyteczności

Rozpoczęcie budowy budynku na skwerze w Nowogrodźcu (róg publicznej
ul. 1-go Maja i Klasztornej)

3.

Modernizacja Centrum Kultury i Sztuki „Muza” (Nowogrodziec)

4.

Przebudowa budynku w Nowogrodźcu (ul. Lubańskiej nr 39) na
salę wielofunkcyjną

5.

Budowa altany w Parku Dworskim w Gościszowie

6.

Wyposażenie budynku Przedszkola Publicznego w Zebrzydowej

7.

Remont budynku po przedsiębiorstwie „Veritas” w Nowogrodźcu

8.

Modernizacja placu zabaw w Nowogrodźcu

9.

Budowa siłowni w Nowogrodźcu przy boisku sportowym ORLIK

10.

Przebudowa placu manewrowego OSP i zagospodarowanie terenu
GCKIS w Nowogrodźcu

11.

Umowa na wykonanie modernizacji budynku Wiejskiego Domu
Kultury

12.

Podpisanie umowy w związku z rozpoczęciem budowy budynku
socjalnego w Nowogrodźcu

13.

Modernizacja pomieszczeń Ratusza w Nowogrodźcu

14.

Budowa zatoki postojowej (ulica Klasztorna w Nowogrodźcu)

15.

Ukończenie modernizacji odcinka drogi powiatowej Gościszów- drogowa

Infrastruktura

Bolesławiec
16.

Podpisanie umowy na przebudowę drogi gminnej w miejscowości
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Zabłocie
17.

Zakończenie przebudowy dróg gminnych (Kierżno i Godzieszów)

18.

Remont drogi powiatowej nr 2281D (Parzyce-Kierżno)

19.

Przebudowa drogi dojazdowej (Zabłocie)

20.

Przebudowa drogi gminnej (Zagajnik)

21.

Podpisanie umowy budowy drogi w Wykrotach

22.

Oświetlenie ulic w Nowogrodźcu

23.

Budowy sieci kanalizacji w miejscowościach Nowa Wieś i Czerna Infrastruktura

24.

Budowy sieci kanalizacji w miejscowościach Nowa Wieś, Czerna wodnoGodzieszów, Zebrzydowa

kanalizacyjna

25.

Usuwania azbestu

Ochrona

26.

Budowa półpodziemnych pojemników na odpady komunalne środowiska
w Nowogrodźcu

27.

Zapewnienie

szerokopasmowego

Internetu

w

Gminie Infrastruktura

Nowogrodziec

IT

28.

Podpisanie umowy na rewitalizację centrum Nowogrodźca

Rewitalizacja

29.

Projekt realizowany w ramach Euroregionu Nysa realizowany Projekt
wraz Lomnicą nad Popelką (Czechy) w zakresie ochrony transgraniczny
zabytków
Źródło: Opracowanie własne
Warto podkreślić, że w roku 2017 rozpoczęto wdrażanie dostępu do szerokopasmowego

Internetu światłowodowego dla mieszkańców gminy. Ponadto rozpoczęto realizację projektu
w zakresie rewitalizacji centrum Nowogrodźca, a także przystąpiono do projektu w ramach
Euroregionu Nysa realizowanego wraz Lomnicą nad Popelką (Czechy) w zakresie ochrony
zabytków.
Wskaźniki inwestycyjności
W tabeli 3 zaprezentowano dane do analizy wskaźnikowej za lata 2015-2017
dla gminy Nowogrodziec. W tym okresie liczba mieszkańców gminy utrzymywała się
na zbliżonym poziomie 15,3 tys. Dochód ogółem gminy kształtował się na poziomie
od 39,7 do 65,26 mln zł. Zatem zmiana tego wskaźnika uległa wzrostowi, aż o 69,2%.
Dochody bieżące także wykazały tendencję wzrostową na zbliżonym poziomie. Jednocześnie
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wykonane dochody majątkowe uległy obniżeniu o -27,5%. Podkreśla się przy tym, że
wykonane

dochody

własne

wzrosły,

aż

o

71,7%.

Natomiast

dochody

ze sprzedaży wzrosły o 19,7%.
Analogiczne zmiany odnotowano w przypadku wydatków. Wykonane wydatki ogółem
wzrosły o 44,6%, wykonane wydatki bieżące wzrosły o 47,9%, a wykonane wydatki na
wynagrodzenia wzrosły o 9,4%. W przypadku wykonanych wydatków majątkowych także
odnotowano wzrost (33,1%), przy wspomnianych wcześniej spadku dochodów z tego tytułu.
Zobowiązania ogółem wykazywały systematyczny spadek z poziomu 14,02 do 12,04 mln
zł (-14,1%). Zobowiązania wymagalne wzrosły przy tym z 27,9 tys. do 46,1 tys. zł (65,2%).
W przypadku odsetek i prowizji ponoszonych przez gminę ich poziom uległ zmianie o 10,3%. Obniżono również wydatki związane ze spłat rat kapitałowych (spadek o -46,2%).
Transfery bieżące z budżetu państwa w postaci subwencji i dotacji bieżących wzrosły, aż o
66,3%, a nadwyżki operacyjne stanowiące różnicę między dochodami bieżącymi i wydatkami
bieżącymi wzrosły o 353%.
Tabela 4. Dane do analizy wskaźnikowej za lata 2015-2017
Symbol

Opis

L

Liczba

2015
mieszkańców 15 281,00

2016

2017

15 311,00

15 290,00

58 681 125,07

67

GUS
Do

wykonane

dochody 39 697 570,14

ogółem
Dm

Wykonane

152

377,43
dochody 2 610 808,64

760 362,67

1 893 493,10

dochody 37 086 761,50

57 920 762,40

65

majątkowe
Db

wykonane
bieżące

Dw

Wykonane

939,33
dochody 18 578 462,83

29 399 243,66

własne
Sm

258

31

897

379,28

Dochody ze sprzedaży 321 424,70

161 876,81

384 805,60

51 517 380,46

62

mienia
Wo

Wykonane

wydatki 43 499 216,97

ogółem
Wm

Wykonane
majątkowe

887

570,45
wydatki 9 831 426,70

6 354 106,12

13
624,90

RAPORT O STANIE GMINY I MIASTA NOWOGRODZIEC
43

089

Wb

Wykonane

wydatki 33 667 790,27

45 163 274,34

bieżące
Ww

797

945,55

Wykonane wydatki na 17 059 936,38

18 034 960,41

wynagrodzenia
Zo

49

Zobowiązania ogółem

18

663

695,93
14 027 933,39

13 068 855,00

12

046

166,02
Zw

Zobowiązania

27 933,39

68 855,00

46 166,02

wymagalne
O

Odsetki i prowizje

419 457,16

404 406,00

375 940,00

R

Spłata rat kapitałowych

1 860 000,00

1 000 000,00

1 000 000,00

Tb

Transfery

28 461 269,68

32

bieżące

z 19 356 296,80

budżetu państwa
No

Nadwyżka operacyjna

188

296,77
3 418 971,23

12 757 488,06

15

460

993,78
Źródło: Opracowanie własne
Na podstawie badań własnych zauważa się, że wskaźnik udziału dochodów bieżących
w dochodach ogółem (WB1) w gminie Nowogrodziec wykazywał te same wahania, co w
przypadku średniej arytmetycznej dla wszystkich gmin miejsko-wiejskich (zob. wykres 7).
Jednocześnie sam poziom udziału dochodów bieżących w gminie Nowogrodziec jest
znacznie wyższy dla całego badanego okresu. W roku 2015, różnica na korzyść analizowanej
gminy wyniosła 1,6 punktu procentowego, a w kolejnych latach się zwiększała. W roku 2016
było to już 2,7, a w 2017 – 1,9 punktu procentowego.
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Wykres 1. Wskaźnik WB1 dla gminy Nowogrodziec na tle średniej dla gmin miejskowiejskich
w latach 2015-2017, %
Źródło: Opracowanie własne
W przypadku udziału dochodów własnych w dochodach ogółem zaobserwowano również
ich większy udział w gminie Nowogrodziec (zob. wykres 8). O ile w roku 2015 ich poziom
był zbliżony dla średniej krajowej, to w 2016 w przypadku gminy Nowogrodziec, był wyższy
od tej średniej, aż o 9,5 a w 2017 o 6,8 punktów procentowych.
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Wykres 2. Wskaźnik WB2 dla gminy Nowogrodziec na tle średniej dla gmin miejskowiejskich
w latach 2015-2017, %
Źródło: Opracowanie własne
W przypadku wskaźnika WB3 czyli udziału nadwyżki operacyjnej w sumie dochodów
wskazuje się, że w przypadku gminy Nowogrodziec jego poziom znacząco wzrósł z 8,6% w
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roku 2015 do 23% w roku 2017, co przedstawiono na wykresie 9. Oznacza to znaczną
poprawę możliwości inwestycyjnych tej gminy, gdyż posiada ona większe możliwości
wzrostu wydatków bieżących. Natomiast w przypadku średniej krajowej wskazuje się na 0,4
punkty procentowe spadku zatem w skali kraju gminy posiadają dochody bieżące, które są
coraz niższe na pokrycie wydatków bieżących, przez co realizacja inwestycji ulega
wyhamowaniu.
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Wykres 3. Wskaźnik WB3 dla gminy Nowogrodziec na tle średniej dla gmin miejskowiejskich
w latach 2015-2017, %
Źródło: Opracowanie własne
W obszarze udziału wydatków majątkowych w wydatkach ogółem stwierdza się,
że w latach 2015-2017 odnotowano spadki zarówno w przypadku gminy Nowogrodziec jak i
średniej dla wszystkich gmin miejsko-wiejskich, co przedstawiono na wykresie 10. Na tej
podstawie wskazuje się, że w przypadku gminy Nowogrodziec ok. 1/5 wydatków ogółem to
wydatki majątkowe, natomiast w przypadku średniej krajowej jest to ok. niewiele ponad 1/10.
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Wykres 4. Wskaźnik WB4 dla gminy Nowogrodziec na tle średniej dla gmin miejskowiejskich
w latach 2015-2017, %
Źródło: Opracowanie własne
Wskaźnik WB5 ilustrujący obciążenie wydatków bieżących wydatkami przeznaczonymi
na wynagrodzenia, a także na pochodne wynagrodzeń, zarówno w przypadku gminy
Nowogrodziec, jak i w przypadku wszystkich gmin miejsko-wiejskich ulega obniżeniu, co
przedstawiono na wykresie 11. Wskazuje się zatem, że część wydatków bieżących, na
wynagrodzenia oraz na pochodne od wynagrodzeń w przypadku gminy Nowogrodziec spadła
z 50,7% do 37,5%, a w przypadku średniej krajowej z 46,2% do 37,2%. Jest to tendencja
pozytywna, gdyż obłożenia związane z kosztami pracy nie powinny i nie stanowią
kluczowego obciążenia, co w przypadku gminy Nowogrodziec w roku 2015, było faktem.
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Wykres 5. Wskaźnik WB5 dla gminy Nowogrodziec na tle średniej dla gmin miejskowiejskich
w latach 2015-2017, %
Źródło: Opracowanie własne
Na podstawie WB6 zdefiniowano udział nadwyżki operacyjnej wraz z dochodem
ze sprzedaży majątku w ogólnych dochodach, co przedstawiono na wykresie 12.
W przypadku gminy Nowogrodziec należy podkreślić, że gmina ta wypracowuje coraz
większe nadwyżki operacyjne, a dochody osiągnięte ze sprzedaży majątku w coraz większej
części pokrywają deficyt operacyjny. Wynika to z faktu, iż WB6 wzrósł w roku 2017 ponad
dwukrotnie w porównaniu z rokiem 2015. Na poziomie punktów procentowych była to
zmiana: 14,2 pkt. Obniżający się poziom tego wskaźnika w skali średniej krajowej wskazuje
natomiast, że gminy wypracowują coraz mniejsze nadwyżki operacyjne, a dochody osiągnięte
ze sprzedaży majątku w mniejszej części pokrywają deficyt operacyjny gmin miejskowiejskich. Podkreśla się przy tym, że spadek wskaźnika w skali kraju nastąpił w latach 20152017, przez co może nie przełożyć się na kolejne lata.
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Wykres 6. Wskaźnik WB6 dla gminy Nowogrodziec na tle średniej dla gmin miejskowiejskich
w latach 2015-2017, %
Źródło: Opracowanie własne
Poziom wartości zmian wskaźnika WB7 określa wzrost stopnia w jakim zarówno gmina
Nowogrodziec, jak i gminy w Polsce, finansują inwestycje przy użyciu środków własnych.
Tak więc zdolność do samofinansowania w latach 2015-2017 wzrosła, co przedstawiono na
wykresie 13. W badanym okresie zaobserwowano wzrost wskaźnika WB7 o 71,3 punktu
procentowego. W przypadku średniej dla całego kraju zaobserwowano spadek, który jednak
należy uznać za mało istotny. Wzrost wskaźnika WB7 zmniejszył ryzyko utraty płynności
przez gminę Nowogrodziec

w związku z ponoszonymi kosztami obsługi zadłużenia.

Jednocześnie poziom wskaźnika WB7 nie jest zbyt wysoki (nie licząc roku 2016), co jednak
nie świadczy o niskim poziomie prowadzonych inwestycji w stosunku do potencjału gminy
Nowogrodziec.
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Wykres 7. Wskaźnik Wb7 dla gminy Nowogrodziec na tle średniej dla gmin miejskowiejskich
w latach 2015-2017, %
Źródło: Opracowanie własne
Wskaźnik transferów bieżących na mieszkańca (WL1) pozwala wskazać, że przeciętna
kwot przekazana z budżetu na jednego mieszkańca gminy Nowogrodziec systematycznie
wzrastała w latach 2015-2017. Zostało to przedstawione na wykresie 14.
W roku 2015 kwota ta w przypadku gminy wyniosła 1266,69 zł i była niższa o 325,71 zł
od średniej krajowej w analizowanym roku. W roku 2016 różnica ta zmalała nieznacznie do
323,62 zł, a w roku 2017 do 297,11 zł. W skali całego badanego okresu przeciętna
przekazana kwota z budżetu na jednego mieszkańca gminy Nowogrodziec wzrosła o 838,5 zł,
natomiast w przypadku średniej krajowej był to wzrost o 809,9 zł. Zatem można się
spodziewać dalszych zmian w niwelowaniu różnic między gminą Nowogrodziec, a średnią
krajową dla gmin miejsko-wiejskich.
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Wykres 8. Wskaźnik WL1 dla gminy Nowogrodziec na tle średniej dla gmin miejskowiejskich
w latach 2015-2017, zł
Źródło: Opracowanie własne
Nadwyżka operacyjna na mieszkańca (WL2) w przypadku gminy Nowogrodziec
zwiększyła

się

z

223,74

zł

do

1

011,18

zł

w

roku

2017.

Zatem

był

to wzrost ponad czterokrotny. Równolegle nadwyżki te w skali kraju w badanym okresie
wzrosły o 22%. Zatem wskaźnik ten odzwierciedlający przeciętną kwotę nadwyżki
dochodów bieżących nad poziomem wydatków bieżących na jednego mieszkańca jednostki
lepiej kształtuje się w gminie Nowogrodziec i pożądana jest dalsza maksymalizacja tego
wskaźnika. W ten sposób można wskazać, że działania operacyjne gminy są coraz bardziej
rentowne.
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Wykres 9. Wskaźnik WL2 dla gminy Nowogrodziec na tle średniej dla gmin miejskowiejskich w latach 2015-2017, zł
Źródło: Opracowanie własne
Jednocześnie w przypadku gminy Nowogrodziec zauważa się znaczący spadek
zobowiązań ogółem na jednego mieszkańca. Znacznie niższe spadki dotyczą średniej dla
wszystkich gmin. Zobowiązania na tym poziomie gminy Nowogrodziec w roku 2015
wynosiły 918 zł, a w roku 2017 zaledwie 787,85 zł. Jest to spadek o 14,3%.
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Wykres 10. Wskaźnik WL3 dla gminy Nowogrodziec na tle średniej dla gmin miejskowiejskich w latach 2015-2017, zł
Źródło: Opracowanie własne
Udział zobowiązań ogółem w dochodach ogółem (WZ1) zarówno w przypadku gminy
Nowogrodziec, jak i w skali wszystkich gmin miejsko-wiejskich systematycznie spada, przy
czym niższy jego poziom dotyczy analizowanej gminy. W roku 2015 poziom wskaźnika Z1
gminy Nowogrodziec to 35,5% i było

to więcej o 3,8 punktów procentowych od średniej

dla wszystkich gmin. Jednak w ciągu dwóch lat spadł on do poziomu zaledwie 17,9%, co daje
różnice 7,1 punktów procentowych względem średniej krajowej za rok 2017.
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Wykres 11. Wskaźnik WZ1 dla gminy Nowogrodziec na tle średniej dla gmin miejskowiejskich
w latach 2015-2017, %
Źródło: Opracowanie własne
Wartość wskaźnika WZ1 pozwala stwierdzić, że poziom zadłużenia gminy Nowogrodziec
wykazuje pozytywną tendencję spadkową. Ogólna suma zobowiązań gminy do sumy
dochodów ogółem spada. Nawiązując do ustawy o finansach publicznych, która stanowi, że
łączna kwota długu nie może być wyższa od 60% dochodów ogółem danej jednostki, sytuację
gminy Nowogrodziec należy uznać za bardzo dobrą.
W przypadku wskaźnika WZ3 również zauważyć można korzystne zmiany. Podkreśla się,
że obciążenie dochodów własnych obsługą zadłużenia w gminie Nowogrodziec spada i
wynosi zaledwie 2% w roku 2017 względem 4,2% dla wszystkich gmin. Zatem spadek
wartości wskaźnika WZ3, znacząco obniża ryzyko wystąpienia niewypłacalności gminy
Nowogrodziec.
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Wykres 12. Wskaźnik WZ3 dla gminy Nowogrodziec na tle średniej dla gmin miejskowiejskich
w latach 2015-2017, %
Źródło: Opracowanie własne
Obciążenia dochodów własnych gminy Nowogrodziec obsługą zadłużenia, także
znacznie spadły. Spadek z 12,3% w roku 2015 do 4,3% w roku 2017 pozwala wnioskować,
że ryzyko wystąpienia niewypłacalności analizowanej jednostki jest bardzo niskie.
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Wykres 13. Wskaźnik WZ5 dla gminy Nowogrodziec na tle średniej dla gmin miejskowiejskich
w latach 2015-2017, %
Źródło: Opracowanie własne
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Stabilny udział zobowiązań wymagalnych, czyli tych, których termin zapłaty minął,
świadczy o braku problemów z płynnością finansową gminy Nowogrodziec. Podkreśla się
przy tym konieczność utrzymania wskaźnika WZ7 na poziomie nie wyższym niż 0,5 pkt.
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Wykres 14. Wskaźnik WZ7 dla gminy Nowogrodziec na tle średniej dla gmin miejskowiejskich w latach 2015-2017, %
Źródło: Opracowanie własne
Przeprowadzona analiza wskaźnikowa wskazuje się, że w latach 2015-2017 nastąpił
wzrost dochodów ogółem. Wzrost ten wynikał z coraz wyższych poziomów dochodów
własnych. Jednocześnie ograniczono wielkość zobowiązań ogółem. Dotyczyło to obniżenia
wydatków związanych ze spłatą rat kapitałowych. Wzrastały przy tym środki finansowe,
jakie trafiły do gminy z budżetu państwa w postaci subwencji i dotacji celowych.
Na podstawie analizy wskaźnikowej uprawnione jest twierdzenie, że znacznie poprawiły
się możliwości inwestycyjne gminy Nowogrodziec. Jednocześnie obłożenia związane z
kosztami pracy nie stanowią kluczowego obciążenia budżetu gminy. Gmina wypracowuje
przy tym coraz większe nadwyżki operacyjne, a dochody osiągnięte ze sprzedaży majątku w
coraz większej części pokrywają deficyt operacyjny. Spadło też ryzyko utraty płynności przez
gminę Nowogrodziec w związku z ponoszonymi kosztami obsługi zadłużenia. Natomiast
działania operacyjne gminy uznaje się za coraz bardziej rentowne.
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7. Kwota pozyskanych środków zewnętrznych na realizowanie projektów
inwestycyjnych i remontowych z wyszczególnieniem kwot i źródeł pochodzenia
a) Uzyskano środki na remont przepustów ze środków budżetu Województwa
Dolnośląskiego

na podstawie umowy

Nr

DOW-O/197/2018 z dnia 27.08.2018 r.

w kwocie wpływu 9.165,00 zł.
b) Uzyskano środki na budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych działka nr 633
w Milikowie i działka nr 129 oraz 117 obr 4 Nowogrodziec ze środków budżetu
Województwa Dolnośląskiego na podstawie umowy Nr MGW/52/2018 zawartej w dniu
19.04.2018 r. w kwocie dotacji 200.760,00zł. –środki uzyskane w ramach ustawy o ochronie
gruntów rolnych i leśnych.
c) Uzyskano dofinansowanie dla zadania „przebudowa i rozbudowa budynku przy ul.
Lubańskiej 14 wraz z rozbiórką budynku komunalnego przy ul. Lubańskiej 15
i zagospodarowaniem terenu”, na podstawie uchwały nr 3942/V/17 Zarządu Województwa
dolnośląskiego z dnia 20-06-2017 r. w sprawie wyboru projektów w trybie konkursowym do
dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO
dla Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 dla Działania 6.1. Inwestycje w infrastrukturę
społeczną, Poddziałania 6.1. Inwestycje w infrastrukturę społeczną- konkursy horyzontalnenabór na OSI (RPDS.06.01.01-IŻ.00-02-163/16) oraz umowy z dnia 16-05-2018 r. w kwocie
łącznej 1.522.473,62 zł. w tym w roku 2018 – 297.309,15 zł. (w tym; bieżące 1.870,00 zł. i
majątkowe 295.439,15 zł.)
d)

Uzyskano

dofinansowanie

na

realizację

zadania

„Budowa

budynków

z przeznaczeniem na lokale socjalne” z Banku Gospodarstwa Krajowego na mocy umowy
Nr BS17-04079 z dnia 11.08.2017 r. na kwotę 443.111,00 zł w tym, w roku 2018-445.182,62
zł a w roku 2019 planowany wpływ – 47.928,38 zł.
e) Uchwałą Zarządu Województwa Dolnośląskiego nr 2945/V/16 z dnia 9-11-2016 r.
w trybie konkursowym został wybrany projekt z dofinansowaniem w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Osi Priorytetowej 2
Technologie Informacyjno- komunikacyjne. Działanie 2.1 e-usługi publiczne – poddziałanie
e-usługi publiczne – konkursy horyzontalne dla zadania „Budowa Systemu Informacji
Przestrzennej oraz rozwój e-usług publicznych i elektronicznych usług administracyjnych w
północno-zachodniej części województwa dolnośląskiego”. Zadanie realizowane wspólnie z
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innymi gminami w ramach porozumienia międzygminnego. Lider podpisał umowę o
dofinansowanie RPDS.02.01.01-02-0025/16-00 z dnia 28-02-2017 r. Zadanie zakończone w
roku 2018. Wpływy roku 2018 – 1.299.205,40 zł. (w tym bieżące 38.763,06 zł. i majątkowe –
1.260.442,34 zł.).
f) Uzyskano dofinansowanie dla zadania „przebudowa i rozbudowa budynku przy ul.
Cichej 4 w Nowogrodźcu wraz z zagospodarowaniem terenu”, na podstawie uchwały nr
4143/V/17 Zarządu Województwa dolnośląskiego z dnia 26-07-2017 r. w sprawie wyboru
projektów w trybie konkursowym do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach RPO dla Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 dla
Działania 6.1. Inwestycje w infrastrukturę społeczną, Poddziałania 6.1.1. Inwestycje w
infrastrukturę społeczną- konkursy horyzontalne- nabór na OSI (RPDS.06.01.01-IŻ.00-02166/16) w tym na potrzeby utworzenia Domu Pomocy Specjalistycznej na podstawie umowy
RPDS.06.01.01-02-0021/17-00 z dnia 13-02-2018 r. w kwocie 829.306,66 zł, których wpływ
planuje się w roku 2019 oraz dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej na podstawie umowy
RPODS.06.01.01-02-0022/17-00 z dnia 31-01-2018 r. w kwocie 1.177.598,51 zł., których
wpływ do budżetu zaplanowano w roku 2019 w tym; dochody bieżące – 4.250,00 zł.
i majątkowe – 1.173.348,51 zł.
g) Uzyskano dofinansowanie dla zadania

„Rewitalizacja płyty ul. Rynek i ul.

Kościuszki w Nowogrodźcu”, na podstawie umowy nr RPDS.06.03.01-02-0018/17-00
o dofinansowanie projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w
ramach RPO dla Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 dla Działania 6.3. Rewitalizacja
zdegradowanych obszarów Poddziałania 6.3.1. Rewitalizacja zdegradowanych obszarów konkursy horyzontalne z dnia 26-07-2018 r. w kwocie łącznej 3.119.043,50 zł. w tym
wpływy roku 2018 -971.642,64 zł. i 2.147.400,86 zł. zaplanowane w roku 2019,
h) Uzyskano środki

z tytułu umowy o finansowanie mikroprojektów Funduszu

w Euroregionie Nysa realizowanego w ramach programu INTERREG Czechy-Polska 20142020 dla mikroprojektu p.n. „Lomnice nad Popelką i Nowogrodziec – wspólna podróż w
czasie” „Rozwój potencjału zasobów przyrodniczych i kulturowych” dla zadania „Renowacja
części klasztoru w Nowogrodźcu” na podstawie umowy z dnia 16-08-2017r. Zadanie
realizowano w roku 2018. Szacowany wpływ dochodów w roku 2019 - na łączną kwotę
109.046,78 zł. w tym (środki unijne – 97.568,18 zł. oraz budżetu państwa – 11.478,60 zł).
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8. Kwota pozyskanych środków zewnętrznych na realizację projektów innych niż
wskazane w §1 ust. 2 pkt 8 Uchwały nr VI/35/19 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu
W

roku

2018

Gmina

Nowogrodziec

realizowała

dużą

liczbę

projektów

współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych – pozyskanych zarówno ze środków krajowych
jak i zagranicznych.
Za pozyskane środki zewnętrzne w niniejszym raporcie uznaje się środki finansowe,
które faktycznie wpłynęły do budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec i stanowiły dochody
gminy. Pozyskane środki zewnętrzne to zarówno dochody majątkowe (inwestycyjne) jak i
bieżące – nieinwestycyjne.
a) Projekt pn. ,,Modernizacja budynku przy ul. Lubańskiej 14 w celu adaptacji na lokale
socjalne”. Dotacja z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Unia
Europejska) – 297.309,15 PLN
b) Projekt pn. ,,Budowa budynku z przeznaczeniem na lokale socjalne ”Dotacja
z Funduszu Dopłat (Banku Gospodarstwa Krajowego) – 445.182,62 PLN
c) Projekt pn. Budowa Systemu Informacji Przestrzennej oraz rozwój e-usług
publicznych i elektronicznych usług administracyjnych w północno-zachodniej części
województwa dolnośląskiego”- Dotacja z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego (Unia Europejska) – 1.299.205,40 PLN
d) Projekt pn. "Rewitalizacja płyty ul. Rynek i ul. Kościuszki w Nowogrodźcu"- dotacja
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Unia Europejska) – 840.339,58
PLN oraz dotacja z budżetu państwa – 131.303,06 PLN
e) Projekt pn. ,,Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych dz. 633
w Milikowie i 129 i 117 obr. 4 Nowogrodziec”- dotacja z Funduszu Ochrony
Gruntów Rolnych – 200.760,00 PLN
f) Projekt pn. ,,Bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych będących własnością
Gminy

Nowogrodziec

(remont

3

przepustów

zlokalizowanych

w

obrębie

miejscowości: Wykroty, Gościszów i Gierałtów –dotacja celowa z budżetu
Województwa Dolnośląskiego na bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych –
9.165,00 PLN
g) Projekt pn. „Wsparcie i rozwój systemu instytucyjnego pomocy osobom
pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz realizacji sektora finansów
publicznych

zadań

ustawowych

związanych

z

ochroną
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interesów

osób

pokrzywdzonych przestępstwem i świadków oraz likwidacja skutków pokrzywdzenia
przestępstwem” - Dotacja celowa z budżetu Funduszu Sprawiedliwości na zakup
sprzętu ratowniczego dla OSP – 20.492,01 PLN
h) Projekt pn. „Zakup radiotelefonów nasobnych dla Ochotniczej straży Pożarnej
w Wykrotach” - Dotacja celowa z budżetu Województwa Dolnośląskiego – 3.000,00
PLN
Łączna kwota pozyskanych środków zewnętrznych: 3.246.756,82 PLN.
W 2018 r. realizowano inne projekty na które pozyskano zewnętrzne środki finansowe
i zawarto umowy o dofinansowanie. Jednak ze względu na cykle rozliczeniowe, dochody nie
wpłynęły do budżetu Gminy w 2018 r.

- Projekt pn. ,,Przebudowa i rozbudowa budynku przy ulicy Cichej 4 wraz
z zagospodarowaniem terenu na potrzeby utworzenia Domu Pomocy Społecznej oraz
Zakładu Rehabilitacji Leczniczej”
- Projekt pn. ,,Przebudowa i rozbudowa budynku przy ulicy Cichej 4 wraz
z zagospodarowaniem terenu na potrzeby utworzenia Domu Opieki Specjalistycznej”
- Lomnice nad Popelką i Nowogrodziec – wspólna podróż w czasie (remont ruin klasztoru
Magdalenek w Nowogrodźcu)

9. Infrastruktura techniczna
9.1 Inwestycje w infrastrukturę i technologie informacyjno– komunikacyjne

Od 2017 r. Gmina Nowogrodziec realizowała przedsięwzięcie pn. Budowa Systemu
Informacji Przestrzennej oraz rozwój e-usług publicznych i elektronicznych usług
administracyjnych

w

północno-zachodniej

części

województwa

dolnośląskiego”

w partnerstwie z Gminą Miejską Bolesławiec. W roku 2018 zrealizowano zasadniczą część
infrastrukturalną projektu obejmującą:
- zakup infrastruktury teleinformatycznej na potrzeby rozwoju e-usług Urzędu Miejskiego w
Nowogrodźcu: zestawy komputerowe, szafy RACK, serwer HSM, UPS (awaryjne zasilanie
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systemu), infokioski, zakup wyposażenia w ramach e-bezpieczeństwa: drzwi z zamkiem
elektronicznym, roleta antywłamaniowa;
- zakup licencji Systemów Dziedzinowych, oprogramowania i aplikacji niezbędnych do
świadczenia i obsługi e-usług publicznych i administracyjnych;
- uruchomienie e-oświaty na terenie Gminy Nowogrodziec: zakup komputerów All- one
z drukarkami, systemu e- szkoły, e- przedszkola, systemu elektronicznych wniosków dla
Szkoły Podstawowej i Przedszkola Publicznego w Nowogrodźcu, zakup notebooków dla
nauczycieli zakup i wdrożenie systemu komunikacji masowej dla Szkoły Podstawowej w
Nowogrodźcu polegający na uruchomieniu kanału powiadomień SMS;
- doposażenie serwerowni MGOPS w Nowogrodźcu w szafę RACK i wentylator;
- zakup kompletu licencji Systemu Informacji Przestrzennej do wdrożenia Systemu wraz z
wdrożeniem Systemu, asystą powdrożeniową i serwisem. Na potrzeby obsługi systemu
zakupiono ponadto dalmierze laserowe i tablety pancerne, odbiorniki GPS;
- połączenie Urzędu Miejskiego w Nowogrodźcu z jednostkami podległymi siecią
światłowodową (MGOPS, GCKiS, Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Nowogrodźcu, Straż
Miejska), następnie rozbudowa sieci i podłączenie kolejnych obiektów gminnych (ZOL.
Cicha 4, Lubańska 14, CK MUZA);

- zakup ortofotomapy Gminy Nowogrodziec z numerycznym modelem terenu.
W 2018 Gmina Nowogrodziec wspierała i uzgadniała działania polegające na
przeciwdziałaniu

wykluczeniu

cyfrowemu

realizowane

poprzez

rozbudowę

sieci

infrastruktury światłowodowej przez operatorów i wykonawców Dolnośląskiej Sieci
Szkieletowej.
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9.2 Inwestycje w infrastrukturę drogową
Rok

2018

był

wyróżniającym

pod

względem

inwestycji

poprawiających

bezpieczeństwo ruchu drogowego. Wiele ulic przeszło bieżące remonty, a kilkanaście
doczekało się znacznie głębszych zmian: wymiany nawierzchni jezdni i chodników. To były
kompleksowe prace, dzięki którym poprawił się nie tylko stan techniczny drogi, ale przede
wszystkim komfort i bezpieczeństwo uczestników ruchu.
Poniżej zostały przedstawione i opisane zadania inwestycyjne dotyczące dróg.
Przebudowana została droga dojazdowa do gruntów rolnych położona na działka nr 633 w
Milikowie i działka nr 129 i 117 obręb 4 Nowogrodziec.

W ramach inwestycji

przebudowane zostało 956 mb długości oraz 3 mb szerokości. Nawierzchnia została
wykonana w technologii mineralno bitumicznej. Dzięki temu zadaniu zostały połączone dwie
drogi powiatowe, a rolnicy uzyskali lepszy dostęp do pól uprawnych. W ramach inwestycji
drogowych zostały również przebudowane drogi gminne w miejscowości Godzieszów działka nr 240/2. W ramach zadania wykonano przebudowę drogi o długości 330 mb oraz
szerokości ok. 4,5mb. Nawierzchnię wykonano z mieszanki mineralno- bitumicznej.
Następną inwestycją drogową była przebudowa drogi gminnej ul. Cisowa, Bukowa i Dębowa
w Milikowie. W ramach zadania wykonano przebudowę drogi o długości 441 mb oraz
szerokości ok. 3mb. W miejscowości Gościszów na działce drogowej nr 1505 ułożona została
na długości

101 mb i szerokości 3 mb również mieszanka mineralno – bitumiczna.

Przebudowana została również droga gminna w Nowej Wsi położonej na działkach nr 475,
477/1 i 476. W ramach zadania wykonano przebudowę drogi o długości 0,212 km oraz
szerokości jezdni ok. 3 m. Nawierzchnię wykonano z mieszanki mineralno- bitumicznej.
Ponadto rozbudowany został parkingu przy ul. Sienkiewicza w Nowogrodźcu w obrębie
działek nr 449/1, 449/2, 449/3, 449/4. Rozbudowano istniejący parking o 563,00 m2 o
nawierzchni z kostki betonowej brukowej typu bechaton w wyniku czego powstał parking o
łącznej powierzchni 860 m2. Ponadto został utwardzony plac w tej samej technologii co
parking. Plac obejmuje powierzchnię 780 m2. Całość ograniczona została krawężnikiem
betonowym prostym o wymiarach 15x30 cm lub najazdowym o wymiarach 15x22 cm.
Przedsięwzięcie przyczyniło się do utworzenia nowych miejsc postojowych dla aut
osobowych w centrum Nowogrodźca i mogą z niego korzystać wszyscy mieszkańcy.
Oprócz inwestycji drogowych rok 2018 obfitował również w remonty cząstkowe
dróg, dzięki którym wiele dróg przeszły szybkie remonty takie jak łatanie ubytków w drogach
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asfaltowych. Łącznie zostało uzupełnionych 876,39 m2 ubytków. Ponadto został
przeprowadzony remont dróg w technologii tłuczniowej o powierzchni około 4 tys. m2 oraz
w technologii asfaltowej o powierzchni 700 m2. Na bieżąco uzupełniane jest oznakowanie
drogowe, lustra drogowe oraz progi zwalniające.
W celu poprawy przepływu wód, a jednocześnie podniesienie bezpieczeństwa dla
mieszkańców wykonane zostały remonty czterech przepustów przy drogach gminnych.W
ciągu dróg, w miejscu starych, niedrożnych przepustów wykonane zostały nowe przepusty z
rur polipropylenowych o średnicy 600 mm z betonowymi lub granitowymi przyczółkami.
Tak wykonany przepust nie powinien utrudniać przepływu wody przez wiele najbliższych lat.
Oprócz remontów i zadań inwestycyjnych

prowadzonych na gminnych drogach

Gmina Nowogrodziec partycypowała w kosztach dotyczących remontów dróg powiatowych
relacji Czerna – Gierałtów oraz Parzyce- Kierżno w technologii asfaltowej (długość ogółem
1 140 mb) oraz budowy chodnika z kostki betonowej przy drodze powiatowej ul.
Słowackiego w Nowogrodźcu (długość 239 mb) oraz budowie chodnika w technologii
asfaltowej przy drodze wojewódzkiej ul. Chrobrego w Nowogrodźcu (długość około 1300
mb).
9.3 Gospodarka wodno – ściekowa
Od 2014 roku Gmina Nowogrodziec realizuje inwestycję pn. Przebudowa sieci
kanalizacji deszczowej przy ul. A. Asnyka i Kolejowej w Nowogrodźcu” Do końca 2017 r.
zrealizowano 2 etapy przedsięwzięcia. Inwestycja kosztochłonna wymagająca podziału na
etapy. W 2018 r. nie zaplanowano środków w budżecie Gminy i Miasta na kontynuacje
przedsięwzięcia. W celu zachowania ważności uzgodnień i pozwolenia na budowę w 2018 r.
przekazano opłaty za umieszczenie urządzenia w drodze powiatowej oraz opłaty tytułu
służebności przesyłu.
9.4 Inwestycje w infrastrukturę spójności społecznej
W 2018 r. rozpoczęto realizację kilku inwestycji umożliwiających świadczenie usług
w lokalnej społeczności/środowisku lokalnym – umożliwiających mieszkańcom niezależne
życie w środowisku lokalnym, tj. usług zapobiegających odizolowaniu osób od rodziny i
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środowiska lokalnego, a gdy to nie jest możliwe, gwarantujących tym osobom warunki życia
jak najbardziej zbliżone do warunków domowych i rodzinnych oraz umożliwiających
podtrzymywanie więzi rodzinnych i sąsiedzkich. Okres programowania unijnego 2014-2020
pozwolił na znaczne sfinansowanie rozwoju infrastruktury spójności społecznej.

Budowa budynku z przeznaczeniem na lokale socjalne
W budynku znajduje się 6 lokali mieszkalnych: 4 mieszkania 2-pokojowe oraz
2 mieszkania 3-pokojowe. W mieszkaniach zamontowane zostały oprawy oświetleniowe, w
łazienkach znajdują się kabiny prysznicowe, baterie umywalkowe i prysznicowe, umywalki,
miska ustępowa, w kuchniach - zlewy. Łączna powierzchnia użytkowa budynku wynosi
239,78 m2. Do mieszkań przynależą pomieszczenia gospodarcze o łącznej powierzchni 11,04
m2. W ramach inwestycji wykonane zostało również zagospodarowanie terenów
zewnętrznych: opaska wokół budynku oraz dojścia do mieszkań z kostki betonowej,
nawierzchnia drogi wewnętrznej, odwodnienie działki. Dnia 18 marca br. Powiatowy
Inspektor Nadzoru Budowlanego w Bolesławcu wydał decyzję o udzieleniu pozwolenia na
użytkowanie obiektu. Dzięki zrealizowanej inwestycji6 rodzin zyska godne warunki
mieszkaniowe.
Modernizacja Wiejskiego Domu Kultury oraz Ochotniczej Straży Pożarnej w Czernej
W ramach zadania wykonana została termomodernizacja całego budynku,
wymienione zostały parapety, odwodnienie dachu. Wykonana została opaska wokół budynku,
zaimpregnowana została również podbitka dachowa, zamontowane zostały barierki. Stare,
drewniane okna wymienione zostały na nowe - z PCV. Zostały zamontowane nowe bramy
garażowe w części, którą użytkuje OSP. Wymienione zostały również drewniane drzwi.
W całym budynku wymieniona została instalacja centralnego ogrzewania, zamontowane
zostały nowe grzejniki. W kotłowni zamontowany został nowy kocioł na ekogroszek
z podajnikiem. W części budynku, gdzie znajduje się wiejski dom kultury przeprowadzony
został

gruntowny

remont

instalacji

wodociągowej,

kanalizacyjnej,

elektrycznej.

Zamontowane zostały nowe oprawy oświetleniowe. Pomieszczenia wiejskiego domu kultury
zostały pomalowane, w części pomieszczeń ściany i posadzki obłożone zostały płytkami
ceramicznymi. Podłogi drewniane z parkietu zostały wycyklinowane i polakierowane. Dnia
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24 sierpnia 2018 r. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Bolesławcu wydał decyzję
o udzieleniu pozwolenia na użytkowanie.
Fundusz sołecki Zebrzydowa -Budowa Fitnes Park-siłownia zewnętrzna
Na terenie działki, na której znajduje się budynek Przedszkola, zamontowane zostały
następujące urządzenia:


prasa nożna + wyciąg górny,



stepper + twister,



biegacz + orbitrek,



rower + surfer,



tablica z regulaminem korzystania z siłowni.

Fundusz sołecki Gościszów – budowa zewnętrznej siłowni w parku dworskim
w Gościszowie
Na terenie zabytkowego parku dworskiego zamontowane zostały następujące urządzenia:


prasa nożna + wyciąg górny,



stepper + twister,



biegacz + orbitrek,



rower + surfer,



tablica z regulaminem korzystania z siłowni.

Fundusz sołecki Zagajnik - budowa siłowni zewnętrznych plenerowych
Na działce, na której jest plac zabaw, zamontowane zostały następujące urządzenia:


prasa nożna + wyciąg górny,



surfer + twister,



biegacz + orbitrek



tablica z regulaminem korzystania z siłowni.

Budowa boiska wielofunkcyjnego w Czernej
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Boisko zlokalizowane jest w najbliższej okolicy Szkoły Podstawowej im. Górników
Surowców Mineralnych w Czernej. Boisko wyposażone jest w 2 zestawy do koszykówki, 2
zestawy bramek do piłki ręcznej/nożnej, 1 zestaw wielofunkcyjny (siatkówka, tenis,
badminton). Na boisku wykonana została bezpieczna nawierzchnia poliuretanowo- gumowa
typu 2S. Na terenie obiektu zamontowane zostały urządzenia małej architektury. Boisko jest
oświetlone.
Wymiary boiska: 18,1x30,1m.

Budowa boiska sportowego w Milikowie
W wyniku realizacji zadania powstało pełnowymiarowe boisko o nawierzchni
trawiastej. Powierzchnia boiska: 68 x 105 = 7 140 m2. Wykonany został drenaż. Przyległe
skarpy zostały wyprofilowane, zasiana została trawa. Na boisku zamontowane zostały bramki
metalowe o wymiarach 7,32x2,44 m, montowane na stałe. Zakupionodo nich 2 komplety
siatek. Za bramkami do piłki nożnej znajduje się łącznie 84 m piłkochwytów o wys. 800 cm
z

siatki

polipropylenowej

na

słupkach

stalowych

posadowionych

na

stopach

fundamentowych. Na obiekcie zamontowane zostały elementy małej architektury: 41 szt.
ławek bez oparcia oraz 10 szt. koszy na odpady. W ramach inwestycji wykonana została
wewnętrzna linia zasilająca i zewnętrzna instalacja oświetleniowa boiska. Na boisku
zamontowany został stalowy, ocynkowany maszt oświetleniowy o wys. 14 m. Na maszcie
zamontowana została głowica montażowa z dwoma ramionami. Na wysięgnikach
zamontowane zostały dwa projektory oświetleniowe. Na słupie, na wysokości 8 m,
zamontowana została oprawa LED 150W ( 15000lm) o kącie rozsyłu 1200. Oprawa z
zintegrowanym

czujnikiem

zmierzchowym.

Na

elewacji

budynku

gospodarczego

zamontowany został zestaw 4 gniazd 380V i 4 gniazd 230V w zamykanej na klucz skrzynce.
Koszt budowy boiska w Milikowie wyniósł 770 420,68 zł.
Doposażenie placu zabaw w Godzieszowie o następujące urządzenia:


poręcze gimnastyczne,
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ściankę sprawnościową,



drabinka pozioma,



komin,



stolik do gry szachy/warcaby,



stojak na rowery,



ławkę.

Doposażenie placu zabaw przy SP Gościszów o jedno urządzenie:
Linarium o następujących danych technicznych, wys. ok. 2,55 m, szer. ok. 2,45 m, dł. ok.
2,45 m, strefa bezpieczeństwa: średnica – ok. 5,65 m.
Zakup

oraz

montaż

drewnianej

altany

rekreacyjnej

przy

placu

zabaw

w Kierżnie:
a) powierzchnia: 35 m2,
b) wymiary: dł. 7,00 m, szer. 5,00 m,
c) podstawa wykonana z 6 słupów drewnianych o wym. 13x13 cm,
d) dach dwuspadowy, kryty gontem bitumicznym.

Budowa wiaty w Nowej Wsi:
a) powierzchnia: 50 m2,
b) wymiary: dł. 10,00m, szer. 5,00m
c) podstawa wykonana z 8 słupów drewnianych o wym. 17x17 cm,
d) dach dwuspadowy, kryty gontem bitumicznym.
Zagospodarowano teren przy placu zabaw i siłowni zewnętrznej w Parzycach:
a) wykonano 252 m2 nawierzchni z kostki brukowej betonowej,
b) zakupiono i zamontowano altanę o śr. 4 metrów pokrytej gontem bitumicznym wraz
z wyposażeniem,
c) zakupiono i zamontowano stojak na rowery i dwa kosze na śmieci.
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Zakup i montaż drewnianej altany rekreacyjnej wraz z wyposażeniem przy boisku w
Zabłociu:
a) powierzchnia: 35 m2,
b) wymiary: dł. 7,00 m, szer. 5,00 m,
c) podstawa wykonana z 6 słupów drewnianych o wym. 13x13 cm,
d) dach dwuspadowy, kryty gontem bitumicznym,
e) zakupiono meble ogrodowe
Budowa świetlicy wiejskiej w Gościszowie
Przystąpiono do przygotowania dokumentacji technicznej.
Budowa świetlicy wiejskiej w Parzycach
Przystąpiono do przygotowania dokumentacji technicznej.
Budowa zaplecza sportowego na Stadionie Miejskim w Nowogrodźcu
Przystąpiono do przygotowania dokumentacji technicznej.

Przebudowa i rozbudowa budynku przy ulicy Cichej 4 wraz z zagospodarowaniem
terenu.
W sierpniu 2018 r. została podpisana umowa w trybie zamówień publicznych na
przebudowę i rozbudowę budynku przy ulicy Cichej 4. W budynku znajdować się będzie
Zakład Rehabilitacji Leczniczej, Dom Opieki Specjalistycznej i Dom Pomocy Społecznej.
Inwestycja realizowana jest na terenie kompleksu dawnego Szpitala św. Józefa. Przebudowie
i rozbudowie poddany został budynek szpitala wraz z zagospodarowaniem części ternu na
parking, drogi wewnętrzne, ciągi komunikacyjne, tereny zielone, obiekty małej architektury i
oświetlenie zewnętrzne.
Dom Opieki Specjalistycznej dla 30 pacjentów utworzony zostanie na pierwszym i drugim
piętrze w części południowo – zachodniej skrzydła budynku. Powierzchnia przeznaczona na
pomieszczenia użytkowe podstawowe i pomocnicze oraz komunikację to ok. 860 m². Na
każdej kondygnacji zaplanowano sale pacjentów: dwu i trzy osobowe, dostosowane do
wymogów norm sanitarnych oraz rozwiązań technicznych. Personel będzie przebywał w
pomieszczeniu dyżurki pielęgniarskiej wyposażonej w centralę systemu przyzywowego w
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celu odbierania zgłoszeń pacjentów. Na każdym piętrze znajdować się będzie łazienka
wyposażona w sprzęt umożliwiający korzystanie przez osoby o ograniczonej sprawności
ruchowej. Posiłki będą rozdzielane i dystrybuowane z pomieszczenia kuchni podręcznej.
Dom Pomocy Społecznej dla 30 mieszkańców usytułowany w części północnej budynku na
parterze, pierwszym i drugim piętrze, o powierzchni użytkowej ok. 670 m². Na każdej
kondygnacji znajdować się będzie 4 pokoje mieszkalne z łazienkami i toaletą, kuchenka
podręczna i brudownik. Zaplanowano pokoje dwu i trzy osobowe. Główne wejście do DPS-u
znajdować się będzie na elewacji wschodniej.
Zakład Rehabilitacji Leczniczej znajdować się będzie w poziomie parteru części środkowej
budynku, z powierzchnią użytkową oraz pomocniczą ok. 160 m². Zakład obejmować będzie
dużą salę gimnastyczną, salę ćwiczeń oraz aneksy zabiegowe, zaprojektowane jako
wydzielone

boksy,

przystosowane

do

wykonywania

zabiegów

fizyko

i

kinezyterapeutycznych. Dodatkowo na potrzeby pacjentów ZRL w bezpośrednim jego
sąsiedztwie powstanie węzeł higieniczno – sanitarny. Wszystkie pomieszczenia, w tym
toalety,

przebieralnie

dostępne

dla

pacjentów

niepełnosprawnych,

również

osób

poruszających się na wózkach. Pokój dziennego pobytu wspólny dla wszystkich
mieszkańców domu zaplanowano na pierwszym piętrze w części środkowej obiektu. Pokój
służyć będzie również jako jadalnia, bezpośrednio przy nim węzeł higieniczno – sanitarny.
Na parterze znajdować się będzie gabinet medyczny pomocy doraźnej, portiernia, rozdzielnia
posiłków, sala zabiegowa i pomieszczenia administracji. W piwnicy zaplanowano
pomieszczenia pomocnicze, magazyny bielizny czystej i brudnej, pralnia, szatnie dla
pracowników

i kotłownia. W ramach zadania zostanie także wyremontowana kaplica

znajdująca się przy budynku wraz z łącznikiem. Dokumentacja projektowa zakłada
przebudowę budynku wraz z dobudową nowych klatek schodowych: zewnętrznej i
wewnętrznej. Wymieniona zostanie cała stolarka okienna i drzwiowa, wykonane zostaną
nowe tynki wewnętrzne i posadzki. Ceglana elewacja zabytkowa zostanie poddana
czyszczeniu i impregnacji wraz z uzupełnieniem ubytków, pozostałe ściany zostaną
docieplone i wykonana zostanie nowa powłoka elewacyjna. Wymieniona zostanie stara,
krusząca się i popękana dachówka na nową, antracytową wraz z naprawą elementów więźby
i montażem w połaci dachu instalacji fotowoltaicznej. Wszystkie instalacje zostaną wykonane
na nowo.
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Modernizacja budynku przy ul. Lubańskiej 14 w celu adaptacji na lokale socjalne
W 2015 r. Gmina Nowogrodziec nabyła budynek przy ul. Lubańskiej 14 od byłego
zakładu INCO-VERITAS. Budynek nie znajdował się w dobrym stanie technicznym,
funkcjonowało w nim kilka punktów handlowo – usługowych, pozostałe pomieszczenia nie
nadawały się do użytku. Obiekt włączono do planu rewitalizacji Nowogrodźca z myślą o jego
odnowieniu, gruntownej modernizacji i nadania mu właściwego znaczenia. Ostatecznie
zadecydowano, że w budynek będzie pełnił 3 funkcje: usługową, która pozostanie w części
parterowej, komercyjną o charakterze małego ,,inkubatora przedsiębiorczości” z wynajmem
nisko czynszowych lokali na działalność gospodarczą na pierwszym piętrze oraz
mieszkaniową, zaplanowano bowiem powstanie 16 mieszkań socjalnych dla mieszkańców
Gminy na pierwszym i drugim piętrze budynku.
W ramach prac projektowych dotyczących przebudowy budynku przewidziano m.in.
wykonanie szeregu robót budowlanych obejmujących kompleksową modernizację obiektu
wraz z zagospodarowaniem terenu, wykonaniem prac instalacyjnych (elektrycznych i
sanitarnych), działania termomodernizacyjne oraz dostosowanie obiektu do potrzeb osób
niepełnosprawnych. Roboty będą polegać na całkowitej zmianie zagospodarowania
przestrzeni istniejącego budynku poprzez wyburzenie istniejących ścian działowych,
wykonanie nowych otworów drzwiowych oraz okiennych, likwidacji istniejących klatek
schodowych niespełniających aktualnych wymagań dot. ewakuacji, rozbudowie budynku o 2
zewnętrzne klatki schodowe, wykonaniu nowych instalacji: elektrycznej, kanalizacyjnej, c.o.,
oraz docieplenia budynku.
Modernizacja budynku MGOPS w Nowogrodźcu
W 2018 r. rozpoczęto roboty budowlane związane z termomodernizacją budynku
MGOPS w Nowogrodźcu realizowaną jako zadanie powierzone dla SP ZOZ Nowogrodziec
na mocy zawartego porozumienia. W ramach inwestycji zrealizowano kompleksowe
docieplenie budynku, częściową wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, zagospodarowanie
terenów zewnętrznych i roboty instalacyjne.
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9.5 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów
Inwestycja pn. "Rewitalizacja płyty ul. Rynek i ul. Kościuszki w Nowogrodźcu"
obejmowała nowe urządzenie Rynku i ul. Kościuszki wrazz zagospodarowaniem
przestrzennym zaplecza ul. Rynek 8-11 oraz ul Rynek 13-15 w obrębie murów obronnych
oraz przebudowę połączeń ul. Rynek i ul. Kościuszki z drogami wojewódzkimi.
Zestawienie powierzchni:
1. Nawierzchnia klinkierowa (ciągi pieszo-jezdne, piesze i miejsca parkingowe w obrębie
rynku) – 3 065,31 m2.
2. Nawierzchnia z kostki granitowej (ciągi jezdne) - 1 664,97m2.
3. Nawierzchnia z kostki betonowej (ciągi piesze i miejsca parkingowe na podwórzach) – 1
089,43 m2.
4. Schody w pasie ciągów pieszych oraz inne drobne elementy powierzchniowe - 116,66 m2.
5. Nawierzchnia biologicznie czynna 1 344,00 m2.
W ramach inwestycji wykonano roboty rozbiórkowe elementów zagospodarowania terenu,
demontaż słupów oświetleniowych, budowę przyłączy kanalizacji deszczowej, budowę
przewodów elektroenergetycznych nn wraz z montażem słupów oświetleniowych, budowę
nawierzchni pieszych, jezdnych i pieszo-jezdnych, budowę miejsc postojowych, budowę
schodów wejściowych i terenowych.
Zestawienie techniczne:
1. Łączna długość przebudowanych dróg gminnych - 342 m.
2. Szerokość ciągów pieszych: 1,0-6,0 m.
3. Słupy oświetleniowe - 14 szt.
4. Obiekty małej architektury: tablice ogłoszeniowe, siedziska, kosze na śmieci, ławki
parkowe.
Ponadto dokonano wycinki drzew i nasadzeń roślinności niskiej wg zatwierdzonego projektu
architektury zieleni.
Zestawienie ilościowe:
Łączna ilość nasadzeń krzewów i bylin: 158 szt., łączna ilość nasadzeń drzew: 17 szt.
W ramach inwestycji przystosowano powierzchnię zrewitalizowaną do potrzeb osób
niepełnosprawnych. Zlikwidowano bariery architektoniczne w obrębie ciągów pieszych, w
obrębie zjazdów z chodników na jezdnię poprzez odpowiednie wyprofilowanie konstrukcji
przestrzeni oraz zastosowano szczególny rodzaj zejść dla potrzeb osób niewidomych.
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9.6 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną
W 2018 roku Gmina Nowogrodziec przyznała dotację celową na realizację projektu
pn. ,,Termomodernizacja budynku SPZOZ i MGOPS przy ul. Asnyka 53 i 55
w Nowogrodźcu wraz z zagospodarowaniem terenu” w ramach projektu pn. ,,Regionalne
Centrum Opieki Koordynowanej - Rozwój opieki koordynowanej i środowiskowej przez
inwestycje w POZ i AOS w powiatach bolesławieckim, lubańskim, lwóweckim,
jeleniogórskim i zgorzeleckim do 2018 roku” współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej - Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.
Z

w/w

środków

zostały

zrealizowane

roboty

budowlane

związane

z termomodernizacją budynku SP ZOZ Nowogrodziec przy ul. Asnyka. W ramach inwestycji
zrealizowano kompleksowe docieplenie budynku, częściową wymianę stolarki okiennej i
drzwiowej, zagospodarowanie terenów zewnętrznych i roboty instalacyjne.

9.7 Dziedzictwo kulturowe
Przebudowa sali gimnastycznej GCKiS w Nowogrodźcu na salę wielofunkcyjną
W 2018 roku w ramach inwestycji zrealizowano szereg robót budowlanych których
podstawowym celem było nadanie obiektowi nowych funkcji – funkcji koncertowej,
wystawowej, teatralnej i kinowej. Jednak funkcje te zamierzano osiągnąć z poszanowaniem
zabytkowego charakteru budynku, dbałością o rewitalizację charakterystycznych dla obiektu
detali architektonicznych z XIX wieku. Część budowlana projektu obejmowała wykonanie
robót murowych, robot tynkarskich, ślusarskich, elewacyjnych i dekarskich. Ponadto
wymieniono stolarkę okienną i drzwiową, zamontowano instalacją centralnego ogrzewania
oraz instalację wentylacyjną z centralą nawiewno – wywiewną. Kompleksowo zrealizowano
renowację i konserwację więźby drewnianej wraz z wymianą pokrycia dachowego.
W 2018 r. kontynuowano roboty elektryczne zakończone pracami malarskimi. Następnie
wybudowano scenę wraz z osprzętem, ladę szatniową i ukończono modernizację kotłowni
gazowej.

Zamontowano

montaż

wyposażenia

Sali

(okładziny
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ścian)

oraz

sanitariatów. Wykonano kompletny montaż instalacji oświetleniowej oraz zrealizowano
projekt akustyczny osiągając pożądany cel w postaci optymalnego nagłośnienia Sali
niezbędnego do organizacji imprez i koncertów. Teren zewnętrzny CKIS MUZA również
przystosowano do nowych funkcji urządzając nowe miejsca postojowe z elementami
architektury zieleni. Przewrócono pierwotny wygląd i funkcję schodów od strony ul.
Lubańskiej.

Lomnice nad Popelką i Nowogrodziec – wspólna podróż w czasie
W I połowie 2018 r. zrealizowano roboty budowlano – konserwatorskie ruin
Klasztoru Magdalenek w Nowogrodźcu w ramach realizacji projektu pn. ,,Lomnice nad
Popelką i Nowogrodziec – wspólna podróż w czasie”.
W wyniku realizacji projektu została zrewitalizowana główna, wewnętrzna ściana
wirydarza

zabytkowych

ruin

klasztoru

Magdalenek

w

Nowogrodźcu.

Dzięki

przeprowadzonej renowacji budowlanej obiekt został odnowiony i zabezpieczony przed
dalszym niszczeniem, przygotowany do odwiedzania przez zwiedzających. Zakres techniczny
projektu obejmował wycinkę drzew i krzewów wrośniętych w mury, rozebranie i ponowne
przemurowanie luźnych cegieł, wymianę uszkodzonych cegieł, przemurowanie nadproży
łukowych, spoinowanie murów z cegły, murów kamiennych, sklepień oraz gzymsów i attyk
przy użyciu zaprawy historycznej. Ponadto wykonano szlamowanie korony murów.
9.8 Inwestycje w infrastrukturę edukacyjną (przedszkolną i szkolną)
Modernizacja budynku Zespołu Szkół w Nowej Wsi
W ramach inwestycji wymieniona została stolarka okienna i drzwiowa zewnętrzna,
budynek ocieplony został metodą BSO styropianem gr. 15 cm, wykonane zostały tynki
akrylowe, stropodach oraz strop nad częścią parterową został ocieplony, wymienione zostały
oprawy oświetleniowe, przebudowana została instalacja c.o. wraz z wymianą grzejników,
wymieniony został kocioł olejowy, instalacja z.w. i c.w.u., barierki przy schodach do
piwnicy, zbudowana została pochylnia dla osób niepełnosprawnych, wyremontowane zostały
schody zewnętrzne, wokół budynku wykonana została opaska z kostki betonowej, wykonany
został remont węzłów sanitarnych, z dostosowaniem jednego pomieszczenia dla osób
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niepełnosprawnych, wymieniona została część drzwi wewnętrznych, wyremontowany został
parkiet

na

sali

gimnastycznej,

zamontowane

zostały

również

osłony

okienne,

przeprowadzony został remont oraz pomalowane zostały ściany oraz sufity we wszystkich
pomieszczeniach.
9.9 Planowanie przestrzenne (kształtowanie ładu przestrzennego)
W roku 2018 podjęto działania w zakresie planowania przestrzennego zmierzające do
uaktualnienia zapisów Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
miasta i gminy Nowogrodziec będących efektem dynamicznie zmieniających się potrzeb
regionu i gminy w zakresie infrastruktury technicznej, a także potrzeb społeczności lokalnej.
Przystąpiono też do prac planistycznych w wybranych obszarach gminy, które pozwolą na
realizację zdań własnych gminy, umożliwią inwestowanie w utrzymanie i tworzenie nowych
miejsc pracy oraz zwiększą atrakcyjność obszaru gminy dla osiedlania się i powiększania
substancji mieszkaniowej.

W ramach zadania wykonano:
 zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i
gminy Nowogrodziec.
 zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wsi Gościszów;
 zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Parzyce.

9.10 Pozostałe informacje związane z infrastrukturą

1. Wykonano naprawę 9 wiat przystankowych wymiana wybitych szyb, wymiana
siedziska i panelu dachowego.
2. Wykonano i zamontowano dwustronną tablicę informacyjną z herbem gminy, nazwą
miejscowości i nr budynków- Nowa Wieś.
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3. Wykonano i zamontowano 2 tablice z planem Gierałtowa o wymiarach 2x3m oraz 73
dwustronne tablice kierunkowe na słupkach z herbem gminy, nazwą miejscowości i
numerami porządkowymi budynków w Gierałtowie.
4. Zimowe utrzymanie dróg gminnych, zadanie zrealizowane na podstawie umowy
WK.7021.49.2017 z 02.01.2018. (odśnieżanie + całodobowe pogotowie zimowe).
5. Wykonano i zamontowano 42 tablice kierunkowe z herbem gminy, nazwą gminy,
nazwą miejscowości i numerami porządkowymi budynków wraz ze słupkami i
elementami montażowymi w Zebrzydowej.
6. Na bieżąco prowadzono konserwację oświetlenia drogowego (na podstawie umowy
WK.7031.13.2017 z 04.12.2017 r. ) - 84.009,00 zł.; 2. pozostałe zlecenia dot.
oświetlenia drogowego nie ujęte w zakresie powyższej umowy (wymiana 12
zniszczonych słupów, 1 szafki sterowniczej, 1 panelu solarnego, dowieszenie 23
opraw na słupach Tauron Dystrybucja SA).
7. W ramach zadania w Wykrotach na ul. Kopernika dz. nr 116, 60, 61, 76
zamontowano: jedną szafkę oświetleniową, 18 opraw sodowych Philips Malaga o
mocy P=100W
8. W Wykrotach na ulicy Mickiewicza wykonano 5 punktów świetlnych. Oświetlenie
wykonano oprawami ledowymi o mocy P=32W na słupach oświetleniowych
stalowych ocynkowanych o wysokości 7 m.
9. W ramach zadania w Parzycach wybudowano stację transformatorową słupową,
złącze kablowe ZK-4 na działce nr 308 w Parzycach.
10. Zawarto umowę na wykonania dokumentacji projektowej - Nowogrodziec: ul.
Nowogrodzka, 1 Maja, Wrzosowa, Jodłowa, Kolejowa, Henryka Brodatego, Szkolna,
Moniuszki, Sosnowa, Osikowa, Grabowa; Milików: ul. Cisowa, Morelowa,
Wiśniowa.
11. Zamontowano 12 opraw sodowych zastąpiono oprawami ledowymi: moc P=54W w
Milikowie.
12. Zamontowano 12 opraw sodowych zastąpiono oprawami ledowymi: moc P=54W w
Zebrzydowej
13. Zamontowano 7 opraw sodowych zastąpiono oprawami ledowymi: moc P=38W w
Gierałtowie.
14. Zamontowano 12 opraw sodowych zastąpiono oprawami ledowymi: moc P=54W w
Kierżnie.
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15. Na boisku bocznym w Nowogrodźcu w ramach zamówienia zostało zamontowanych
6 słupów stalowych ocynkowanych o wysokości 10 m, posadowionych na
prefabrykowanych fundamentach betonowych z oprawami metalohalogenkowymi
400W oraz wymieniona istniejąca zniszczona szafka oświetleniowa na nową
16. Zakupiono mapę zasadniczą i zlecono

wykonanie dokumentacji technicznej

w zakresie projektu budowlanego na montaż piłkochwytów. Ze względu na długi czas
oczekiwania na odpowiedź od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w sprawie
wydania pozwolenia na podejmowanie innych działań w zabytku termin realizacji
zlecenia został przedłużony do 22 lutego 2019 r. a środki w kwocie 4.500,00 zł
zostały ujęte w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego
2018 w Gościszowie.
17. Sporządzono 163 aktualizacje opłat za użytkowanie wieczyste gruntu – wykonano 52
operaty za kwotę 11 530,00 zł.
18. Wykonano kompleksową wymiana pokrycia dachowego wraz z wymurowaniem
kominów i ociepleniem lukarn dachowych na budynku byłej szkoły w Godzieszowie.
Zadanie przeniesione na 2019 rok – zostało zrealizowane w terminie do 30 kwietnia
br.
19. Wykonano

kompletną

dokumentację

projektową

na

rozbudowę

budynku

gospodarczego na cmentarzu w Gierałtowie.
20. Wykonano przyłącze kanalizacyjne do budynku OSP Czerna.
21. Wykonano remont kapitalny mieszkania komunalnego przy ul. Kościuszki 11/2 w
Nowogrodźcu.
22. Zostały zainstalowane półpodziemne pojemniki - 3 szt. (papier szkło, plastyk), odbiór
prac nastąpił 11 maja 2018 r.
23. Zlecono przeprowadzenie rocznego przeglądu placów zabaw, będących własnością
Gminy Nowogrodziec na kwotę 984,00 zł. W ramach umowy nr WK.70318.2018 z
dnia 22 października 2018 r. Hydro-Tech Sp. z o.o. wykonał prace naprawczo konserwacyjne na placach zabaw zlokalizowanych na terenie Gminy i Miasta
Nowogrodziec - miejscowość Godzieszów, Kierżno, Milików, Zagajnik, Zabłocie
oraz Nowogrodziec ul. Kolejowa na kwotę 20.000,00 zł. Zlecono naprawę zabawek
na placu zabaw w Milikowie na kwotę 891,75 zł.

Zlecono wykonanie usługi

polegającej na naprawie zabawki na placu zabaw w Nowogrodźcu ul. Kolejowa na
kwotę 1.045,50 zł. Zlecono montaż dwóch zestawów koszy ulicznych na terenie
skateparku w Nowogrodźcu na kwotę 492,00 zł.
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24. Wykonano Renowację płyty boiska stadionu miejskiego przy ul. Słowackiego
w Nowogrodźcu
25. Prowadzono pielęgnację trawników i nawierzchni trawiastych polegających na:
mechanicznym koszeniu trawy z podkaszaniem, wygrabienie skoszonej trawy,
usuwaniu skoszonej trawy poza teren wraz z utylizacją, usuwanie liści, zasilanie
nawozami, zabiegi chemiczne i podlewanie oraz utrzymanie alejek żwirowych.
Zasilanie nawozami i zabiegi chemiczne udokumentowane badaniami składu gleby
boiska stadionu w Nowogrodźcu.
9.11 Infrastruktura wodociągowa
Gmina Nowogrodziec jest prawie w 100% zwodociągowana. Zaopatrzenie w wodę
oparte jest na rozległej sieci wodociągowej o łącznej długości 192,2 km zaopatrującej w
wodę pozyskiwaną i uzdatnianą w :
a) Stacja Uzdatniania Wody w Nowogrodźcu z ujęciem wody przy ulicy B. Chrobrego
oraz A. Mickiewicza w Nowogrodźcu.
b)

Stacja Uzdatniania Wody w Parzycach z ujęciem wody w Parzycach.

c) Stacja Uzdatniania Wody w Gierałtowie z ujęciem wody w Gierałtowie.
Dla podniesienia bezpieczeństwa ciągłości i jakości zaopatrzenia w wodę w eksploatacji jest
hydrofornia w Gościszowie, zbiornik 100 m3 wraz z hydroforem na terenie SSEMP w
Wykrotach. Bieżącą pracę ujęć oraz dystrybucję wody można śledzić dzięki systemowi
monitoringu (rozbudowany w 2018r.). System pozwala na bieżąco raportować i analizować
parametry techniczne i technologiczne produkcji i dystrybucji wody. Monitorowane są
również zabezpieczenia przeciwwłamaniowe, w tym również na każdym ujęciu wody, z
powiadamianiem SMS. Sieć wodociągowa pełni również funkcję zaopatrzenia w wodę
przeciwpożarową w oparciu o 1007 szt. hydrantów. W 2018r. ilość pobranej wody (surowej)
3

3

3

552 746 m , ilość sprzedanej wody 446 019 m , cele przeciwpożarowe 6277 m , cele
3

technolog. 63 951 m . Odbiór wody odbywa się w oparciu o 3739 wodomierzy głównych.
Przeprowadzone remonty i modernizacje w 2018r. :
a) Remonty dachu zbiorników reakcji SUW Nowogrodziec, remont dachu budynku
SUW Parzyce.
b) Uruchomienie monitoringu do zdalnego odczytu danych ze stacji uzdatniania
wody i ich przekazywaniem do centralnej dyspozytorni.
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c) Przebudowa sieci wodociągowej w Godzieszowie.
d) Przebudowa sieci wodociągowej w Zebrzydowej.
e) Uruchomienie monitoringu do zdalnego odczytu danych ze studni głębinowych i
ich przekazywaniem do centralnej dyspozytorni.
f) Wymiana rur tłocznych w studniach głębinowych, wymiana wodomierzy
w studniach na przepływomierze, montaż przetworników do pomiaru ciśnienia w
rurociągach tłocznych, montaż sond do pomiaru lustra wody w studniach .

9.12 Infrastruktura kanalizacyjna
Na terenie Gminy ustanowiona jest aglomeracja (aktualnie pow. 15 000 RLM) , która
to wyposażona jest w oczyszczalnię ścieków (OŚ) znajdującą się w Nowogrodźcu przy ulicy
Strzeleckiej. OŚ została oddana do eksploatacji w 2012 r. po wybudowaniu w ramach
realizacji

inwestycji

pn.

„Rozwiązanie

gospodarki

wodno-ściekowej

w

Gminie

Nowogrodziec Etap IA”. Wydajność oczyszczalni to 1650 m3 średnio na dobę. OŚ w
Nowogrodźcu posiada wystarczającą wydajność dla oczyszczenia wszystkich ścieków
powstających na terenie gminy w parametrach wymaganych dla tego wielkości oczyszczalni
przez dyrektywy UE. Ścieki na oczyszczalnię dostarczane są poprzez zbiorczą sieć
kanalizacyjną grawitacyjno-tłoczną o długości ponad 100 km, wyposażoną w system 48 (stan
31-12-2018) przepompowni sieciowych . Praca przepompowni sieciowych jest na bieżąco
monitorowana za pomocą monitoringu GPRS , na OŚ jest stała wizualizacja pracy
przepompowni oraz oczyszczalni ścieków. Do zbiorczej sieci kanalizacji zbiorczej zrzucane
są ścieki w oparciu o 2258 umów. W 2018 r. sprzedano usługę odbioru ścieków w ilości 184
070 m3. Poza siecią zbiorczą ścieki – ze zbiorników bezodpływowych są dowożone na OŚ
samochodami asenizacyjnymi. Usługi spompowania, transportu i zrzutu na punkt zlewny OŚ,
na terenie naszej Gminy świadczy czterech koncesjonowanych przedsiębiorców. W 2018 r.
zrzucono na punkt zlewny 16 897 m3 ścieków ze zbiorników bezodpływowych.

W 2018 wykonano prace remontowo-modernizacyjne na sieci kanalizacyjnej:
a) przebudowa wlotu ścieków do PŚ 1 w Gierałtowie (likwidacja studni pośredniej),
b) remonty pomp PŚ 2 Parzyce, PŚ6 Milików pompa w przepompowni w Nowogrodźcu ul.
Wesoła, PŚ 1 Wykroty, pompa przepompowni przydomowej Gościszów.
W 2018 wykonano prace remontowo-modernizacyjne na OŚ:
remont pompy floatu na zgarniaczu RB6A,
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remont pompy recyrkulacyjnej oraz dmuchawy D5, przeglądy dmuchaw 7 szt.
zakup nowej pompy recyrkulacyjnej, zakup nowej pompy do pompowni głównej, wymiana
szczotek sita, zakup nowego kompresora do sito-piaskownika. Przegląd i modernizacja stacji
zlewnej ścieków dowożonych, kalibracja przepływomierza. Problemem jest niekontrolowany
i nieuprawniony zrzut ścieków komunalnych przez Mieszkańców korzystających z
bezodpływowych zbiorników do gruntu, rowów oraz cieków wodnych.

10. Sprawy społeczne
10.1 Stwierdzone zagrożenia i problemy społeczne
a) Zapewnienie

usług

opiekuńczych

dla

osób

w

podeszłym

wieku

i niepełnosprawnych w miejscu ich zamieszkania przy pomocy zewnętrznych
środków finansowych poprzez wdrożenie projektu dotyczącego przeszkolenia
osób z najbliższego otoczenia osoby niesamodzielnej. Ciągły proces starzenia się
społeczeństwa implikuje konieczność zapewniania opieki osoba starszym, które są
jej pozbawione ze strony rodziny lub gdy rodzina sama nie jest w stanie zapewnić
jej w wymaganym zakresie lub formie. Sukcesywnie w kolejnych latach będzie
zwiększać się liczba osób korzystających z usług opiekuńczych zwłaszcza wśród
osób najstarszych wymagających stałej wielogodzinnej opieki. Co za tym idzie
corocznie będą wzrastały nakłady finansowe z budżetu gminy na ten cel.
b) Rozwijanie gminnego zasobu mieszkaniowego poprzez utworzenie mieszkania
chronionego zgodnie z artykułem 53 ustawy o pomocy społecznej oraz zaleceniem
pokontrolnym Wojewody Dolnośląskiego.
c) Potrzeba zatrudnienia w ramach programu rządowego na terenie gminy
Nowogrodziec kolejnego asystenta rodziny w celu realizacji zadań nałożonych
przez ustawę o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej. Działania takie powinny
skutkować

zmniejszeniem

liczby odbieranych

dzieci

które

muszą

być

umieszczone w pieczy zastępczej, a co za tym idzie zmniejszeniem wydatków w
związanych z pobytem w pieczy zastępczej gdyż coraz częściej Sąd Rejonowy w
Bolesławcu, wydział III rodzinny

i nieletnich zleca objęcia wsparciem

asystenta, co powinno owocować zwiększeniem zaradności rodzin w odniesieniu
do rodziców i do dzieci.
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d) Mając na uwadze potrzeby mieszkańców wskazane jest udzielanie pomocy
w formie wsparcia psychologicznego, pedagogicznego oraz mediacji.
e) Zmiana przepisów polegająca na przedłużeniu okresu składowania dokumentów
świadczeniobiorców oraz realizacja nowych zadań powoduje, że dotychczasowa
składnica akt MGOPS staje się niewystarczająca. Należy podjąć starania
polegające na zaadoptowaniu dodatkowej powierzchni na cele archiwalne.
f) Dane dotyczące rodzin i osób korzystających z pomocy społecznej dowodzą, że
głównymi przesłankami uzyskania pomocy jest niepełnosprawność, długotrwała
choroba, ubóstwo i bezrobocie. W większości przypadków podstawą do
udzielania pomocy jest równocześnie kilka przesłanek, co świadczy o nakładaniu
się różnych problemów w rodzinach i u osób samotnych
g) Utrzymanie zasobów kadrowych na poziomie zabezpieczającym realizację
wszystkich zadań z obszaru pomocy społecznej. Ogrom problemów jakie
uniemożliwiają rodziną poprane funkcjonowanie w środowisku wymaga
właściwego zdiagnozowania i podjęcia działań. Do realizacji tych zadań potrzebna
jest nie tylko odpowiednia wykwalifikowana kadra, ale przede wszystkim
odpowiednia liczba zatrudnionych pracowników. Ważnym elementem dla
podniesienia

rangi

Ośrodka

jest

podnoszenie

przez

kadrę

kwalifikacji

zawodowych poprzez uczestnictwo w szkoleniach.
h) Utworzenie Domu Pomocy Społecznej dla osób wymagających całodobowej
opieki.

10.2 Poziom wydatków na pomoc społeczna i socjalną z podziałem na środki
gminne i środki budżetu państwa.
Nałożone na jednostkę zadania można podzielić na zadania własne gminy
finansowane z budżetu Gminy Nowogrodziec i zdania zlecone z zakresu administracji
rządowej, na realizację których gmina dostaje dotacje celowe z budżetu państwa.
Budżet Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogrodźcu
roku 2018 wyniósł:
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w

Rok 2018

Rok 2017

18 155 915,26

18 064 592,25

Zadania własne

2 074 580,21

1 887 946,27

Zadanie zlecone

15 245 701,04

15 373 122,38

Zadania zlecone

835 634,01

803 883,60
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40000000
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Zadania własne
Budżet MGOPS ogółem

Zadania zlecone gminom
Zadania zlecone

1. Zadania własne z zakresu pomocy społecznej o charakterze obowiązkowym obejmują:
a) Opracowanie i realizację gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych.
b) Sporządzanie bilansu potrzeb gminy w zakresie pomocy społecznej.
c) Udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego
pozbawionym.
d) Przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych.
e) Przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych.
f) Przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych
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w wyniku zdarzenia losowego.
g) Przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków na świadczenia
h) zdrowotne osobom bezdomnym oraz innym osobom nie mającym dochodu
i możliwości uzyskania świadczeń na podst. przepisów o powszechnym ubezpieczeniu
w NFZ.
i) Przyznawanie zasiłków celowych w formie biletu kredytowanego.
j) Opłacanie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za osobę, która rezygnuje
z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki
nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny.
k) Praca socjalna.
l) Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych,
w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla
osób z zaburzeniami psychicznymi.
m) Prowadzenie i zapewnienie miejsc w placówkach opiek.-wychowawczych wsparcia
dziennego lub mieszkaniach chronionych.
n) Tworzenie gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną.
o) Dożywianie dzieci.
p) Sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym.
q) Kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt
mieszkańca gminy w tym domu.
16.Pomoc osobom mającym trudności w przystosowaniu się do życia po zwolnieniu z
zakładu karnego.
r) Sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej właściwemu wojewodzie,
również w wersji elektronicznej, z zastosowaniem systemu teleinformatycznego.
s) Utrzymywanie ośrodka pomocy społecznej, w tym zapewnienie środków na
wynagrodzenia pracowników.
t) Przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych.
u) Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne finansowanych ze środków
publicznych.
2. Zadania własne o charakterze fakultatywnym
a) Przyznawanie i wypłacanie zasiłków specjalnych celowych.
b) Podejmowanie

innych

zadań

z

zakresu

pomocy

społecznej

wynikających

z rozeznanych potrzeb gminy, w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych.
c) Współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w zakresie upowszechniania ofert pracy oraz
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informacji o wolnych miejscach pracy, upowszechniania informacji o usługach
poradnictwa zawodowego i o szkoleniach
Przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych.
Zasiłek okresowy przysługuje w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę,
niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do
świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego osobie lub rodzinie, której
dochód jest niższy od kryterium dochodowego. Od stycznia do grudnia 2018 roku
minimalna wysokość zasiłku okresowego dofinansowana z budżetu państwa nie mogła
być niższa:
- w przypadku osoby samotnie gospodarującej 50% między kryterium dochodowym
osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby;
- w przypadku rodziny 50% różnicy między kryterium dochodowym rodziny a dochodem
rodziny;

Forma pomocy Liczba osób, Liczba
którym

osób Kwota świadczenia Kwota świadczeń

w rodzinach

w roku 2018 w zł.

w roku 2017r.

przyznano
decyzją
świadczenie
Zasiłek

98

228

99 979,00

109 807

okresowy
Źródło: Sprawozdanie MPiPS
Udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego
pozbawionym. Osoba lub rodzina ma prawo do schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania,
jeżeli jest tego pozbawiona. Udzielenie schronienia następuje poprzez przyznanie
tymczasowego miejsca noclegowego, gdzie osoby mają zapewnione miejsce noclegowe,
ciepły posiłek oraz niezbędną odzież. W roku 2018 z tej formy pomocy skorzystało 10 osób.
W związku z powyższym Ośrodek współpracuje z:


Polskim Czerwonym Krzyżem w Bolesławcu;



Schroniskiem

Św.

Brata Alberta w Leśnej, gdzie kierowane są osoby

wymagające w/w pomocy.
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Ponadto

tut.

Ośrodek

współpracuje

z

innymi

schroniskami

i

noclegowniami

w całej Polsce, gdzie przebywają bezdomni z ostatnim meldunkiem z gminy Nowogrodziec.
Za pobyt bezdomnych w innych placówkach Ośrodek pokrywa całkowity koszt.

Forma pomocy

Liczba

osób, Liczba

osób Kwota

Kwota

którym przyznano w rodzinach

świadczenia

decyzją

w zł w roku

świadczenie

2018

Udzielenie

10

10

świadczeń

w roku 2017r.

52 284

20 110

pomocy w
formie
schronienia
Źródło: Sprawozdanie MPiPS
Zasiłek celowy może być przyznany w szczególności na pokrycie części lub całości
kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów
użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, a także kosztów
pogrzebu, wydatków na świadczenia zdrowotne, pokrycie kosztów biletu kredytowego.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach rodzinie o dochodach przekraczających
kryterium może być przyznany specjalny zasiłek celowy. W roku 2018 z zasiłku
celowego specjalnego skorzystało 40 osób.

Forma

Liczba

osób, Liczba

osób Kwota

Kwota

pomocy

którym przyznano w rodzinach

świadczenia

decyzją

w zł w roku 2018

świadczeń

w roku 2017r.

świadczenie
Zasiłek

222

558

40

92

224 255

226 143

celowy
W

tym

:

23 750

specjalny
zasiłek
celowy
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20 600

Źródło: Sprawozdanie MPiPS
Zasiłek stały przysługuje osobie pełnoletniej:
Samotnej, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeżeli
jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej
tj. 701 zł. Osobie pozostającej w rodzinie całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku
lub niepełnosprawności, jeżeli jej dochód lub dochód na osobę w rodzinie są niższe od
kryterium dochodowego na osobę w rodzinie tj. 528 zł. Wysokość zasiłku stałego stanowi
różnicę między dochodem posiadanym a kryterium ustawowym lub dochodem na osobę
w rodzinie. Zasiłek stały od sierpnia 2009 roku jest zadaniem własnym gminy. Aktualnie
jest to zadanie w 20% finansowane z budżetu gminy, pozostałe 80 % finansowane
z budżetu państwa. W związku z tym iż wysokość zasiłku stałego jest ściśle uzależniona
od posiadanego dochodu ważnym jest aby klienci na czas zgłaszali każdą, najmniejszą
zmianę sytuacji rodzinnej oraz dochodowej. Niedopełnienie powyższego powoduje
konieczność wszczynania skomplikowanej procedury administracyjnej, skutkiem czego
jest zwrot świadczeń nienależnie pobranych.

Forma pomocy

Liczba

rodzin Liczba

którym

osób

przyznano

świadczenia Kwota

w zł w roku 2018.

świadczeń

w roku 2017r.

tę w

formę pomocy
Zasiłek stały

Kwota

51

rodzinach
64

277 356,00 255956,00

Źródło: Sprawozdanie MPiPS
Praca socjalna jako forma wsparcia ma na celu przeciwdziałanie skutkom
pojawiających się zagrożeń związanych z nieprawidłowym funkcjonowaniem rodziny lub
jej członków. W ramach prowadzonej pracy socjalnej z osobami i rodzinami pracownicy
socjalni podejmowali działania polegające na: wsparciu, poradnictwie, rozszerzaniu
kontaktów społecznych, budowaniu sieci wsparcia społecznego, edukacji w zakresie
prowadzenia gospodarstwa domowego.
Ponadto w ramach pracy socjalnej pracownicy socjalni MGOPS Nowogrodziec
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współpracowali głównie z:
1. Pedagogami szkolnymi,
2. Kuratorami sądowymi,
3. Policją,
4. Powiatowym Urzędem Pracy,
5. Strażą Miejską, oraz wieloma innymi instytucjami jak również organizacjami
społecznymi.

Forma

Liczba

pomocy

które korzystały w rodzinach w korzystały z tej formy rodzinach
z

tej

rodzin Liczba

osób Liczba rodzin które Liczba

formy roku2018

pomocy w roku 2017.

osób

w

w roku 2017

pomocy w roku
2018
Praca

414

1093

425

1144

socjalna

Źródło: Sprawozdanie MPiPS

Osobie

wymagającej

całodobowej

opieki

z

powodu

wieku,

choroby

lub

niepełnosprawności nie mogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której
nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych, przysługuje
prawo do umieszczenia

w domu pomocy społecznej. Pobyt w domu pomocy jest

odpłatny w wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania w domu ogłaszanego
corocznie przez właściwego terytorialnie starostę.
Obowiązani do wnoszenia opłaty za pobyt w domu pomocy są kolejno:
- mieszkaniec domu
- małżonek, zstępni przed wstępnymi
- gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej
Gmina i inne osoby nie mają obowiązku wnoszenia opłat, jeżeli mieszkaniec domu
ponosi pełną odpłatność.
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Forma

Liczba rodzin którym Liczba

osób Kwota

pomocy

przyznano tę formę w rodzinach

świadczenia Kwota świadczeń

w zł roku 2018

w

pomocy
Domy

zł

w

roku

2017r.
7

7

226 247

214 781 zł

pomocy
3
społecznej
.
Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej
1. Organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu
zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
2. Przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych
z klęską żywiołową lub ekologiczną.
3. Realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej,
mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz
rozwój specjalistycznego wsparcia.
4. Przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia,
posiłku oraz niezbędnego ubrania cudzoziemcom.
5. Wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki.

Pozostała działalność Ośrodka
1) Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej organizuje coroczne wyjazdy na
spotkanie osób niepełnosprawnych z Księdzem Biskupem w Bolesławcu. Spotkania te
cieszą się zawsze dużym zainteresowaniem. W spotkaniu biorą udział osoby
niepełnosprawne oraz członkowie ich rodzin w tym 130 osób z terenu gminy
Nowogrodziec.

Spotkanie

tradycyjnie

rozpoczyna

się

Mszą

Świętą,

osoby

niepełnosprawne przedstawiają przygotowane programy artystyczne przygotowany jest
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poczęstunek dla wszystkich zgromadzonych. Każda z osób niepełnosprawnych otrzymuje
paczkę, co jest miłym akcentem kończącym spotkanie.
2) W roku 2018 również dla osób niepełnosprawnych została zorganizowana
pielgrzymka osób niepełnosprawnych do Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej
w Krzeszowie. Z gminy Nowogrodziec w spotkaniu uczestniczyło około 100 osób.
Coroczne spotkania osób niepełnosprawnych organizowanych przez Diecezję Legnicką
stanowią okazję do wspólnej modlitwy, bycia z drugim człowiekiem i wymiany
doświadczeń. W czasie pielgrzymek panuje serdeczna, miła i przyjacielska atmosfera.
3) Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wraz z Urzędem Miejskim
w Nowogrodźcu oraz Gminnym Centrum Kultury i Sportu w Nowogrodźcu zorganizował
imprezę okolicznościową z okazji Dnia Dziecka. Uczestniczyło w niej ponad 800 dzieci
wraz z opiekunami. Uczestnicy mogli skorzystać z wielu atrakcji tj. malowanie twarzy,
foto- budka, pokazy straży pożarnej, wojska i policji, które zapewniły dzieciom dobrą
i udaną zabawę.
Zakończenie imprezy wieńczył poczęstunek w postaci pieczonych na ognisku
kiełbasek.
Zorganizowanie spotkania nie byłoby możliwe bez pomocy wielu sponsorów,
którzy ufundowali nagrody dla dzieci biorących udział w konkursach.
5) Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowogrodźcu w 2018 roku
wspólnie z Urzędem Miejskim zorganizował „Zabawę Mikołajkową” dla dzieci z terenu
naszej gminy. Odbyła się ona w sali Domu Dziennego Pobytu w Nowogrodźcu. Spotkanie
przebiegało w radosnej atmosferze. Wszystkie dzieci chętnie brały udział w zabawach i
konkursach prowadzonych przez Mikołaja. W nagrodę otrzymywały specjalne upominki.
Na zakończenie każde z dzieci otrzymało paczkę i skorzystało ze słodkiego poczęstunku.
6) W roku 2018 odbyło się kolejne spotkanie wigilijne. W uroczystości uczestniczył
Burmistrz Nowogrodźca Robert Relich, Ks. Dziekan Krzysztof Słabicki, seniorzy Domu
Dziennego Pobytu, pracownicy MGOPS oraz podopieczni MGOPS. Gości przywitała
Pani Kierownik MGOPS w Nowogrodźcu Anna Lityńska. Ksiądz Dziekan Krzysztof
Słabicki pobłogosławił opłatek, którym wszyscy dzieląc się składali sobie życzenia.
Zespół Interdyscyplinarny
Zespół Interdyscyplinarny ds. Rozwiązywania Problemów Przemocy w Rodzinie – to
zespół osób delegowanych ze środowisk profesjonalnych do koordynacji, standaryzacji,
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analiz

i

rozwiązywania lokalnych problemów przemocy w

rodzinie. Zespół

Interdyscyplinarny stanowią przedstawiciele służb miejskich, instytucji i organizacji
działających w obszarze wsparcia społecznego. Działania Zespołu zmierzają do poprawy
sposobów udzielania pomocy osobom doświadczającym przemocy ich najbliższemu
otoczeniu poprzez kreowanie lokalnej polityki wobec problemu

i wypracowywania

procedur oraz standardów. Obsługę organizacyjno - techniczną Zespołu zapewnia
Ośrodek Pomocy. Problem przemocy w rodzinie dotyka wszystkie grupy społeczne,
dotyczyć może każdego człowieka bez względu na wiek, płeć, wykształcenie, czy status
społeczny. Przemoc jest jednym z najbardziej destrukcyjnych zjawisk, którego efekty
trwają przez długi czas i w sposób niekorzystny wpływają na losy człowieka. Przemoc
powoduje skutki w wielu aspektach życia człowieka – rozpadają się więzi społeczne,
pojawia

się

coraz

więcej

zachowań

autodestrukcyjnych,

związanych

choćby

z uzależnieniami.
Do zadań Zespołu Interdyscyplinarnego na rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
należy w szczególności:
 ocena sytuacji problemowej osoby indywidualnej, rodziny, grup problemowych
lub środowiska znajdujących się w sytuacji kryzysowej i wypracowanie sposobu
postępowania, który będzie miał na celu przywrócenie integralności rodziny lub
środowiska oraz możliwości realizowania ich funkcji, oraz podejmowanie działań
w tym celu przewidzianych przepisami prawa.
 Udzielanie pomocy a w zależności od potrzeb poradnictwa socjalnego, prawnego,
psychologicznego osobom, rodzinom, które mają trudności lub wykazują potrzebę
wsparcia w rozwiązywaniu swoich problemów.
 Podejmowanie interwencji w przypadku przemocy domowej i uruchamianie
procedur mających na celu jej powstrzymanie.
 Udzielenie pomocy dzieciom doświadczającym i będących świadkami przemocy
w rodzinie.
 Podejmowanie wspólnych działań w ramach procedury Niebieska Karta.
Podczas prac Zespołu rozmawiano na temat rozwiązywania problemów występującej
przemocy w rodzinach na terenie Gminy Nowogrodziec, omawiano akty prawne, według
których podejmowane są działania na rzecz przeciwdziałania przemocy.

Spotkania

Zespołu mają na celu poprawę sposobów udzielania pomocy osobom doświadczającym
przemocy i ich najbliższemu otoczeniu. Członkowie Zespołu diagnozowali sytuacje
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w poszczególnych rodzinach, wymieniali się informacjami, omawiali możliwości
udzielenia odpowiedniego wsparcia rodzinie. Omawiane były również możliwości
dotyczące profilaktyki, rozpowszechniania wiedzy na temat przemocy w środowisku,
podnoszenia kwalifikacji osób pracujących z rodziną dotkniętą przemocą. W 2018 roku
do Zespołu Interdyscyplinarnego wpłynęło 51 formularzy „Niebieskiej Karty”.
Powoływano Grupy robocze w składzie: pracownik socjalny, dzielnicowy, kurator oraz
przedstawiciel Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Przedstawiciele
poszczególnych instytucji opracowywali i realizowali plan działania pomocy rodzinie,
diagnozowali i monitorowali sytuację rodziny. Dobra współpraca, wymiana spostrzeżeń
pozwoliła na podjęcie szybkich, niepowtarzających się działań. Bezpośredni sposób
przekazywania informacji i podejmowanie konkretnych działań usprawniły pracę
instytucji zaangażowanych w przeciwdziałanie przemocy

10.3 Analiza działalności w zakresie przedsięwzięć prorodzinnych
Dział Świadczeń Rodzinnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowogrodźcu
w 2018 roku realizował zadania z zakresu świadczeń rodzinnych zgodnie z ustawą
z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.
Świadczeniami rodzinnymi są:
 zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego,
 świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz
świadczenie pielęgnacyjne,
 zapomoga wypłacana przez gminy, na podstawie art. 22a ustawy;
 jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka;
 świadczenie rodzicielskie.
Ponadto, dział świadczeń rodzinnych realizował zadania:


z zakresu obsługi zasiłku dla opiekuna jako świadczenia będącego realizacją
wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 5 grudnia 2013 r., sygn. akt TK akt K
27/13;



na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet
w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. z 2016, poz. 1860)



z tytułu świadczenia wychowawczego („Rodzina 500+” - od 01.04.2016 r.).
W 2018 roku w gminie Nowogrodziec ze świadczeń rodzinnych skorzystało
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łącznie 805 rodzin (średnia z 12 miesięcy), którym wypłacono świadczenia rodzinne
na łączną kwotę 4 374.682,11zł. Podstawą przyznania zasiłku rodzinnego jest dochód
przypadający na członka rodziny, który

ustalany jest wg dochodu z roku

kalendarzowego poprzedzającego okres zasiłkowy. Począwszy od 1 listopada 2015 r.
dochód ten nie może przekraczać kwoty 674,00 zł miesięcznie na członka rodziny, lub
kwoty 764,00 zł w przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się
orzeczeniem o niepełnosprawności lub z orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym
stopniu niepełnosprawności.
Zasiłek rodzinny i dodatki do zasiłku rodzinnego
Zasiłek rodzinny przysługuje do ukończenia przez dziecko 18 roku życia lub
nauki w szkole, jednak nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia albo 24 roku życia
jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem
o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności.
Wysokość zasiłku rodzinnego wynosi miesięcznie:
1) 95,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia;
2) 124,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia;
3) 135,00 zł na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia.
Osoby, które mają prawo do zasiłku rodzinnego, mogą być również uprawnione do
dodatków.
Wyróżnia się siedem dodatków do zasiłku rodzinnego z tytułu:
1. Urodzenia dziecka (1.000,00 zł jednorazowo),
2. Opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego
(400,00 zł miesięcznie).
3. Samotnego wychowywania dziecka (193,00 zł miesięcznie lub 273,00 zł
w przypadku dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności
lub orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności).
4. Wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej (95,00 zł miesięcznie).
5. kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego (do 5-tego roku życia
90,00 zł miesięcznie, powyżej 5-tego roku życia 110,00 zł miesięcznie).
6. Rozpoczęcia roku szkolnego (100,00 zł jednorazowo).
7. Podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania (113 zł
miesięcznie na internat/stancję lub 69 zł miesięcznie na dojazd do szkoły)
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Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka
Z tytułu urodzenia się żywego dziecka przysługuje jednorazowa zapomoga z tytułu
urodzenia się dziecka w wysokości 1.000,00 zł na jedno dziecko. Jednorazowa
zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka przysługuje matce lub ojcu dziecka,
opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka, jeżeli dochód rodziny
w przeliczeniu na osobę nie przekroczy kwoty 1922,00 zł netto. Przy ustalaniu prawa
do przedmiotowego świadczenia, w szczególności ustalenia czy spełnione jest
kryterium dochodowe, mają zastosowanie przepisy dotyczące ustalania dochodu
określone w ustawie o świadczeniach rodzinnych. Jednorazowa zapomoga z tytułu
urodzenia się dziecka przysługuje jeżeli matka dziecka pozostawała pod opieką
medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do dnia porodu. Wniosek o wypłatę
jednorazowej zapomogi należy złożyć w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin
dziecka.

W

2018r.z

tego

rodzaju

świadczenia

skorzystało

108

rodzin.

Zasiłek pielęgnacyjny.
Wysokość zasiłku pielęgnacyjnego do 31.10.2018 r. wynosiła 153,00 zł miesięcznie,
natomiast od 01.11.2018 r. wynosi 184,42 zł. Zasiłek pielęgnacyjny przyznawany jest
bez względu na dochód rodziny. W 2018 roku wypłaciliśmy 3.783 zasiłków
pielęgnacyjnych na łączną kwotę 599.267,00 zł. Zasiłek pielęgnacyjny przyznaje się
w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających z konieczności zapewnienia
opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji.
Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje:
- niepełnosprawnemu dziecku;
- osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia, jeżeli legitymuje się
orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;
- osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia legitymującej się
orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność
powstała w wieku do ukończenia 21 roku życia;
- osobie, która ukończyła 75 lat.
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Specjalny zasiłek opiekuńczy
Specjalny zasiłek opiekuńczy w 2018 roku przysługiwał osobom, na których
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy
(Dz. U. z 2017 r. poz. 682) ciąży obowiązek alimentacyjny, a także małżonkom, jeżeli
rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej - w celu sprawowania stałej
opieki

nad

osobą

legitymującą

się

orzeczeniem

o

znacznym

stopniu

niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami:
konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze
znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności
stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia,
rehabilitacji i edukacji.
Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje, jeżeli łączny dochód rodziny osoby
sprawującej opiekę oraz rodziny osoby wymagającej opieki w przeliczeniu na osobę
nie przekracza kwoty kryterium dochodowego wynoszącego 764,00 zł netto (na
podstawie dochodów z roku poprzedzającego okres zasiłkowy z uwzględnieniem
utraty i uzyskania dochodu). Specjalny zasiłek opiekuńczy do 31.10.2018r.
przysługiwał w kwocie 520,00 zł miesięcznie, a od 01.11.2018 r. w kwocie 620,00 zł.
W 2018 roku wypłaciliśmy 111 świadczeń na łączną kwotę 57.528,00 zł.
Świadczenie pielęgnacyjne
Od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. świadczenie pielęgnacyjne
wynosiło 1.477,00 zł miesięcznie. Świadczenie pielęgnacyjne przyznawane jest bez
względu na dochód rodziny. W 2018 roku wypłaciliśmy 726 świadczeń
pielęgnacyjnych na łączną kwotę 1.068.435,00 zł. Świadczenie pielęgnacyjne
z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, przysługuje:


matce albo ojcu,



opiekunowi faktycznemu dziecka,



osobie będącej rodziną zastępczą spokrewnioną, w rozumieniu ustawy z dnia 9
czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,



innym osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964
r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy ciąży obowiązek alimentacyjny,
z wyjątkiem osób o znacznym stopniu niepełnosprawności – jeżeli nie
podejmują lub rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu
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sprawowania opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem
o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub
długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie
ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego
współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia,
rehabilitacji i edukacji, albo osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym
stopniu niepełnosprawności.

Świadczenie rodzicielskie
Świadczenie rodzicielskie przysługuje osobom, które urodziły dziecko, a które
nie otrzymują zasiłku macierzyńskiego lub uposażenia macierzyńskiego. Uprawnieni
do pobierania tego świadczenia są więc między innymi bezrobotni (niezależnie od
rejestracji lub nie w urzędzie pracy), studenci, a także wykonujący prace na podstawie
umów cywilnoprawnych. Także osoby zatrudnione lub prowadzące pozarolniczą
działalność gospodarczą, jeśli nie pobierają zasiłku macierzyńskiego mogą ubiegać się
o świadczenie rodzicielskie.
Aby objąć wsparciem jak największą grupę osób i zapewnić rodzicom jak
największe wsparcie materialne w pierwszym okresie życia dziecka, świadczenie
rodzicielskie w wysokości 1.000 zł miesięcznie, nie jest uzależnione od kryterium
dochodowego (jest to kwota netto gdyż świadczenie rodzicielskie nie podlega
opodatkowaniu ani innym obciążeniom).
Wsparcie finansowe w postaci świadczenia rodzicielskiego przysługuje przez
rok (52 tygodnie) po urodzeniu dziecka w wysokości 1.000 zł miesięcznie,
a w przypadku urodzenia wieloraczków ten okres może być wydłużony nawet do 71
tygodni.
W 2018 roku wypłaciliśmy 465 świadczeń na łączną kwotę 422.729,00 zł.

Wydatki poniesione w 2018 roku na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz liczbę
świadczeń przestawia poniższa tabela.
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Tabela

1.

Struktura

wydatków

Świadczenie
L

na

świadczenia

Liczba świadczeń

p

rodzinne

Kwota

w

wypłaconych

świadczeń w złotych

.
Zasiłek rodzinny wraz z dodatkami do zasiłku rodzinnego
Zasiłki rodzinne
1

12 758

1 437 730,69

.
Dodatki 2

z

tytułu 5 756

679 948,96

urodzenia. dziecka, w tym
z tytułu:
- urodzenia
2 dziecka

71

58 425,76

.
1
.
- opieki nad
2 dzieckiem w 387
okresie . korzystania

142 691,09

z

urlopu wychowawczego
2
.
-

2

samotnego 482

90 466,00

wychowywania
.
dziecka
3
.
-

kształcenia
2

rehabilitacji
.

i 626

65 442,31

dziecka

niepełnosprawnego
4
.
roku 1 101

69 707,51

- podjęcia
2 przez dziecko 1 268

84 999,34

-

rozpoczęcia
2

roku

szkolnego
.
5
.
nauki w. szkole poza
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2018

miejscem6 zamieszkania
.
- wychowywania
2
dziecka 1 821

168 216,95

w rodzinie
. wielodzietnej
7
.
Świadczenia opiekuńcze
Zasiłek pielęgnacyjny
3

3 783

599 267

726

1 068 435

.
Świadczenie
4 pielęgnacyjne
.
Specjalny 5

zasiłek 111

57 528

opiekuńczy.
Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka
Jednorazowa zapomoga z 108
tytułu

urodzenia
6

dziecka

.

108 000

się

Składki na ubezpieczenie społeczne i ubezpieczenie zdrowotne
Składki na7 ubezpieczenie 556
emerytalne.
opłacane
pobierające

i

rentowe

za

osoby

217 203

świadczenie

pielęgnacyjne
Składki na8 ubezpieczenie 367
zdrowotne . opłacane
osoby

47 962

za

pobierające

świadczenie pielęgnacyjne
Składki na9 ubezpieczenie 92
emerytalne.
opłacane
pobierające

i

rentowe

za

osoby

12 649

specjalny

zasiłek opiekuńczy

RAPORT O STANIE GMINY I MIASTA NOWOGRODZIEC
95

Składki na1 ubezpieczenie
zdrowotne 0 opłacane
osoby

.

6

2131

za

pobierające

specjalny

zasiłek

opiekuńczy
Źródło: Opracowanie własne

Na obsługę zadań związanych z realizacją świadczeń rodzinnych przeznaczono
zgodnie z art. 23 ust. 2a ustawy kwotę stanowiącą 3% wartości zrealizowanych
świadczeń.
Kwota zwróconych w 2018 r. nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych
wyniosła 6.389,00 zł. Najczęściej występującym powodem występowania o zwrot
świadczeń było niezgłaszanie przez osoby korzystające ze świadczeń rodzinnych
w trakcie ich pobierania istotnych zmian mających wpływ na prawo do świadczeń,
takich jak: zmiany w liczbie członków rodziny, uzyskanie dochodu.
W

2018

r.

nie umorzono ani nie wygaszono nienależnie

świadczeń. Kwotę należności w wysokości 3.348,00 zł

potrącono

pobranych
z

bieżąco

wypłacanych świadczeń.
Na dzień 31 grudnia 2018 r. stan należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń
rodzinnych wyniósł 7.291 zł.
Rodzina 500+
Do realizacji zadań z zakresu świadczeń rodzinnych oraz świadczenia
wychowawczego w 2018 roku zatrudnione były w MGOPS Nowogrodziec 3 osoby.
Zgodnie z projektem, z pomocy mogą korzystać rodzice oraz opiekunowie
dzieci do 18. roku życia. Rodzina z dwojgiem niepełnoletnich dzieci może otrzymać
500 zł na drugie i kolejne dziecko niezależnie od dochodu. W przypadku rodzin
z dochodem poniżej 800 zł netto na osobę wsparcie otrzyma rodzina także na
pierwsze lub jedyne dziecko. Dla rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym kryterium
dochodowe jest wyższe i wynosi 1200 zł netto.
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Świadczenie przysługuje rodzinie bez względu na stan cywilny rodziców.
Otrzymają je zatem zarówno rodziny, w których rodzice są w związku małżeńskim,
rodzice pozostający w nieformalnych związkach, jak i rodziny niepełne, choć w tym
przypadku do uzyskania prawa do świadczenia wychowawczego koniecznym jest, aby
na dane dziecko zostały ustalone alimenty od drugiego rodzica, chyba że z przyczyn
obiektywnych jest niemożliwe gdyż np. drugi z rodziców nie żyje, ojciec dziecka jest
nieznany W przypadku rodziców rozwiedzionych wsparcie otrzyma ten rodzic, który
faktycznie sprawuje opiekę nad dzieckiem.
W 2018 r. liczba świadczeń z tytułu wypłaty świadczenia wychowawczego
wyniosła 18.246 i opiewała na kwotę 9 097 750,02 zł. Wydano łącznie 1.213 decyzji.
W

2018

r.

nie umorzono ani nie wygaszono nienależnie

pobranych

świadczeń. Kwota zwróconych w 2018 r. nienależnie pobranych świadczeń
rodzinnych wyniosła 9302,00 zł ( w tym: 2666,00 zł potrącono z bieżąco
wypłacanych

świadczeń).

Na dzień 31 grudnia 2018 r. stan należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń
wychowawczych wyniósł 2464,00 zł.
Zasiłek dla opiekunów
W Dzienniku Ustaw z dnia 30 kwietnia 2014 r. poz. 567, opublikowana została
ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.
Ustawa weszła w życie 15 maja 2014 r. Celem ustawy jest realizacja wyroku
Trybunału Konstytucyjnego z dnia 5 grudnia 2013 r. (sygn. akt K 27/13), w którym
Trybunał Konstytucyjny uznał, że art. 11 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r.
o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U.
poz. 1548) jest niezgodny z art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Omawiana
ustawa określa warunki nabywania oraz zasady ustalania i wypłacania zasiłków dla
opiekunów osobom, które utraciły prawo do świadczenia pielęgnacyjnego z dniem
1 lipca 2013 r. w związku z wygaśnięciem decyzji przyznającej prawo do świadczenia
pielęgnacyjnego. Zasiłek dla opiekuna do 31.10.2018 r. wynosił 520,00 zł, a od
01.11.2018 r. wynosi 620,00 zł i przysługuje osobie, jeżeli decyzja o przyznaniu jej
prawa do świadczenia pielęgnacyjnego wygasła z mocy prawa z dniem 1 lipca 2013 r.,
na podstawie uznanego za niekonstytucyjny art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 7 grudnia
2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw.
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Tabela 2. Struktura wydatków na zasiłki dla opiekunów w 2018 roku.
Wyszczególnienie

Liczba osób

L

Wypłacona

kwota

(w zł)

.
p
Zasiłek dla opiekunów:
- I.2018
1
r. – IX.2018 r.

3

13 555

.
-X.2018
r.

2

1 040

-XI 2018 r. - XII.2018 r.

3

1 240

ŁĄCZNIE:

15
835,00

Źródło: Opracowanie własne
Za życiem
Od 1 stycznia 2017 r., z tytułu urodzenia się żywego dziecka z ciężkim
i nieodwracalnym upośledzeniem albo nieuleczalną chorobą zagrażającą życiu, można
się ubiegać o jednorazowe świadczenie w wysokości 4000 zł. Jest ono przyznawane
na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży
i rodzin „Za życiem”. Jednorazowe świadczenie przysługuje bez względu na osiągane
dochody. Aby uzyskać jednorazowe świadczenie, należy złożyć wniosek w Ośrodku
Pomocy Społecznej w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka. W 2018 r. z tej
formy pomocy skorzystały w naszym ośrodku 3 rodziny. Wypłacono łącznie
12.000,00 zł.
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Karta Dużej Rodziny
Karta Dużej Rodziny to ogólnopolski program, w ramach którego członkowie
rodzin wielodzietnych otrzymują możliwość skorzystania z niższych cen na produkty
i usługi dostępne zarówno w placówkach publicznych jak i u partnerów prywatnych.
Posiadacze Kart mają możliwość korzystania z katalogu oferty kulturalnej,
rekreacyjnej czy transportowej na terenie całego kraju.
Karta przysługuje niezależnie od uzyskiwanych dochodów rodzinom, które w chwili
składania wniosku posiadają na utrzymaniu co najmniej troje dzieci:
- w wieku do ukończenia 18 roku życia,
- w wieku do ukończenia 25 roku życia, w przypadku gdy dziecko uczy się w szkole
lub szkole wyższej,
-bez ograniczeń wiekowych, w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem
o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.
Dodatkowo mogą ją dostać także rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka.
Spersonalizowana Karta wydawana jest bezpłatnie każdemu członkowi rodziny
wielodzietnej spełniającej w/w warunki. Karta jest przyznawana rodzicom lub
małżonkowi rodzica na czas nieokreślony , dziecku w wieku do 18 roku życia – do
ukończenia 18 roku życia, dziecku powyżej 18 roku życia - do ukończenia nauki
w szkole lub szkole wyższej, maksymalnie do osiągnięcia 25 roku życia. Osoby
posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności
otrzymują Kartę na czas trwania orzeczenia o niepełnosprawności.
Od 1 stycznia 2018 r. Karta Dużej Rodziny dostępna jest w dwóch formach:
tradycyjnej( tj. plastikowej) i elektronicznej ( tj. na urządzeniach mobilnych ).
W przypadku wnioskowania o obie formy Karty jednocześnie ( tradycyjną
i elektroniczną) wnioskodawca nie ponosi żadnej opłaty. Natomiast gdy wybiera tylko
jedną formę Karty – nie ponosi opłaty, ale musi się liczyć z tym, że jeśli za jakiś czas
będzie chciał również drugą formę tej Karty, będzie musiał ponieść za nią opłatę
w wysokości 9,21 zł.
Jeżeli wnioskodawca wnosi o przyznanie Karty elektronicznej dla osoby, dla której
wniosek o przyznanie Karty był złożony przed 1 stycznia 2018 r. jest zwolniony
z opłaty – pod warunkiem, że wniosek o elektroniczną formę Karty złoży najpóźniej
do 31grudnia 2019 r.
W 2018 r. zostało złożonych 26 wniosków o przyznanie Karty Dużej Rodziny,
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natomiast wydanych kart zostało 119 sztuk z tego 43 sztuk dla rodziców/małżonków
i 76 sztuk dla dzieci.

Dodatki mieszkaniowe
Dodatki mieszkaniowe są zadaniem własnym gminy, finansowanym z budżetu
gminy. System dodatków mieszkaniowych mający na celu pomoc gospodarstwom
domowym w ponoszeniu świadczeń okresowych związanych z zajmowaniem lokalu
mieszkalnego lokatorów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, funkcjonuje
na podstawie ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych.
Zgodnie z tymi przepisami uprawnienia do dodatków mieszkaniowych
przysługują osobom spełniającym równocześnie następujące kryteria:
1. posiadają tytuł prawny do zajmowanego mieszkania lub oczekują na przysługujący
im lokal zamienny lub socjalny.
2. średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie
trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku
mieszkaniowego, nie przekracza 175% (1.802,15 zł) najniższej emerytury
w gospodarstwie jednoosobowym i 125% (1.287,25 zł) w gospodarstwie
wieloosobowym.
3. powierzchnia użytkowa lokalu w przeliczeniu na liczbę członków gospodarstwa
domowego nie może przekraczać normatywnej powierzchni o więcej niż 30% albo
50% pod warunkiem, że udział powierzchni pokoi i kuchni w powierzchni użytkowej
tego lokalu nie przekracza 60%.
Dodatek
mieszkaniowymi

mieszkaniowy
przypadającymi

stanowi
na

różnicę

normatywną

pomiędzy

wydatkami

powierzchnię

użytkową

zajmowanego lokalu mieszkalnego a wydatkami na ten cel poniesionymi przez osobę
otrzymującą dodatek w wysokości:
Wysokość dodatku mieszkaniowego
Dochód jest niższy od < 150%

Dochód jest równy lub wyższy od ≥

najniższej emerytury w gospodarstwie

150%

jednoosobowym,

gospodarstwie jednoosobowym,

najniższej
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emerytury

w

<100%

w

gospodarstwie

≥100% w gospodarstwie wieloosobowym

wieloosobowym
15%

dochodów

gospodarstwa

w

gospodarstwie jednoosobowym
12%

dochodów

gospodarstwa

dochodów

gospodarstwie

5

gospodarstwa
-

dochodów

gospodarstwa

w

gospodarstwie jednoosobowym
w

gospodarstwie 2-4 – osobowym
10%

20%

15%

dochodów

gospodarstwa

w

gospodarstwie 2-4 - osobowym
w

osobowym

i

12%

dochodów

gospodarstwa

w

gospodarstwie 5 - osobowym i większym

większym
Rodzaje wydatków mieszkalnych stanowiące podstawę obliczenia dodatku
mieszkaniowego określone zostały w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 28
grudnia 2001 r. w sprawie dodatków mieszkaniowych.
Do wydatków tych, w zależności od tytułu prawnego do zajmowanego lokalu
zalicza się: czynsz, wydatki związane z kosztami eksploatacji i remontów ponoszone
przez gospodarstwo domowe członków spółdzielni mieszkaniowych, zaliczki na
koszty zarządu nieruchomością wspólną ponoszone przez gospodarstwa domowe
właścicieli lokali mieszkalnych, z tym, że do wysokości czynszu jaki wynosiłby za
taki lokal w gminie, a także (niezależnie od zasobów) opłaty za energię cieplną, wodę,
odbiór nieczystości stałych i płynnych.
Jeżeli lokal mieszkalny nie jest wyposażony w instalację doprowadzającą
energię cieplną do celów ogrzewania, w instalację ciepłej wody lub gazu
przewodowego z zewnętrznego źródła znajdującego się poza lokalem mieszkalnym,
przyznaje się ryczałt na zakup opału stanowiący część dodatku mieszkaniowego.
Dodatek mieszkaniowy przyznawany jest w drodze decyzji administracyjnej na
okres 6 miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu złożenia
wniosku. Przyznany dodatek mieszkaniowy wypłacany jest zarządcy domu lub osobie
uprawnionej do pobierania należności za zajmowany lokal mieszkalny. Osobie
będącej właścicielem domu jednorodzinnego wypłaca się do rąk własnych.
W 2018 roku złożonych zostało 79 wniosków, z tego 78 rozpatrzonych
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pozytywnie, 1 wydana decyzja odmowna. Dodatki mieszkaniowe wypłacono dla 60
gospodarstw domowych na kwotę 142.237,15 zł.
Kwota wypłaconych w 2018 roku dodatków mieszkaniowych z podziałem na:
- zasoby gminne 61.938,03 zł
- zasoby spółdzielcze 57.352,53 zł
- wspólnoty mieszkaniowe 16.656,42 zł
- inne 6.290,17 zł
W porównaniu do roku 2017 kwota wypłaconych świadczeń zmalała o 19.454,90 zł.
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Dodatek energetyczny
Z dniem 1 stycznia 2014 r. odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej
przysługuje zryczałtowany dodatek energetyczny, który został wprowadzony ustawą
z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy – prawo energetyczne oraz niektórych innych
ustaw. Pojęcie odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej oznacza osobę, której
przyznano dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy

z dnia 21

czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych, która jest stroną umowy kompleksowej
lub

umowy

sprzedaży

energii

elektrycznej

zawartej

z

przedsiębiorstwem

energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej. Wypłata
dodatku energetycznego jest zadaniem z zakresu administracji rządowej. Gminy
otrzymują dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie wypłat dodatku
energetycznego, w granicach kwot określonych na ten cel w ustawie budżetowej. Przy
RAPORT O STANIE GMINY I MIASTA NOWOGRODZIEC
102

ustalaniu wysokości dotacji celowej na realizację wypłat dodatku energetycznego
uwzględnia się koszty wypłacania odbiorcom wrażliwym energii elektrycznej dodatku
energetycznego, w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych gminie.
Minister właściwy do spraw gospodarki ogłasza, w terminie do dnia 30
kwietnia każdego roku, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym
Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, wysokość dodatku energetycznego na
kolejne 12 miesięcy.
Wysokość dodatku energetycznego obowiązująca od dnia 1 maja 2018 r. do dnia 30
kwietnia 2019 r. dla gospodarstwa domowego:
1) prowadzonego przez osobę samotną – wynosi 11,35 zł/miesiąc;
2) składającego się z 2 do 4 osób – wynosi 15,77 zł/miesiąc;
3) składającego się z co najmniej 5 osób – wynosi 18,92 zł/miesiąc.
W 2018 r. złożonych zostało 19 wniosków o przyznanie dodatku
energetycznego, które wypłacono dla 12 gospodarstw domowych kwocie 1.247,04 zł.
Stypendium szkolne (socjalne)
Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji
materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności
gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała
choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczowychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub
wystąpiło zdarzenie losowe.Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie
ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż
kwota 528,00 zł ( do 30.09.2018 była to kwota 514,00 zł ).
Pomoc materialna przysługuje:
1) uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych
dla

młodzieży

i

dla

dorosłych

oraz

słuchaczom

publicznych

kolegiów

nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników
służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do
ukończenia 24 roku życia ;
2) wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom
i młodzieży, o których mowa w art. 16 ust. 7, a także dzieciom i młodzieży
z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizację
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odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki – do czasu ukończenia
realizacji obowiązku nauki;
3) uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla
młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki;
4) słuchaczom niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów
języków obcych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do
ukończenia 24 roku życia.
Dochód oblicza się na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy
społecznej. Kwota przyznanego stypendium szkolnego jest zależna od wysokości
wykazanego dochodu na członka rodziny. Z uwagi na fakt, że stypendium szkolne
przyznawane jest w formie pokrycia poniesionych kosztów, istnieje konieczność
zbierania faktur i rachunków imiennych wystawionych na wnioskodawcę za
poniesione koszty na cele edukacyjne według katalogu wydatków podlegających
refundacji.
Środki finansowe na stypendia szkolne pozyskiwane są w kwocie 80% z budżetu
państwa oraz 20% z budżetu gminy.
W 2018 r. wypłacone zostało 640 stypendiów szkolnych na kwotę 65.762,86 zł.

Tabela 1 - Zestawienie wypłaconych stypendiów szkolnych - dla uczniów
w okresie styczeń - czerwiec 2018 r.

Rodzaj szkoły

Liczba uczniów

Kwota wypłacona

podstawowa

50

28.789,86

gimnazjum

12

6.741,00

ponadgimnazjalna

12

6.717,00

razem

74

42.247,86
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Tabela 2 - Zestawienie wypłaconych stypendiów szkolnych dla uczniów
w okresie wrzesień - grudzień 2018 r.

Rodzaj szkoły

Liczba uczniów

Kwota wypłacona

podstawowa

49

19.117,00

gimnazjum

5

1.700,00

ponadgimnazjalna

9

2.698,00

63

23.515,00

razem

„Dobry Start”
W dniu 1 czerwca 2018 r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów
z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego
programu "Dobry Start" na podstawie którego raz w roku każde dziecko uczące się
w szkole otrzyma 300 zł - bez względu na dochody. Świadczenie przysługuje raz
w

roku

w

związku

z

rozpoczęciem

roku

szkolnego

do

ukończenia:

- przez dziecko lub osobę ucząca się 20 roku życia
- przez dziecko lub osobę uczącą się 24 roku życia – w przypadku dzieci lub osób
uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności.
Świadczenie nie przysługuje:
- jeżeli dziecko lub osoba ucząca się zostały umieszczone w domu pomocy
społecznej, schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, areszcie śledczym,
zakładzie karnym, szkole wojskowej lub innej szkole, jeżeli instytucje te zapewniają
nieodpłatnie pełne utrzymanie,
- na dziecko uczęszczające do przedszkola, w tym na dziecko realizujące roczne
przygotowanie przedszkolne (tzw. "zerówka") w szkole podstawowej, a także
w przedszkolu lub innej formie wychowania przedszkolnego
- studentom, uczniom szkół policealnych i uczniom szkół dla dorosłych.
Wnioski można było składać od 1 lipca do 30 listopada. Wnioski złożone po upływie
terminu 30 listopada pozostawia się bez rozpatrzenia.
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Świadczenie nie podlega unijnej koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.
W programie „Dobry Start” obowiązywała uproszczona procedura. Zrezygnowano
z konieczności wydawania i doręczania decyzji administracyjnej.
Osoby ubiegające się o świadczenie otrzymały informację o jego przyznaniu na
podany we wniosku adres e-mail. W przypadku braku adresu e-mail, informację
o przyznaniu świadczenia można było odebrać osobiście.
Decyzje administracyjne są wydawane jedynie w przypadku odmowy przyznania
świadczenia, a także w sprawach nienależnie pobranych świadczeń.
W 2018 roku złożonych zostało 1284 wniosków.

Świadczenie zostało

wypłacone dla 1838 dzieci na kwotę 551.250,00 zł.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego
Z dniem 1 października 2008 r. weszła w życie ustawa z dnia 7 września
o pomocy osobą uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2018 r. poz. 554 z późn. zm.)
określająca zasady pomocy materialnej udzielanej przez państwo osobą mającym
trudności w egzekucji wierzytelności alimentacyjnych od rodziców oraz zakres
prowadzenia przez gminy postępowania wobec dłużników alimentacyjnych. Ma ona
na celu wspieranie osób znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej z powodu
niemożności wyegzekwowania alimentów oraz wprowadzenia działań zmierzających
do zwiększenia odpowiedzialności osób zobowiązanych do alimentacji.
Przyznanie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego uzależnione jest
od spełnienia kryterium dochodowego. Świadczenia te przysługują, jeżeli dochód
rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 725 zł netto.
Do świadczenia z funduszu alimentacyjnego ma prawo osoba uprawniona
do alimentów od rodzica na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub
zatwierdzonego przez sąd, jeżeli egzekucja okazała się bezskuteczna. W tutejszym
ośrodku w 2018 roku zostało przyjętych 110 wniosków o świadczenia funduszu
alimentacyjnego. Prawo do świadczeń ustala się na okres świadczeniowy (trwający od
01 października do 30 września) począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek
do Ośrodka Pomocy Społecznej, nie wcześniej niż od początku okresu
świadczeniowego do końca tego okresu. Wnioski wydawane są w MGOPS
w

Nowogrodźcu.

Można

www.mgopsnowogrodziec.pl.

je

również

pobrać

Świadczenia

z

ze

strony

funduszu
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internetowej

alimentacyjnego

przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże nie wyższej niż 500
zł miesięcznie.
W naszym ośrodku w 2018 roku wypłacono 1429 świadczeń z funduszu
alimentacyjnego na kwotę 614.740,00 zł, co oznacza że liczba ta zmalała w stosunku
do 2017 roku o 22.850,00 zł. Powodem takiej sytuacji jest prawdopodobnie
uzyskiwanie pełnoletniości dzieci uprawnionych do alimentów, które nie kontynuują
nauki w szkole. Również nie bez znaczenia jest coraz częściej pojawiająca się
sytuacja, w której dłużnik alimentacyjny, chcąc uniknąć dodatkowych kosztów np.
odsetek od

funduszu alimentacyjnego,

deklaruje chęć

płacenia

alimentów

bezpośrednio do osoby uprawnionej bez pośrednictwa funduszu alimentacyjnego.
Kolejny powodem może być poprawa sytuacji dochodowej rodziny, skutkująca
przekroczeniem kryterium dochodowego. W 2018 r. dokonywano przeciętnie
miesięcznie wypłat na kwotę 51.228,33 zł. Większość z tych świadczeń wypłaconych
było na osoby w wieku 0-17 lat, bo aż na 1305 dzieci, natomiast tylko 124 osoby
w wieku 18-24. Nie było funduszu na osoby w wieku powyżej 25 roku życia,
legitymującej się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, które
pobierały fundusz alimentacyjny w naszym Ośrodku. W okresie sprawozdawczym
wydanych

zostało

109

decyzji

przyznających

świadczenia

z

funduszu

alimentacyjnego, 2 decyzje zmieniające, 22 decyzje uchylające, 2 decyzje żądające
zwrotu. Wśród pobierających świadczenia z funduszu alimentacyjnego w 2018 r.
przeważały osoby wychowywane w rodzinach niepełnych, tj. wychowywane przez
rodzica niepozostającego w związku małżeńskim. Drugą co do wielkości grupą
świadczeniobiorców świadczeń z funduszu alimentacyjnego stanowiły osoby
wychowywane przez rodzica pozostającego w związku małżeńskim z dłużnikiem
alimentacyjnym, a trzecią – osoby wychowywane przez rodzica, który ponownie
zawarł związek małżeński. W 2018 r. kwota zwróconych nienależnie pobranych
świadczeń z funduszu alimentacyjnego wyniosła 1.812,35 zł ( 9.066,00 zł w 2017 r.).
W tym samym okresie nie podjęto żadnych decyzji o umorzeniu nienależnie
pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego.
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Postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych
Regulacje zawarte w ustawie, dotyczące prowadzenia postępowania wobec
dłużników alimentacyjnych, dotyczą wszystkich dłużników, wobec których egzekucja
alimentów jest bezskuteczna (nie ograniczając się tylko do dłużników, których
wierzyciel otrzymuje świadczenie z funduszu alimentacyjnego). Zaznaczyć należy,
że wszelkie czynności prowadzone przez tut. Ośrodek w celu polepszenia ściągalności
należności od dłużników alimentacyjnych wymagają współpracy z wieloma organami,
w tym przede wszystkim: Ośrodkami Pomocy Społecznej, Komornikami Sądowymi,
Powiatowymi Urzędami Pracy, Starostwem Powiatowym, Policją, Prokuraturą,
Kuratorami Sądowymi i Urzędami i Skarbowymi.
Działania te dotyczą:


Wnioskowania przez osobę uprawnioną do swojej gminy jako gminy
wierzyciela

o

podjęcie

działań

wobec

dłużnika

alimentacyjnego.

Każdorazowo, w przypadku bezskuteczności egzekucji osoba uprawniona
może złożyć do organu właściwego wierzyciela wniosek o podjęcie działań
wobec dłużnika alimentacyjnego.


Ścisłej współpracy gminy wierzyciela z gminą dłużnika. Organ właściwy
(wójt/burmistrz/prezydent miasta) wierzyciela zobowiązany jest do organu
właściwego dłużnika z wnioskiem o podjęcie działań wobec dłużnika
każdorazowo w sytuacji przyznania osobie uprawnionej świadczenie
z funduszu alimentacyjnego albo złożenia wniosku w tej sprawie przez osobę
uprawnioną. Zaś organ właściwy dłużnika zobowiązany jest do informowania
gminy wierzyciela o podjętych wobec dłużnika działaniach i ich efektach.



Sprawdzania sytuacji rodzinnej, dochodowej, zawodowej i zdrowotnej
dłużnika alimentacyjnego oraz przyczyn niełożenia na utrzymanie osoby
uprawnionej, poprzez przeprowadzenie wywiadu alimentacyjnego oraz
odebranie oświadczenia majątkowego. Gmina dłużnika przeprowadza wywiad
alimentacyjny i odbiera oświadczenie majątkowe albo występuje do Ośrodka
Pomocy

Społecznej

o

udzielenie

informacji

dotyczących

pochodzących z rodzinnego wywiadu środowiskowego.
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dłużnika,

Podstawową

przyczyną

nie

płacenia

alimentów

przez

dłużników

alimentacyjnych jest brak lub ukrywanie uzyskiwanych przez nich dochodów
i majątku, z których mogłaby być prowadzona egzekucja.
W 2018 r. wysłanych zostało 90 wezwań do dłużników alimentacyjnych,
z tego tylko 32 stawiło się na wywiad alimentacyjny i złożyło oświadczenie
majątkowe.
Ścisła współpraca gminy z komornikami. W przypadku bezskutecznej
egzekucji alimentów, Komornik Sądowy prowadzący postępowanie jest obowiązany
do informowania gminy dłużnika i gminy wierzyciela o stanie egzekucji
i przyczynach jej bezskuteczności. Zaś gmina dłużnika i gmina wierzyciela przekazują
Komornikowi Sądowemu wszelkie informacje istotne dla skuteczności egzekucji,
w tym pochodzące z wywiadu alimentacyjnego oraz oświadczenia majątkowego.
W 2018 r. przekazano komornikowi sądowemu 34 informacje z wywiadu
alimentacyjnego.
Aktywizacja zawodowa dłużników alimentacyjnych. W przypadku, gdy
dłużnik alimentacyjny nie może wywiązać się ze swych zobowiązań z powodu braku
zatrudnienia, gmina, na terenie której on zamieszkuje, zobowiązuje dłużnika do
zarejestrowania się w Powiatowym Urzędzie Pracy jako osoba bezrobotna lub
poszukująca pracy, a także informuje ten urząd o potrzebie aktywizacji zawodowej
dłużnika. Informacje, które otrzymujemy z PUP są niezwykle istotne do prowadzenia
działań zmierzających do polepszenia skuteczności egzekucji. Dzięki temu bezrobotni
dłużnicy są pod stał kontrolą naszego organu. Wystosowano 15 pism do Powiatowego
Urzędu Pracy celem aktywizacji zawodowej dłużnika alimentacyjnego oraz 16
dłużników zostało zobowiązanych do rejestracji w PUP jako bezrobotnych lub
poszukujących pracy.
Złożenie przez gminę dłużnika do prokuratury wniosku o ściganie dłużnika za
przestępstwo uporczywego uchylania się od alimentacji (art. 209 § 1 Kodeksu
karnego) oraz wniosku do starosty o zatrzymanie prawa jazdy dłużnikowi
alimentacyjnemu. Wnioski te kieruje się w przypadku uznania dłużnika za
uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych. Decyzje o uznaniu dłużnika za
uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych wydaje się wówczas kiedy dłużnik
uniemożliwia przeprowadzenie wywiadu alimentacyjnego, odmawia złożenia
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oświadczenia majątkowego, odmawia zarejestrowania się w Powiatowym Urzędzie
Pracy jako bezrobotny lub poszukujący pracy albo odmawia – bez uzasadnionej
przyczyny – przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia oraz jednocześnie
przez okres ostatnich 6 miesięcy nie wywiązywał się w każdym miesiącu
z zobowiązań alimentacyjnych w kwocie co najmniej równej 50% wysokości bieżąco
ustalonych alimentów. W 2018 r. wystąpiono do Prokuratury o ściganie dłużnika
alimentacyjnego w 20 przypadkach, a w stosunku do 10 wystąpiliśmy do starosty
o zatrzymanie prawa jazdy.
Kontrola sądów nad działalnością komorników. Organ właściwy dłużnika
i wierzyciela informuje Sąd o bezczynności lub wszelkich przejawach opieszałości
komornika

prowadzące

postępowanie

egzekucyjne

przeciwko

dłużnikowi

alimentacyjnemu. Współpraca z tut. MGOPS Z Komornikami Sądowymi układa się
poprawnie, do dnia dzisiejszego nie został złożony jeszcze ani jeden wniosek do Sądu
w związku z opieszałością działań komorniczych. Nie oznacza to, że nie ma żadnych
problemów w trakcie współpracy z komornikami, ale jak dotychczas w każdym
przypadku wystarczyły pisma ponaglające w sprawie.
Przekazywanie

do

wszystkich

biur

informacji

gospodarczej

informacji

o zobowiązaniu dłużnika alimentacyjnego w razie powstania zaległości za okres
dłuższy niż 6 miesięcy.
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego mają charakter zwrotny. Dłużnik
alimentacyjny jest zobowiązany do zwrotu organowi właściwemu wierzyciela
należności w wysokości świadczeń z funduszu alimentacyjnego wypłaconych osobie
uprawnionej, łącznie z ustawowymi odsetkami. Do 17.09.2015 r. z kwoty zwróconej
przez dłużnika 20 % przekazywane było na dochód gminy wierzyciela oraz 20 % na
dochód gminy dłużnika, pozostałe 60 % kwoty zwrotu oraz ustawowe odsetki
stanowiły dochód budżetu państwa. Natomiast od 18.09.2015 r. kwoty zwrócone
przez dłużnika rozliczane są w oparciu o nowe brzmienie art. 27 ust. 4, tj. 40 % kwoty
stanowi dochód własny gminy wierzyciela, a pozostałe 60 % tej kwoty oraz odsetki
stanowią

dochód

budżetu

państwa.

Intencją

ustawodawcy

–

znajdującą

odzwierciedlenie w art. 27 ust. 6 ustawy – jest by ta część zwróconych kwot, która
stanowi dochód własny gmin, została przeznaczona w szczególności na pokrycie
kosztów działań podejmowanych wobec dłużników alimentacyjnych. W 2018 r. kwota
zwrócona przez dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych świadczeń
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z funduszu alimentacyjnego wyniosła 200.519,47 zł.
W 2018 r. najwięcej działań podjętych wobec dłużników alimentacyjnych przez
tut. MGOPS dotyczyło przekazania informacji do Biur Informacji Gospodarczej
o zobowiązaniach dłużnika alimentacyjnego, wszczęcia postępowania dotyczącego
uznania dłużnika za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych, wydawania
w tych sprawach decyzji administracyjnych oraz przekazania Komornikowi
Sądowemu informacji z przeprowadzonego wywiadu alimentacyjnego i uzyskanego
oświadczenia majątkowego. Znaczny odsetek ogółu działań wobec dłużników
stanowiło także poinformowanie Powiatowego Urzędu Pracy o potrzebie aktywizacji
zawodowej dłużnika oraz złożenie do Prokuratury wniosku o ściganie za przestępstwo
uporczywego uchylania się od alimentacji określonego w art. 209 § 1 Kodeksu
karnego. Nie bez znaczenia też było skierowanie do Starosty wniosku o zatrzymanie
prawa jazdy dłużników alimentacyjnych. Trzeba jednak podkreślić, że egzekucja
alimentów i skuteczność w tym zakresie to przede wszystkim domena działań
Komorników Sądowych, gminy tylko służą pomocą Komornikom w zakresie
stosownym do ich ograniczonych możliwości jako instytucji społecznej, a nie
egzekucyjnej.

Tabela 5. Zestawienie kwot świadczeń z funduszu alimentacyjnego w 2018 r.

Lp.

WYSZCZEGÓLNIENIE

KWOTY NARASTAJĄCO OD
POCZĄTKU ROKU W ZŁ

1.

Wypłacone

świadczenia

z

funduszu

614.740,00

dłużników

200.519,47

alimentacyjnego
2.

Kwoty

zwrócone

przez

alimentacyjnych z tyt. wypłaconych świadczeń
z funduszu alimentacyjnego
3.

Kwota odzyskanych nienależnie pobranych

1.812,35

świadczeń z funduszu alimentacyjnego
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Tabela 6. Zestawienie liczb świadczeniobiorców i dłużników alimentacyjnych w
2018 r.
Lp.

WYSZCZEGÓLNIENIE

Szt.

1.

Liczba świadczeń narastająco od początku roku

1429

2.

Liczba rodzin pobierających świadczenie z funduszu 94
alimentacyjnego

3.

Liczba dłużników alimentacyjnych w gminie

202

Działalności Domu Dziennego Pobytu w Nowogrodźcu
Dom Dziennego Pobytu w Nowogrodźcu jest ośrodkiem wsparcia o zasięgu
gminy o charakterze środowiskowego domu samopomocy. Dom funkcjonuje na
zasadzie działu Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogrodźcu.
Realizuje pomoc na rzecz osób starszych, samotnych, emerytów, rencistów – osób
potrzebujących

pomocy.

Dom

Dziennego

Pobytu

spełnia

ważną

funkcję,

kompleksowo zaspokaja potrzeby ludzi starszych : aktywizuje ich, organizuje im
wolny czas, zapewnia terapię zajęciową nie odrywając ich od środowiska lokalnego.
Zasady funkcjonowania Domu Dziennego Pobytu określa regulamin.

Dom Dziennego Pobytu zapewnia swoim podopiecznym :


gimnastykę grupową i indywidualną,



terapię zajęciową ( szydełkowanie, haftowanie, malowanie, wykonywanie prac
okazjonalnych, różnorodne zajęcia manualne), umożliwienie korzystania
z gorącego posiłku, rozbudzenie zainteresowań, - umożliwienie potrzeb
kulturalnych, rekreacyjnych i towarzyskich,



umożliwienie uczestnictwa w grupach wsparcia i grupach samopomocowych,



organizowanie spotkań wiedzowych z udziałem zaproszonych gości.

W 2018r. seniorzy Domu Dziennego Pobytu aktywnie uczestniczyli w różnych
spotkaniach kulturalno- rozrywkowych na terenie naszego miasta, jak również poza
nim. Organizowane są spotkania z przedszkolakami i młodzieżą szkolną, by utrzymać
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więź pokoleniową.
Dom Dziennego Pobytu współpracował z:
- Miejsko Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej,
- Domem Dziennego Pobytu w Bolesławcu ,
-Centrum Kultury w Nowogrodźcu,
-Szkołą Podstawową i Gimnazjum w Nowogrodźcu,
-Przedszkolem Publicznym w Nowogrodźcu ,
-Przychodnią Rejonową w Nowogrodźcu ,
-Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Bolesławcu ,
-Stowarzyszeniem Osób Niepełnosprawnych w Bolesławcu ,
-Chórem ,, Harmonia” Nowogrodziec,
-Powiatową Policją Bolesławiec,
-Ogniskiem Muzycznym Nowogrodziec,
-Bolesławieckim Hufcem oddział w Nowogrodźcu ,
-Młodzieżową Radą Miasta i Gminy Nowogrodziec,
-Stowarzyszeniem Diabetyków Bolesławiec,
-Polskim Kołem Osób Niewidomych i Niedowidzących Bolesławiec,
-Uniwersytetem III Wieku z Bolesławca.
W 2018 roku Dom Dziennego Pobytu zrealizował następujące działania :
- 10.01.2018 r. Seniorzy Domu Dziennego Pobytu uczestniczyli w Jasełkach
przygotowanych przez uczniów Szkoły Podstawowej w Nowogrodźcu.
- 23.01.2018r Wizyta w Domu Dziennego Pobytu w Bolesławcu.
- 02.02.2108r. Dzień Babci i Dziadka przygotowany przez dzieci z Przedszkola
Publicznego w Nowogrodźcu.
- 03.02.2018r. XVIII Spotkanie Opłatkowe Osób Niepełnosprawnych w Bolesławcu.
- 02. 2018r. msza Św. w intencji 7 rocznicy powstania Domu Dziennego Pobytu.
- 08.03.2018r.Dzień Kobiet.
13.03.2018r.Spotkanie autorskie z Panem Janem Bujakiem autorem książki Polskie
Parafie
1891-1940.
-28.03.2018r.Uroczyste śniadanie wielkanocne w Domu Dziennego Pobytu.
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- 10.04.2018r. Warsztaty –,, Dekoracje z papieru ”.
-08.05.2018r.Złożenie kwiatów pod pomnikiem z okazji Dnia Zwycięstwa.
-09.05.2018r.Udział w uroczystej akademii poświęconej ,,Niepodległości Polski” sala
Promyk.
-18.05.2018r.Wycieczka do Karpacza oraz Parku Seniora w Sosnówce.
-22.05.2018r.Obchody 30-lecia Powstania Domu Dziennego Pobytu w Bolesławcu.
-30.05.2018r.Współorganizacja Gminnego Dnia Dziecka –teren Domu Dziennego
Pobytu.
-18.07.2018r.Pożegnnanie Seniorki Domu Dziennego Pobytu Pani Stanisławy
Laskowskiej.
-31.07.2018r.Telewizja

Łużyce

w

Domu

Dziennego

Pobytu

program

pod tytułem ,,Konic Samotności’’.
-16.08.2018r.Wycieczka do Osady Danieli w Michałowicach.
-01.09.2018r. Pielgrzymka osób niepełnosprawnych do Krzeszowa.
-17.09.2018r.Wyjazd do Parku Seniora w Sosnówce.
-02.10.2018r. Międzynarodowe –spotkanie Polsko, Niemiecko ,Czeskie we Wleniu.
-04.10.2018r.Obchody Dnia Seniora w Dobrej.
- 15.10.2018r. Test wiedzy z zakresu zdrowego żywienia przeprowadzony przez
Sanepid z Bolesławca .
-23.10.2018r.Udział w projekcie kulinarnym,, Życie zaczyna się po sześćdziesiątce”
razem z Seniorami z Lubania oraz Niemiec.
-11.11.2018r.Drugi etap projektu kulinarnego ,,Życie zaczyna się po sześćdziesiątce’’
z udziałem Seniorów z Lubania oraz Niemiec.
-16.11.2018r.Święto Niepodległości

przygotowane przez dzieci z Przedszkola

Publicznego
w Nowogrodźcu.
-21.10.2018r.Święto Pracownika Socjalnego –Dom Dziennego Pobytu.
-29.11.2018r.Zabawa Andrzejkowa w Domu Dziennego Pobytu.
-06.12.2018r.Współorganizacja zabawy mikołajkowej dla dzieci podopiecznych
MOPS.
-19.12.2018r.Uroczysta Kolacja Wigilijna.
-28.12.2018r. Koncert kolęd

w wykonaniu uczniów Ogniska Muzycznego

z Nowogrodźca.
- 31.12.2018r.Zakończenie oraz posumowanie roku 2018.
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Obecnie zadeklarowanych z korzystania z usług DDzP jest 45 pensjonariuszy.
10.4 Analiza działalności w obszarze pomocy społeczne
Działalność MGOPS i realizowane przez niego cele, funkcje, zadania
i skuteczność ich realizacji wskazują na niezbędność tej instytucji w organizacji
samorządu lokalnego. Korzystający z pomocy, to ludzie wymagający troski
i wsparcia, pozostający w trudnej dla siebie sytuacji socjalnej, której nie potrafią
samodzielnie rozwiązać. MGOPS jest bardzo istotnym narzędziem w realizacji
polityki społecznej gminy Nowogrodziec. Wpisuje się w krajobraz gminy jako ważna
instytucja we wzmacnianiu rodziny w jej podstawowych funkcjach, tworzeniu
i umacnianiu społeczeństwa obywatelskiego oraz świadcząca pomoc, nie tylko
finansową, ale także poprzez szeroko rozumianą pracę socjalną i poradnictwo.

Pomoc świadczona przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Nowogrodźcu w szczególności polega na:
1. Przyznawaniu i wypłacaniu przewidzianych ustawą świadczeń.
2. Pracy socjalnej
3. Prowadzeniu i rozwoju niezbędnej infrastruktury socjalnej.
4. Analizie i ocenie zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia
z pomocy
5. społecznej.
6. Realizacji zadań wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych.
7. Rozwijaniu nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach
zidentyfikowanych potrzeb.
Ośrodek Pomocy realizując ustawowe zadania poprzez: rozpoznanie
środowiska; diagnozę społeczną; prowadzenie pracy socjalnej; przyznawanie zasiłków
w zakresie ustalonym ustawami, pomocy rzeczowej, usług opiekuńczych; realizację
Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta i Gminy Nowogrodziec,
ścisłą współpracę z organami administracji samorządowej, jednostkami samorządu
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terytorialnego,

instytucjami

państwowymi,

kościelnymi,

organizacjami

pozarządowymi oraz innymi instytucjami zajmującymi się problematyką społeczną
pozwala właściwie realizować wyżej wymienione zadania.
Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej mają osoby i rodziny,
których rzeczywisty dochód nie przekracza kryterium dochodowego, określonego
w art. 8 ustawy

o pomocy społecznej oraz spełniają przesłanki występujące w art. 7

ustawy.

W roku 2018 kryterium dochodowe kształtowało się na poziomie:


dla osoby samotnie gospodarującej wynosi 701 zł,



dla osoby w rodzinie 528 zł.
Pomocy udziela się osobom i rodzinom, w szczególności z powodu: ubóstwa,

sieroctwa, bezdomności, bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej choroby,
przemocy
w rodzinie, potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, bezradności
w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego,
zwłaszcza w rodzinach niepełnych i wielodzietnych, trudności w przystosowaniu do
życia po zwolnieniu z zakładu karnego, braku umiejętności w przystosowaniu do
życia młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo-wychowawcze, trudności
w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy, alkoholizmu lub narkomanii,
zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej, klęski żywiołowej lub ekologicznej.
Najliczniejszą grupę klientów Ośrodka stanowią osoby i rodziny dotknięte ubóstwem,
bezrobociem,

długotrwałą

chorobą,

niepełnosprawnością

i

bezradnością

w sprawach opiekuńczo-wychowawczych często połączoną z niewydolnością
ekonomiczną.
Powody przyznawania pomocy przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Nowogrodźcu w roku 2018 kształtują się następująco:
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Powód

trudnej Liczba rodzin w roku 2018

sytuacji życiowej

ogółem

w tym na wsi

Liczba osób Liczba rodzin Liczba

osób

w rodzinach ogółem

w rodzinach w

w roku 2018 w roku 2017

roku 2017

Ubóstwo

183

129

450

203

548

Sieroctwo

0

0

0

0

0

Bezdomność

10

5

10

9

9

Potrzeba ochrony

65

48

324

73

373

Bezrobocie

86

59

236

99

276

Niepełno-

108

76

232

116

272

144

100

307

114

324

99

61

314

98

326

2

1

7

5

23

Alkoholizm

22

11

37

22

33

Narkomania

2

2

3

2

4

4

0

5

2

2

Zdarzenie losowe

4

4

12

5

12

Klęska żywiołowa

0

0

0

0

0

0

0

0

1

3

macierzyństwa

sprawność
Długotrwała

lub

ciężka choroba
Bezradność
w

sprawach

opiekuńczowychowawczych
Przemoc

w

rodzinie

Trudność

w

przystosowaniu do
życia

po

opuszczeniu
zakładu karnego

lub ekologiczna
Sytuacja
kryzysowa
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10.5 Projekty i programy

I. Realizacja Gminnego Programu Wspieranie Rodziny i System Pieczy
Zastępczej.
a) Wspieranie rodziny- Ustawa z 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie
pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149, poz. 887ze zm.) reguluje zasady i formy
wspierania rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczowychowawczych oraz sprawowania pieczy zastępczej, jak również pomocy
w usamodzielnianiu jej pełnoletnich wychowanków. Normuje ona również
postępowanie adopcyjne. Określa zasady finansowania, wspierania rodziny
i systemu pieczy zastępczej. Jej regulacje skupiają się na rodzinie i dziecku przez
uznanie, iż skuteczna pomoc dla rodziny oraz skuteczna ochrona dzieci i pomoc
dla nich może być osiągnięta prze współpracę wszystkich osób, instytucji
organizacji pracujących z dziećmi i rodzicami.
b) Rodzaje i formy wsparcia- Zgodnie z art. 8 ustawy rodzinie, która przeżywa
trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczej, musi zostać
zapewnione wsparcie, które zakłada w szczególności:


analizę sytuacji rodziny i środowiska rodzinnego oraz przyczyny kryzysu
w rodzinie;



wzmocnienie roli funkcji rodziny;



rozwijanie umiejętności opiekuńczo – wychowawczych rodziny;



podniesienie umiejętności w zakresie planowania oraz funkcjonowania
rodziny;



pomoc w integracji rodziny;



przeciwdziałanie marginalizacji i degradacji społecznej rodziny;



dążenie do reintegracji rodziny.

Wsparcie rodziny prowadzone jest w formie pracy z rodziną oraz pomocy
w opiece

i wychowaniu dziecka. Koniecznym warunkiem jest świadoma

i pisemna zgoda rodziny na udzielenie wsparcia oraz aktywne zaangażowanie się
w podejmowane działania. Wsparcie należy się rodzinom biologicznym oraz tym,
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które przysposobiły dziecko. Rodzinom biologicznym oraz tym, których dziecko
zostało czasowo umieszczone w pieczy zastępczej oferuje się pomoc asystenta
rodziny, zaś rodzinom zastępczym wsparcie koordynatora rodzinnej pieczy
zastępczej.
c) Praca z rodziną- Za pracę z rodziną odpowiada gmina lub podmiot, któremu
gmina zleciła realizację tego zadania. Po zleceniu realizacji zadania za pracę
z rodziną odpowiedzialny będzie już podmiot, który otrzymał zlecenie od gminy.
Najczęściej gmina wyznacza do tego zadania jednostkę organizacyjną
w postaci ośrodka pomocy społecznej, który zatrudnia w tym celu asystentów
rodziny.

Wydatki na wynagrodzenie (wraz z pochodnymi) finansowane były przez
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej i wyniosły 27 066,00 oraz finansowane
z budżetu gminy 14 267, 57.
Do końca 2018r. z usług asystenta rodziny korzystało 29 rodzin, w tym do 3
miesięcy 2 rodziny, w okresie 3-12 miesięcy były to 4 rodziny. Powyżej 1 roku
wsparcie uzyskało 20 rodzin.
W 2018 r. Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowogrodźcu uzyskał
informację o 29 rodzinach przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji
opiekuńczo – wychowawczej, z tego: 28 rodzin wytypowanych przez pracowników
socjalnych, jedna rodzina wytypowana do współpracy z asystentem rodziny przez
Sąd. Z 3 rodzinami asystent zakończył współpracę, w tym z dwoma rodzinami ze
względu na osiągnięte cele. W jednym przypadku ze względu na zaprzestanie
współpracy przez rodzinę.
Procedura przydzielenia asystenta rodziny
Ośrodek Pomocy Społecznej musi otrzymać informację o rodzinie przeżywającej
trudności w wypełnieniu funkcji opiekuńczo – wychowawczych. Informacje mogą
pochodzić z każdego źródła – może być to również anonimowe zgłoszenie przez
członka lokalnej społeczności. Wówczas pracownik socjalny przeprowadza w tej
rodzinie wywiad środowiskowy, na zasadach określonych w ustawie z dnia 12 marca
2004r. O pomocy społecznej (Dz. z 2009r., Nr 175, poz. 1362, z późn. zm.).
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Po przeprowadzeniu wywiadu pracownik socjalny dokonuje analizy, na podstawie
której stwierdza, czy jest konieczność przydzielenia rodzinie asystenta. Ostateczną
decyzję o przydzieleniu asystenta podejmuje Kierownik ośrodka pomocy społecznej.
Miejsce prowadzenia pracy z rodziną
Praca z rodziną może odbywać się w miejscu zamieszkania rodziny lub miejscu
wskazanym przez rodzinę, co może mieć istotne znaczenie w przypadku rodzin
posiadających trudne warunki mieszkaniowe, bądź w ogóle niemających mieszkania.
W takiej sytuacji dopuszcza się, by praca prowadzona była w wyznaczonych
miejscach w ośrodku pomocy społecznej, jak również organizacje pozarządowe
niosące

pomoc

rodzinom

i

dzieciom.

Miejsce

i

czas

pracy

z rodziną, powinno zostać uprzednio skonsultowane z członkami rodziny.

Zadania asystenta rodziny
Art. 15 ustawy precyzuje katalog zadań asystenta, do których należy w szczególności:
1. opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami
rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym,
2. opracowanie, we współpracy z członkami rodziny i koordynatorem rodzinnej
pieczy zastępczej, planu pracy z rodziną, który jest skoordynowany z planem
pomocy dziecku umieszczonemu w pieczy zastępczej;
3. udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym
w

zdobywaniu

umiejętności

prawidłowego

prowadzenia

gospodarstwa

domowego;
4. udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych;
5. udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych;
6. udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych
z dziećmi;
7. wspieranie aktywności społecznej rodzin;
8. motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych;
9. udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy
zarobkowej;
10. motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu
kształtowanie

prawidłowych

wzorców

rodzicielskich
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i

umiejętności

psychospołecznych ;
11. udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach
psychoedukacyjnych;
12. podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia
bezpieczeństwa dzieci i rodzin;
13. prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci;
14. prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną;
15. dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny, nie rzadziej niż co pół roku,
i przekazywanie tej oceny podmiotowi, o którym mowa w art. 17 ust. 1;
16. monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną;
17. sporządzanie, na wniosek sądu, opinii o rodzinie i jej członkach;
18. współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi
organizacjami

pozarządowymi

oraz

innymi

podmiotami

i

osobami

specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny;
19. współpraca z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą, o których mowa
w art. 9a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
(Dz. U. Nr 180, poz. 1493, z 2009 r. Nr 206, poz. 1589 oraz z2010 r. Nr 28, poz.
146 i Nr 125, poz. 842), lub innymi podmiotami, których pomoc przy
wykonywaniu zadań uzna za niezbędną. Podstawowym zadaniem asystenta jest
opracowanie planu pracy z rodziną, w oparciu o konsultacje z pracownikiem
socjalnym. Istotnym elementem jest tworzenie planu we współpracy z członkami
rodziny, ponieważ to rodzina ma dostrzec problem i wspólnie dążyć do jego
rozwiązania. Rolą asystenta jest motywowanie do zmian, a nie ich narzucanie,
zatem asystent pracuje tylko w tych obszarach, do których wpuści go rodzina.
Jeśli z jakiś względów rodzina nie chce podjąć się pracy nad jakimś problemem,
asystent powinien posłużyć się swoimi narzędziami pracy, jakimi są dialog
motywujący oraz podejście do klienta, skoncentrowane nie na jego problemach,
ale na poszukiwaniu rozwiązań. Są to działania, które wzmacniają klienta,
pozwalają mu uwierzyć we własne siły oraz sprawczość naprawy swojego życia.
Z takim założeniem członkowie rodziny ustalają zadania, których się podejmują,
by przezwyciężyć trudne sytuacje życiowe, podając terminy ich wykonania.
Zadania powinny odpowiadać umiejętnościom osoby, która się ich podejmuje.
Jeśli przekraczają one możliwości klienta, wówczas asystent rodziny pomaga
w wykonaniu zadania, stosując przy tym instruktaż. Terminy zadań nie powinny
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być zbyt odległe oraz powinny zakładać zmienność sytuacji w rodzinie.
Plan pracy powinien zostać spisany, wówczas, gdy rodzina rozezna, co chciałaby
zmienić w swoim życiu. Na ogół jest to okres około miesiąca, dwóch od
rozpoczęcia współpracy z asystentem, który jest długotrwałym procesem, bo trwa
ok. 2 - 3 lat. Plan powinien być zatem aktualizowany, ponieważ musi uwzględniać
zmienność sytuacji i kreatywność członków rodziny. W naszej gminie udało się
zrealizować wiele wytyczonych celów. W stosunkowo krótkim czasie współpracy
asystentek z rodzinami, udało się pomóc w wielu dziedzinach życia. W pierwszej
kolejności asystent starał się pomóc zaspokoić podstawowe potrzeby rodzin.
Wśród nich należy wymienić:


poszukiwanie i zmiana mieszkania



z dostępem do mediów,



uregulowanie zadłużenia związanego z eksploatacją mieszkania,



znalezienie zatrudnienia,



pozyskanie środków finansowych,



pozyskanie ubezpieczania zdrowotnego, a przy tym swobodnego dostępu do
opieki medycznej, -przekonanie do podjęcia terapii leczenia z uzależnienia
alkoholowego,



wzmocnienie relacji i komunikacji oraz kompetencji opiekuńczo



wychowawczych wobec dzieci,



asystent rodziny uczył rodziny prania, gotowania, sprzątania, dbania o higienę.

Efektywność wszystkich tych działań uzależniona została przede wszystkim
od zaangażowania rodzin. Praca asystenta jest więc często pracą u podstaw, dlatego
wymaga długofalowości i systematyczności. Pomoc rodzinom jest niezbędna
i zasługuje na kontynuowanie.
d) System pieczy zastępczej
Piecza zastępcza sprawowana jest w przypadku niemożności zapewnienia dziecku
opieki i wychowania przez rodziców.
Zakres działań w tym obszarze organizuje powiat, gmina odpowiada jedynie za:
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1. współdziałanie

asystenta

rodziny z

koordynatorem

rodzinnej

pieczy

zastępczej, w przypadku pobytu dziecka w pieczy zastępczej. Działanie to ma
na celu pomóc dziecku, jeśli to możliwe, powrócić do rodziny biologicznej.
Asystent rodziny współpracuje z koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej
przy tworzeniu planu pomocy dziecku.
2. współfinansowanie pobytu dziecka w rodzinie zastępczej, w rodzinnym domu
dziecka, w placówce opiekuńczo – wychowawczej, w regionalnej placówce
opiekuńczo – terapeutycznej lub w interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym;
Art. 191 ust. 9 i 10 precyzuje wydatki, które gmina (właściwa ze względu na miejsce
zamieszkania dziecka) ponosi za umieszczenie po raz pierwszy dziecka w pieczy
zastępczej lub wyżej wymienionym ośrodku, podając następujące wysokości
1. 10% w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej,
2. 30% w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej,
3. 50% w trzecim roku i następnych latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej.
Jeśli nie można ustalić gminy miejsca zamieszkania dziecka, właściwa do
ponoszenia wydatków jest gmina miejsca jego ostatniego zameldowania na
pobyt stały albo gmina siedziby sądu, który orzekł o umieszczeniu dziecka w
pieczy zastępczej, jeśli nie można ustalić miejsca ostatniego zameldowania na
pobyt stały.
W 2018 r. gmina poniosła wydatki w kwocie 213 567 60 zł za umieszczenie w pieczy
zastępczej
42 dzieci z 27 rodzin.
Podsumowując zakres działań asystenta rodziny, można stwierdzić, że katalog
zadań jest obszerny i wymaga ogromnego zaangażowania. Z tego też względu
asystent może pracować maksymalnie z 15 rodzinami w jednym czasie. Liczba
rodzin powinna jednak uwzględniać sytuację rodzin i stopień problemów, które
przeżywają, gdyż stopień ten ma przełożenie na zakres i trudność zadań
realizowanych przez asystenta w stosunku do danej rodziny.
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II. Realizacja Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony
Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Nowogrodziec:
Podstawowym aktem prawnym, który określa w Polsce zadania w zakresie
przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz zasady postępowania wobec osób
dotkniętych przemocą w rodzinie i osób stosujących przemoc w rodzinie, jest ustawa
z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (t.j. Dz.U. z 2015 r.,
poz. 1390). W jej myśl osobie dotkniętej przemocą w rodzinie udziela się bezpłatnej
pomocy, w szczególności w formie: poradnictwa medycznego, psychologicznego,
prawnego, socjalnego, zawodowego i rodzinnego; interwencji kryzysowej i wsparcia;
ochrony przed dalszym krzywdzeniem przez uniemożliwienie osobom stosującym
przemoc korzystania ze wspólnie zajmowanego z innymi członkami rodziny
mieszkania oraz zakazanie kontaktowania się i zbliżania się do osoby pokrzywdzonej;
zapewnienia osobie dotkniętej przemocą w rodzinie bezpiecznego schronienia
w specjalistycznym ośrodku wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie; badania
lekarskiego w celu

ustalenia przyczyn i rodzaju uszkodzeń ciała związanych

z użyciem przemocy w rodzinie oraz wydania zaświadczenia lekarskiego w tym
przedmiocie oraz zapewnienia osobie dotkniętej przemocą w rodzinie, która nie ma
tytułu prawnego do zajmowanego wspólnie ze sprawcą przemocy lokalu, pomocy
w uzyskaniu mieszkania. Wobec osób stosujących przemoc w rodzinie podejmuje się
środki

mające

na

celu

zapobieganie

ich

kontaktowaniu

się

z

osobami

pokrzywdzonymi oraz oddziaływania korekcyjno– edukacyjne.
W celu tworzenia warunków skutecznego przeciwdziałania przemocy
w rodzinie Rada Ministrów przyjęła w dniu 29 kwietnia 2014 roku Krajowy Program
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020, który na szczeblu
centralnym i wojewódzkim jest realizowany i monitorowany przez, odpowiednio,
Wojewódzkiego i Krajowego Koordynatora Realizacji Krajowego Programu
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Program określa szczegółowe cele
polegające na:
▪ zintensyfikowaniu działań profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania przemocy
w rodzinie,
▪ zwiększeniu dostępności i skuteczności ochrony oraz wsparcia osób dotkniętych
przemocą w rodzinie,
▪ zwiększeniu skuteczności oddziaływań wobec osób stosujących przemoc w rodzinie,
RAPORT O STANIE GMINY I MIASTA NOWOGRODZIEC
124

▪ zwiększeniu poziomu kompetencji przedstawicieli instytucji i podmiotów
realizujących działania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w celu
podniesienia jakości i dostępności świadczonych usług.
Program wskazuje także na cztery podstawowe obszary oddziaływań wobec
różnych grup odbiorców. Są to:
▪ profilaktyka i edukacja – obszar kierowany do ogółu społeczności,
▪ ochrona i wsparcie osób doświadczających przemocy – obszar kierowany do ofiar
przemocy w rodzinie,
▪ oddziaływania wobec sprawców przemocy w rodzinie – obszar kierowany do osób
stosujących przemoc, jak również do właściwych służb zajmujących

się

oddziaływaniem na te osoby.
▪ podnoszenie kompetencji służb i przedstawicieli podmiotów podejmujących
działania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – obszar kierowany do
kadr realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie realizowane są przez
organy administracji rządowej i jednostki samorządu terytorialnego. Na szczeblu
gminnym obejmują one tworzenie gminnego systemu przeciwdziałania przemocy
w rodzinie, w tym m.in.:
▪ diagnozę zjawiska przemocy w rodzinie,
▪ opracowanie i realizację gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie
oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie,
▪ tworzenie zespołów interdyscyplinarnych,
▪ prowadzenie interwencji i poradnictwa w zakresie przeciwdziałania przemocy
w szczególności poprzez działania edukacyjne służące wzmocnieniu opiekuńczych
i wychowawczych kompetencji rodziców w rodzinach zagrożonych przemocą
w rodzinie,
▪ współpracę z instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz ofiar przemocy
w rodzinie,
▪ zapewnienie bezpieczeństwa krzywdzonym dzieciom w trybie art. 12a ustawy z dnia
29 lipca 2009 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,
▪ zwiększenie dostępności mieszkań socjalnych dla osób dotkniętych przemocą
w rodzinie,
▪ stosowanie procedury „Niebieskie Karty”.
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Obowiązek opracowania Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie Gminy Nowogrodziec na lata
2018-2020 wynika z art. 6 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.
o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 1390), który
w ramach zadań własnych gminy przewiduje „opracowanie i realizację gminnego
programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy
w rodzinie”. Program pozostaje w zgodności ze Strategią Rozwiązywania Problemów
Społecznych Gminy Nowogrodziec na lata 2016-2026 oraz Krajowym Programem
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020 i umożliwia aplikowanie
o dodatkowe środki finansowe w oparciu o ogłaszany przez Ministra Pracy i Polityki
Społecznej program osłonowy z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Na
treść i realizację Programu mają również wpływ m.in. następujące akty prawne:
▪ ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz.
1875 ze zm.),
▪ ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1769
ze zm.),
▪ ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 487),
▪ ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (t.j. Dz. U. z 2017 r.,
poz. 783 ze zm.),
▪ ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t.j. Dz. U. z 2017
r., poz. 682),
▪ ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2204 ze
zm.),
▪ ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego (t.j. Dz. U. z 2017
r., poz. 1904 ze zm.),
▪ ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2198
ze zm.),
▪ ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 450 ze zm.),
▪ Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury
„Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta” (Dz. U. z 2011 r., nr
209, poz. 1245).
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Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar
Przemocy w Rodzinie Gminy Nowogrodziec na lata 2018-2020 przyjęty Uchwałą Nr
LIV/370/18 z dnia 27.06.2018 zakłada osiągnięcie celu. Celem głównym jest
zwiększenie skuteczności przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz zmniejszenie
skali zjawiska w gminie poprzez udzielanie pomocy osobom nim dotkniętym oraz
oddziaływanie na osoby stosujące przemoc.
Osiągniecie tak sformułowanego celu wymaga wdrożenia wyznaczonych
celów operacyjnych oraz zadań, które zostały

ujęte

w formie zestawień

tabelarycznych, w nich uwzględniono realizatorów poszczególnych zapisów, czas ich
wdrożenia oraz wskaźniki monitoringowe

a także stworzenie jednolitego,

profesjonalnego systemu interwencji i wsparcia dla osób zagrożonych bądź
uwikłanych w przemoc w rodzinie poprzez realizację celów:
1) zapobieganie występowaniu przemocy poprzez systematyczne diagnozowanie
zjawiska przemocy w rodzinie,
2) podnoszenie wrażliwości społecznej wobec przemocy w rodzinie,
3) prowadzenie pracy socjalnej z rodzinami, w których stosowana jest przemoc.
4) działania w zakresie udzielania pomocy osobom dotkniętym przemocą poprzez
wsparcie i terapię oraz zapewnienie schronienia.
5) prowadzenie edukacji wśród ofiar przemocy, informowanie o możliwościach
pomocy,
6) oddziaływanie na sprawców przemocy poprzez motywowanie ich i kierowanie do
udziału w programach korekcyjno- edukacyjnych,
7) zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i prawnej dla rodzin dotkniętych
przemocą;
8) wspieranie osób dotkniętych przemocą poprzez przeciwdziałanie poczuciu
osamotnienia, bezradności u ofiar przemocy, uświadamianie praw i możliwości
rozwiązania problemu poprzez pomoc psychologiczną i socjalną;
Adresatami Gminnego Programu są:
1. Ofiary i sprawcy przemocy.
2. Rodzice i opiekunowie krzywdzonych dzieci.
3. Rodziny i osoby dotknięte zjawiskiem przemocy.
4. Przedstawiciele instytucji i służb pracujących z osobami i rodzinami dotkniętymi
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przemocą(pedagodzy, psycholodzy, nauczyciele, pracownicy socjalni, policjanci,
wychowawcy,, kuratorzy społeczni, pracownicy służby zdrowia, ).
5. Mieszkańcy Gminy Nowogrodziec.
Realizatorami Gminnego Programu są:
Podmioty działające w zakresie przeciwdziałania przemocy:
- Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowogrodźcu,
- Urząd Miejski w Nowogrodźcu
- Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- Szkoły i Przedszkole Publiczne w Nowogrodźcu,
- Zespół Interdyscyplinarny,
- Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej,
- Komisariat Policji w Nowogrodźcu,
- Służba zdrowia.
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bolesławcu
- Punkt Konsultacyjny,
Monitorowaniem realizacji Gminnego Programu oraz czuwaniem nad
prawidłowym wykonywaniem zadań zajmuje się Koordynator Gminnego Programu –
Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowogrodźcu.
Podsumowanie:
Jak wynika z przeprowadzonej analizy na terenie Gminy Nowogrodziec
prowadzonych jest wiele działań zmierzających do zwiększenie skuteczności pomocy
na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ograniczenia skali zjawiska
przemocy. Działania te mają charakter profesjonalny i przynoszą pozytywne efekty.
Działania podmiotów zaangażowanych w realizację Programów skupiały się przede
wszystkim na:
1. podnoszeniu poziomu wiedzy i świadomości społecznej w zakresie przyczyn
i skutków przemocy w rodzinie poprzez kampanie społeczne w postaci prelekcji,
rozpowszechniania informacji poprzez plakaty i ulotki,
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2. prowadzeniu poradnictwa specjalistycznego m.in. psychologicznego prawnego
i socjalnego, oraz upowszechniania informacji o miejscach gdzie można uzyskać
pomoc medyczną, psychologiczną, prawną, socjalną, zawodową.
3. realizacji programów służących działaniom profilaktycznym w zakresie
promowania i wdrażania prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do
dzieci m. in. warsztaty „Szkoła dla rodziców”, realizacji zadań edukacyjnych
kierowanych

do

osób

dotkniętych

przemocą

w rodzinie zakresu podstaw prawa, zagadnień psychologicznych dotyczących
reakcji na przemoc, realizacji programów terapeutycznych dla osób dotkniętych
przemocą.
4. Zespole Interdyscyplinarnym, którego celem jest m. in. budowanie lokalnego
systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w tym koordynowanie działań
wszystkich służb pomocowych z terenu Gminy Nowogrodziec w celu zwiększenia
skuteczności pomocy i ochrony osób doznających przemocy domowej.
5. grupach roboczych, które swoim wsparciem obejmują zarówno osoby podejrzane
że są ofiarami przemocy jak osoby podejrzane że są sprawcami przemocy.
6. zapewnieniu osobom dotkniętych przemocą całodobowego pobytu w mieszkaniu
treningowym przy Polskim Czerwonym Krzyżu

w

Bolesławcu w

ramach

projektu „Centrum Wsparcia Rodziny w Powiecie Bolesławieckim” który
realizowany był przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodziny w Bolesławcu.
7. zapobieganiu kontaktowania się osób stosujących przemoc z osobami dotkniętymi
przemocą poprzez stosowanie środków prawnych przez Komedę Powiatową
Policji, Prokuraturę Rejonową, oraz przez Sąd Rejonowy w Bolesławcu.
8. realizacji Programu Korekcyjno- Edukacyjnego dla sprawców przemocy,
jednak pomimo wielu wysiłków związanych z mobilizowaniem sprawców
przemocy przez pracowników socjalnych nie udało się nikogo skierować. Sprawca
musiał wyrazić zgodę na udział w programie, a takiej nie było.
9. zwiększaniu kompetencji osób realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania
przemocy w rodzinie poprzez udział w szkoleniach, konferencjach, superwizji
organizowanej przy współpracy z Dolnośląskim Ośrodkiem Polityki Społecznej
we Wrocławiu oraz przeciwdziałaniu wypaleniu zawodowemu.
Monitoring programu polegający na zbieraniu oraz analizowaniu informacji
pozyskanych od realizatorów poszczególnych zapisów prowadzony corocznie
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pozwala stwierdzić, że realizacja wyznaczonych zadań zmierza w słusznym kierunku.
Mimo to w 2019r. Należy wprowadzić działania korygujące i do współpracy zaprosić
poszczególne parafie z gminy Nowogrodziec oraz wspólnie z partnerami podjąć
decyzję na temat realizacji założonych w programie projektów.
Działania podejmowane w ramach Programu finansowane były ze środków
budżetu Gminy Nowogrodziec i Powiatu Bolesławieckiego, dotacji oraz ze środków
pozabudżetowych pozyskanych z innych źródeł.

III. Realizacja wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie
dożywiania „Pomoc państwa w zakresie

dożywiania” w roku 2018

Na realizację Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w 2018 roku
wydatkowano kwotę 241.123,24 zł wraz z dotacją z budżetu Wojewody
Dolnośląskiego. Bardzo ważnym zadaniem realizowanym przez Ośrodek jest
zapewnienie wszystkim uprawnionym mieszkańcom Gminy Nowogrodziec pomocy
w zakresie dożywiania, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci, uczniów do czasu
ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej, osób samotnych, w podeszłym wieku,
chorych, niepełnosprawnych i bezrobotnych. Pomoc ta jest realizowana w ramach
programu

“Pomoc

państwa

w

zakresie

dożywiania”na

lata

2014-2020.

Uchwałą Nr XLVI/332/14 z dnia 31.01.2014r. w sprawie podwyższenia kwot
kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy w ramach
wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania
„ Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 oraz zasad zwrotu tych
wydatków, podwyższono kryterium dochodowe do 150% kryterium ustawy o pomocy
społecznej.
Natomiast

Uchwała

Nr

z dnia 31 stycznia 2014 r.

XLVI/334/14

Rady

Miejskiej

w

Nowogrodźcu

w sprawie zasad zwrotu wydatków i udzielenia wsparcia

w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo
świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych, podwyższa kryterium
do wysokości:
-

180 % kryterium dochodowego, oraz

- 200 % kryterium dochodowego ustawy o pomocy społecznej.
Dożywianie w szkołach to zadanie realizowane w zależności od zgłaszanych przez
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rodziców i pedagogów szkolnych potrzeb w odniesieniu do obowiązujących kryteriów
dochodowych. Zadanie to wykonywane jest w ramach realizowanego przez gminę
wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania
„POMOC PAŃSTWA W ZAKRESIE DOŻYWIANIA” na lata 2014-2020.
Dodatkowo Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowogrodźcu w 2018r.
objął pomocą uczniów i dzieci korzystających z zajęć w ramach rocznego
przygotowania

przedszkolnego

w

szkole

lub

w

przedszkolu.

Uczniowie

w szczególnych sytuacjach zostali pomocą w formie posiłku bezpośrednio przez
wskazanie dyrektora szkoły. Pomoc została przyznawana bez ustalenia sytuacji
rodziny bez wywiadu środowiskowego i wydania decyzji administracyjnej tylko na
podstawie listy dzieci sporządzonej przez dyrektora placówki. Liczba dzieci
wskazanych nie mogła przekroczyć 20 % liczby dzieci ogółem dożywianych
w szkołach i przedszkolach na terenie gminy na podstawie wydanych przez
kierownika ośrodka decyzji. Z pomocy w tej formie skorzystało 39 dzieci.
Także w ramach Programu udzielono pomocy finansowej na zakup posiłku, z takiej
formy wsparcia skorzystało 244 osoby z terenu naszej gminy.

Forma pomocy

Liczba

osób Koszt programu ogółem Koszt

korzystających

2018

programu

ogółem w roku 2017

z posiłku
Dożywianie dzieci i

301

młodzieży
Osoby korzystające

244
241. 123,24 zł

z zasiłku celowego
Dzieci dożywiane na

247 995,71 zł

39

wniosek dyrektora
Źródło: Sprawozdanie z realizacji programu” Pomoc państwa w zakresie
dożywiania”
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IV. Realizacja Programu Prace Społecznie Użyteczne w 2018r.
Projekt ten jest realizowany z inicjatywy Burmistrza. Prace społecznie
użyteczne to forma wsparcia skierowana do osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku
jednocześnie korzystających ze świadczeń pomocy społecznej albo uczestniczących
w kontrakcie socjalnym. Prace te odbywają się bez nawiązywania stosunku pracy ani
umowy o pracę. Organizowane są przez gminę w instytucjach statutowo zajmujących
się działalnością na rzecz społeczności lokalnej lub w jednostkach organizacyjnych
pomocy społecznej. Wykonywanie prac odbywa się na zasadzie porozumienia
zawartego pomiędzy starostą a gminą. Starosta refunduje ze środków Funduszu Pracy
do 60 % kwoty świadczenia przysługującego bezrobotnemu. Może ono być też
w całości finansowane z budżetu gminy. Na terenie gminy Nowogrodziec
w miesiącach od marca do listopada odbywały się prace społecznie użyteczne, które
miały za zadanie poprawę wizerunku wszystkich miejscowości ale przede wszystkim
aktywizację

osób

długotrwale

bezrobotnych.

Osoby zatrudnione

pracowały

w niepełnym wymiarze godzin tj. 10 godzin tygodniowo i 40 godzin miesięcznie,
otrzymując wynagrodzenie w wysokości 332,00zł. ( od czerwca 2018).
W ramach prac porządkowane były parki, cmentarz radziecki, chodniki, place zabaw,
dzikie wysypiska w Wykrotach koło Z-du „Custopol”, w Czernej koło cmentarza,
w Nowogrodźcu obok – na trasie zgorzeleckiej, boisko boczne w Nowogrodźcu,
boisko w Zebrzydowej. Świadczone były usługi opiekuńcze u 11-stu podopiecznych
wymagających pomocy.
V. Realizacja Programu Aktywizacja i Integracja (PAI)
Aktywizacja i Integracja (PAI) to działania w zakresie aktywizacji zawodowej
i integracji społecznej osób bezrobotnych realizowane przez Miejsko Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowogrodźcu przy współpracy z Powiatowym
Urzędem Pracy w Bolesławcu. Do programu kierowane są osoby bezrobotne, dla
których został ustalony profil pomocy III, korzystające ze świadczeń pomocy
społecznej, w szczególności realizujące kontrakt socjalny. Realizacja programu trwała
2 miesiące W okresie tym bezrobotni przez dwa dni w tygodniu uczestniczyli
w szkoleniach z zakresu: gospodarowania budżetem domowym, kontaktów
interpersonalnych, rozwiązywania konfliktów, dokumentów aplikacyjnych i rozmów
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z pracodawcami itp. Przez kolejne dwa dni wykonywali prace społecznie użyteczne.
Łącznie w ramach prac społecznie użytecznych i Programu Aktywizacji i Integracja
w 2018 roku uczestniczyło 22 osoby.

10.6 Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Współpraca realizowana przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej:
a) Współpraca z Polskim Czerwonym Krzyżem w Bolesławcu w zakresie realizacji
zadania polegającego na zabezpieczeniu osób bezdomnych przed trudnymi
warunkami zimowymi (skierowanie do schroniska dla bezdomnych mężczyzn).
b) Współpraca ze schroniskiem im. Św. Brata Alberta w Jeleniej Górze w zakresie
udzielenia schronienia, zapewnianie posiłku i niezbędnego ubrania oraz pomocy
w formie usług opiekuńczych.
c) Współpraca ze schroniskiem im. Św. Brata Alberta w Leśnej w zakresie
udzielenia schronienia, zapewnianie posiłku i niezbędnego ubrania.
d) Współpraca z Towarzystwem Przyjaciół Dzieci w Bolesławcu w zakresie
organizacji

spotkania

integracyjnego

z

księdzem

biskupem

dla

osób

niepełnosprawnych.
e) Współpraca z stowarzyszeniem Monar Dom Samotnej Matki w Ścinawie
w zakresie udzielenia schronienia dla samotnej matki z czwórka dzieci.
f) Współpraca z stowarzyszeniem Monar Dom Samotnej Matki w Głogowie
w zakresie udzielenia schronienia dla samotnej matki z czwórka dzieci.

Współpraca realizowana przez Urząd Miejski
a) Uchwała nr XXXI/219/16 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 19 grudnia 2016
r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata
2017-2019 informacja za rok 2018. Program był realizowany od 01 stycznia 2018
r. do 31 grudnia 2018 r., środki finansowe na realizację programu pozyskiwane
były z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
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Zadania służące realizacji Programu dla osiągnięcia wskazanych celów:


Zadanie nr I. Zwiększenie pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla
uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniom:

Zadanie to realizowane jest poprzez działalność Punktu Konsultacyjnego dla osób
z problemami narkotykowymi oraz ich rodzin. Punkt Konsultacyjny działał 1 raz
w tygodniu w czwartki w godzinach od 16:00

do 17:00. W sumie w okresie

sprawozdawczym odbyło się 48 godzin dyżurów w czasie ich trwania udzielono
53 konsultacji. W ramach Punktu Konsultacyjnego działającego przy Centrum
Profilaktyki Uzależnień
dyżury

i Przeciwdziałania Przemocy w Nowogrodźcu, pełniono

interwencyjno-wspierające oraz prowadziła mikroedukację dla osób

uzależnionych od narkotyków i ich rodzin. Najczęściej zgłaszali się osoby
uzależnione od narkotyków, a także członkowie rodzin osób zagrożonych
uzależnieniem sprzężonym tj. od alkoholu i narkotyków oraz osoby doświadczające
z tego powodu przemocy w rodzinie. Wszystkie te osoby uzyskały wsparcie
(jednorazowe lub wielokrotne) i niezbędne informacje jak pomóc bliskim i samemu
sobie.

Przekazywano im również ulotki i materiały, a także adresy i informacje

dotyczące placówek zajmujących się profesjonalną pomocą dla osób uzależnionych
od

narkotyków.

Bardzo

często

osoby

korzystające

z

punktu

prosiły

o zachowanie anonimowości. Punkt Konsultacyjny świadczy także porady
telefonicznie. Najczęściej o pomoc tego rodzaju prosili rodzice, często dorosłych już
dzieci. Pomoc otrzymana w Punkcie najczęściej stanowi dla klientów pierwszy,
ważny krok do podejmowania dalszych działań ratujących przed konsekwencjami
używania narkotyków. W/w zadanie realizowane jest również przy ścisłej współpracy
z Policją, Strażą Miejską, Miejsko Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej,
Zespołem Interdyscyplinarnym ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz
Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.


Zadanie Nr II. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej,
edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów
narkomanii w szczególności dla dzieci i młodzieży.

W tym zakresie niezmiernie ważna jest organizacja różnych form profilaktyki.
Jedną z nich są zajęcia prowadzone w świetlicach środowiskowych. Ich działalność
nie jest kojarzona bezpośrednio z zadaniami szkoły, dlatego dzieci i młodzież chętnie
uczestniczą w zajęciach organizowanych w świetlicach. W 2018 r. w gminie działała
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świetlica środowiskowa w Wykrotach. Zajęcia cieszyły się dużym zainteresowaniem
wśród dzieci i młodzieży. Podczas spotkań realizowane były założenia Gminnego
Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2017-2019, dostosowane do potrzeb
wychowanków i lokalnej społeczności.
Na bieżąco przeprowadzano pogadanki edukacyjno-profilaktyczne dla uczniów
szkół z terenu Gminy i Miasta Nowogrodziec. Rozmowy pedagogów prowadzone
były także z rodzicami uczniów podczas spotkań, zebrań i wywiadówek. Dla uczniów
klas III Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Nowogrodźcu oraz dla uczniów klas
VII i II oddziału gimnazjalnego w Szkole Podstawowej im. Józefa Piłsudskiego
w Nowej Wsi zorganizowano po raz kolejny warsztaty profilaktyczne prowadzone
przez przedstawiciela Monaru z Legnicy. W roku 2018 Gmina Nowogrodziec tak jak
latach

w

poprzednich

przystąpiła

do

ogólnopolskiej

kampanii

edukacyjno–profilaktycznej pn. „Narkotyki? To mnie nie kręci!”. Akcja podejmuje
problem profilaktyki uzależnień wśród dzieci i młodzieży. W jego ramach zakupiony
został pakiet bazowy produktów profilaktycznych składających się z materiałów
edukacyjnych dla szkół podstawowych, gimnazjalnych, rodziców i nauczycieli.


Zadanie Nr III. Wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych
oraz osób fizycznych, służących rozwiązywaniu problemów narkomanii.

Bardzo ważnym zadaniem samorządów jest stwarzanie mieszkańcom warunków
do aktywnego i z dala od jakichkolwiek używek spędzania wolnego czasu.
Najczęściej

są

to

półkolonie

profilaktyczne

i

obozy

socjoterapeutyczne,

zagospodarowanie czasu wolnego dzieciom i młodzieży pozostającym w miejscu
zamieszkania oraz imprezy sportowe, festyny itp. Działania takie zawsze wpływają
pozytywnie na rozwijanie zainteresowań u młodych osób i mogą być alternatywą dla
zachowań ryzykownych, które najczęściej pojawiają się w sytuacji nudy.
- Uchwała nr XLVI/319/17 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 28 grudnia 2017 r.
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych na rok 2018
Program był realizowany od 01 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r., środki
finansowe na realizację programu pozyskiwane są z opłat za korzystanie z zezwoleń
na sprzedaż napojów alkoholowych.
Zadania służące realizacji Programu dla osiągnięcia wskazanych celów:
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Zadanie I. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej
dla osób uzależnionych od alkoholu.
a) Punkt Konsultacyjny
Punkt Konsultacyjny dla osób z problemami alkoholowymi oraz ich rodzin

działał 3 razy w tygodniu w każdy poniedziałek, czwartek i piątek tygodnia.
W poniedziałki w godzinach 15:30 – 19:00, w czwartki w godzinach 14:00–16:00
oraz w piątki w godzinach 16:30–19:00. W ramach działalności tego punktu, pełniono
dyżury interwencyjno-wspierające oraz prowadzono mikroedukację dla osób
uzależnionych od alkoholu oraz ich rodzin, podczas których udzielono 382 konsultacji
łącznie. Klientami Punktu były osoby z cechami współuzależnienia, cierpiące na
skutek przemocy domowej, uzależnienia od alkoholu. Udzielano też wsparcia osobom
z problemami osobistymi. Konsultacje dotyczyły udzielania wsparcia oraz
informowania o możliwości i metodach wychodzenia z uzależnienia alkoholowego.
Udzielono także porad w sprawach opiekuńczo–wychowawczych dotyczących
wychowania i opieki nad dziećmi. Niektóre osoby korzystały z pomocy jednorazowo,
inne wielokrotnie. Z relacji zwrotnych klientów wynika,

że otrzymana pomoc

w Punkcie pomaga im w rozwiązywaniu własnych problemów oraz łagodzeniu
trudnych sytuacji w swoich rodzinach. Dla efektywniejszej pracy Punktu niezbędna
była współpraca z Policją, Strażą Miejską, Miejsko Gminnym Ośrodkiem Pomocy
Społecznej, Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Zespołem
Interdyscyplinarnym ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, Oddziałem Leczenia
Uzależnień Alkoholowych w Bolesławcu, a także z ruchami samopomocowymi
trzeźwiejących alkoholików.

b) Działalność Klubu Abstynenta „CZUJNOŚĆ”
Klub Abstynenta „CZUJNOŚĆ” działał 2 razy w tygodniu w poniedziałki
w godz. 17:30 do godz. 19:00 i piątki w godz. 18:00 do godz. 19:00. W 2018 r. Klub
Abstynenta „Czujność” liczył 48 uczestników, w tym 28 uczestników z miasta
Nowogrodziec, a 20 uczestników z gminy Nowogrodziec. Osoby te brały udział
w spotkaniach społeczności klubowej, mitingach anonimowych alkoholików,
pracujących i trzeźwiejących alkoholików w ramach „Programu 12 kroków i 12
tradycji AA”. Podczas spotkań rozpowszechniane były: literatura fachowa oraz filmy
wideo dotyczące rozwiązywaniu problemów alkoholowych. Jednak główną oraz
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najważniejsza formą pomocy jest rozmowa oraz udzielanie wsparcia członkom nie
tylko przez gospodarza Klubu, ale również innych uczestników grupy. W ramach
działania Punktu odbywały się również dodatkowe spotkania integracyjne (warsztaty,
zloty, obozy) oddziałujące na osoby uzależnione i współuzależnione.

c) Działalność Grupy Psychoedukacyjnej dla osób współuzależnionych od
alkoholu
Grupa spotykała się w środy w godzinach 16:00-18:00, łącznie 50 godzin w roku
podczas,

których

realizowany

był

Program

Grupy

Psychoedukacyjnej.

Uczestniczkami Grupy były kobiety w przedziale wiekowym 20-60 lat z problemem
współuzależnienia oraz doznające przemocy domowej, średnio na zajęciach
uczestniczyło 9 kobiet. Zajęcia pozwoliły uczestniczkom lepiej zrozumieć własną
sytuację życiową oraz ukazały możliwości dokonania pozytywnych zmian w życiu
osobistym i w życiu swojej rodziny.


Zadanie II. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe
pomocy psychologicznej i prawnej w szczególności ochrony przed przemocą
w rodzinie.
a) Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Działalność Komisji związana była z analizą i oceną zebranych informacji

oraz rozmowami motywacyjno–interwencyjnymi polegającymi na podejmowaniu
takich działań, które sięgają do przyczyn złej, a nawet tragicznej sytuacji wielu rodzin,
gdzie występuje nadużywanie alkoholu, narkotyków,

a często także przemoc.

Głównym założeniem Komisji jest uświadomienie problemu oraz integracja działań
w zakresie terapii osób uzależnionych i członków ich rodzin. W związku
z funkcjonowaniem Komisji finansowano koszty wykonywania opinii w przedmiocie
uzależnienia od alkoholu oraz koszty opłat wniosków sądowych i pocztowych.
W okresie sprawozdawczym odbyło się 6 oficjalnych posiedzeń, w trakcie których
Komisja rozpatrywała wnioski z prośbą o wszczęcie procedury motywującointerwencyjnej w stosunku do 21 osób nadużywających alkohol, powodujących
rozkład życia rodzinnego, demoralizujących nieletnich, uchylających się od pracy
w

skutek

nadmiernego

picia

albo

systematycznie

zakłócających

Przeprowadzono rozmowy z 64 osobami. Komisja również

spokój.

zaopiniowała 21

wniosków o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Wydano przez
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biegłych opinie w przedmiocie uzależnienia dla 16 osób. Do realizacji zadań Komisji
służy stała współpraca z Sądem, Klubem Abstynenta w Nowogrodźcu, Punktem
Konsultacyjnym, Miejsko Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Nowogrodźcu,
Zespołem Interdyscyplinarnym ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, Policją,
Strażą Miejską, Oddziałem Odwykowym w Wojewódzkim Szpitalu dla Nerwowo
i Psychicznie Chorych w Bolesławcu, Poradnią Leczenia Uzależnień w Bolesławcu
oraz z Sądem i kuratorami zawodowymi.


Zadanie

III.

Prowadzenie

profilaktycznej

działalności

informacyjnej

i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych.
W tym zakresie niezmiernie ważna jest organizacja takich form profilaktyki, jak
zagospodarowanie czasu wolnego dla dzieci i młodzieży oraz zajęcia profilaktyczne
w postaci

warsztatów, spektakli czy szkoleń. Gmina Nowogrodziec realizowała

powyższe zadanie poprzez:
a) Funkcjonowanie Świetlicy Środowiskowej
b) Wsparcie realizacji działań profilaktycznych promujących zdrowy styl
życia, czy też wzmacniających więzi rodzinne.


Zadanie IV. Wspomaganie działalności instytucji, dofinansowanie organizacji
pozarządowych, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu
problemów alkoholowych.



Zadanie V. Inne działania związane z realizacją Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Nadużywanie alkoholu jest jednym z najpoważniejszych problemów

społecznych w Polsce. Spożywanie alkoholu niestety wciąż jeszcze postrzegane jest
jako najlepszy sposób na rozwiązywanie wielu problemów. Samorząd w działaniach
profilaktycznych odgrywa bardzo dużą rolę polegającą na stwarzaniu mieszkańcom
warunków do aktywnego i z dala od jakichkolwiek używek spędzania wolnego czasu.
Najczęściej

są

to

półkolonie

profilaktyczne

i

obozy

socjoterapeutyczne,

zagospodarowanie czasu wolnego dzieciom i młodzieży pozostającym w miejscu
zamieszkania oraz imprezy sportowe, festyny itp. Działania takie zawsze wpływają
pozytywnie na rozwijanie zainteresowań u młodych osób i mogą być alternatywą dla
zachowań ryzykownych, które najczęściej pojawiają się w sytuacji nudy. Kluczowym
aktem prawnym, na podstawie, którego prowadzi się realizację działań na szczeblu
lokalnym jest Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
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Alkoholowych. Program jest uchwalany corocznie przez Radę Miejską. Program
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zawiera katalog zadań, jakie
organ

stanowiący

gminy

postawił

sobie

do

realizacji

w przedmiotowym zakresie. Program jest częścią strategii rozwiązywania problemów
społecznych. Mając na uwadze powyższe można stwierdzić, że działania
profilaktyczne na terenie Gminy i Miasta Nowogrodziec realizowane są na bieżąco
uwzględniając wszystkie obszary wsparcia i potrzeby osób z problemami
alkoholowymi. Wsparcie udzielane jest zarówno osobom, które go potrzebują, jak
również prowadzi się profilaktykę w zakresie przeciwdziałania tym problemom.


Uchwała nr XLIV/299/17 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 29 listopada
2017r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy i Miasta
Nowogrodziec z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których
mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok
2018

Zgodnie z założeniami programu, współpraca samorządu gminy z podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2018 roku obejmowała szereg
zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu, działalności na rzecz dzieci i młodzieży
oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym. Oprócz wsparcia
finansowego na realizację zadań podmioty te otrzymują wsparcie merytoryczne,
informacyjne, promocyjne w zakresie podejmowanych działań i inicjatyw. Ponadto
samorząd gminy wspiera i dofinansowuje inicjatywy realizowane w ramach
profilaktyki alkoholowej i narkomani, których współorganizatorami są podmioty
prowadzące działalność pożytku publicznego. W ramach współpracy organizacje
pozarządowe i stowarzyszenia zapraszane są do aktywnego udziału we wszelkich
organizowanych wydarzeniach i imprezach. Zadania publiczne realizowane są
zgodnie z programem o współpracy z organizacjami pozarządowymi, którego
głównym celem jest zaspokojenie zbiorowych potrzeb oraz polepszenie jakości życia
mieszkańców Gminy Nowogrodziec poprzez efektywną współpracę z organizacjami
pozarządowymi. Realizacja programu w 2018 r. odbyła się zgodnie z założeniami
programu – na zasadach określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie, w tym w formie otwartego konkursu ofert, a także w trybie
pozakonkursowym – oferty własne organizacji.
1. Konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych ogłoszono 26 stycznia 2018
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r. W ramach ogłoszonego konkursu ofert wsparciem finansowym objęto następujące
rodzaje zadań publicznych:
Zadanie nr I w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, w tym
prowadzenie szkolenia sportowego i udział drużyn w imprezach i rozgrywkach
sportowych organizowanych przez gminne, powiatowe, wojewódzkie i ogólnopolskie
związki sportowe . Przyznano 8 dotacji, a podpisano 7 umów o wsparcie realizacji zadania
publicznego.
Zadanie nr II w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, w tym organizacja
imprez sportowo-turystyczno-krajoznawczych: rajdy, złazy itp. Przyznano 1 dotację oraz
podpisano umowę.
Zadanie nr III w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku
dzieci
i młodzieży oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, poprzez
organizację obozów, kolonii, półkolonii i spotkań realizujących programy profilaktycznowychowawcze. Przyznano 3 dotacje, a podpisano 2 umowy.
2. Realizacja zadań, złożonych w trybie pozakonkursowym w 2018 r.
W ramach złożonych ofert w trybie pozakonkursowym, zostały zrealizowane
następujące zadania publiczne :


Zadanie w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa
narodowego poprzez organizację warsztatów, szkoleń, pokazów kulinarnych,
artystycznych, rękodzielniczych, itp. dla mieszkańców Gminy Nowogrodziec.



Zadanie w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, w tym
prowadzenie szkolenia sportowego i udział drużyn w imprezach i rozgrywkach
sportowych

organizowanych

przez

gminne,

powiatowe,

wojewódzkie

i ogólnopolskie związki sportowe .
Poprzez wsparcie realizacji powyższych działań zrealizowano następujące zadania
określone w § 7 Programu jako priorytetowe:
a) z zakresu ochrony i promocji zdrowia:
-promowanie zdrowego trybu życia poprzez organizowanie imprez kulturalnych
i sportowych dla społeczności w różnej skali wiekowej wspólnie z innymi
podmiotami,
b) z zakresu profilaktyki i przeciwdziałania patologiom społecznym, pomocy
społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji
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życiowej, wyrównywanie szans tych rodzin i osób oraz działania na rzecz
osób niepełnosprawnych:


zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób
uzależnionych,



udzielanie rodzinom, w których występują problemy uzależnień, pomocy
psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą
w rodzinie,



prowadzenie

profilaktycznej

działalności

informacyjnej

i

edukacyjnej

w zakresie rozwiązywania problemów uzależnień i ich przeciwdziałaniu,
w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych
zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących
w

pozalekcyjnych

programach

opiekuńczo-wychowawczych

i socjoterapeutycznych,


popularyzacja wśród dzieci i młodzieży wzorców i postaw trzeźwego
spędzania wolnego czasu,



wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej
rozwiązywaniu problemów uzależnień,
c) z zakresu krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży:



organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy i Miasta
Nowogrodziec,



z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu:



upowszechnianie i promocja kultury fizycznej i sportu w różnych
dyscyplinach sportowych,



wspieranie działalności klubów sportowych,



prowadzenie współzawodnictwa sportowego w szkołach podstawowych
i gimnazjalnych,



upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w sołectwach, działania z zakresu
utrzymania gminnych obiektów sportowych.

ust. 2
pkt. 10 a) – informacje o współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2018 r.
Zadanie nr I w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, w tym
prowadzenie szkolenia sportowego i udział drużyn w imprezach i rozgrywkach
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sportowych organizowanych przez gminne, powiatowe, wojewódzkie i ogólnopolskie
związki sportowe .

Wykorzystanie

Wysokość dotacji

L
Nazwa
p
organizacji
.

przyznanej w

Data

zawarcia

umowy

dotacji
w

wykazane

sprawozdaniu

z realizacji zadania

2018 roku

publicznego
Klub
1 Sportowy „Orzeł”
23 000,00

21.03.2018

23 000,00

Miejski Klub Sportowy
2
„Chrobry
49 500,00
.
Nowogrodziec”

13.03.2018

49 500,00

Ludowy
Klub
3
Sportowy „SPARTA” 50 500,00
.
Zebrzydowa

14.03.2018

43 386,42

48 000,00

21.03.2018

48 000,00

20 000,00

22.03.2018

20 000,00

23 000,00

14.03.2018

22 983,00

Gościszów
.

Klub
4

Sportowy

„PIAST”
.
Wykroty
Uczniowski
5
Sportowy
.
Nowogrodziec
Klub
6

Klub

Sportowy

„GRANIT”
.
Gierałtów
7
TS Parzyce
.

27 000,00

Klub

nie

przystąpił

do

-

realizacji zadania
Gminny
8

Szkolny 20 000,00

14.03.2018

20 000,00
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Związek
.

Sportowy

Nowogrodziec
RAZEM

261 000,00

226 869,42

-

Zadanie nr II w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, w tym organizacja
imprez sportowo-turystyczno-krajoznawczych: rajdy, złazy itp.
Wykorzystanie

Lp.

Nazwa organizacji

Wysokość

dotacji

przyznanej

w2018

roku

Data

zawarcia

umowy

dotacji
w

wykazane

sprawozdaniu

z realizacji zadania
publicznego

Gminny
Związek
1.

Szkolny
Sportowy 6 000,00

14.03.2018

6 000,00

Nowogrodziec
RAZEM

6 000,00

6 000,00

-

Zadanie nr III w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku
dzieci i młodzieży oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, poprzez
organizację obozów, kolonii, półkolonii i spotkań realizujących programy profilaktycznowychowawcze.

Wykorzystanie
Wysokość
Lp.

Nazwa organizacji

przyznanej
roku

dotacji
w

2018

Data

zawarcia

umowy

dotacji
w

wykazane

sprawozdaniu

z realizacji zadania
publicznego

Gminny
1.

Szkolny 22 000,00

14.03.2018
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22 000,00

Związek

Sportowy

Nowogrodziec
ZHP

Chorągiew

Dolnośląska Hufiec im.
2.
8 000,00
Szarych Szeregów w

8 000,00

10.03.2018

Bolesławcu
Nowogrodzieckie

nie

podpisano

Towarzystwo

umowy

Społeczno-Gospodarcze

przystąpiono

–

nie
do

realizacja

10 000,00

3.

zadania,

z

powodu

zbyt

niskiej wysokości

-

dotacji oraz braku
wolnych
terminów
zwiedzania
planowanych
miejsc
RAZEM

40 000,00

-

30 000,00

W ramach złożonych ofert w trybie pozakonkursowym, zostały zrealizowane
następujące zadania publiczne :


Zadanie w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
poprzez organizację warsztatów, szkoleń, pokazów kulinarnych, artystycznych,
rękodzielniczych, itp. dla mieszkańców Gminy Nowogrodziec.
Rozdział 92105 § 2820 Pozostała działalność z zakresu kultury:
Wysokość
Nazwa organizacji

Lp.

dotacji

Wykorzystanie

dotacji wykazane
przyznanej w 2018 Data zawarcia
w sprawozdaniu z
roku
umowy
realizacji zadania
publicznego
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1.

Stowarzyszenie

Kół

Gospodyń KWISA

RAZEM


10 000,00

23.07.2018

10 000,00

-

9 999,97
9 999,97

Zadanie w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, w tym
prowadzenie szkolenia sportowego i udział drużyn w imprezach i rozgrywkach
sportowych organizowanych przez gminne, powiatowe, wojewódzkie i ogólnopolskie
związki sportowe
Rozdział 92605 § 2820 Zadania w zakresie kultury fizycznej
Wykorzystanie
Wysokość
Nazwa organizacji

Lp.

dotacji

dotacji wykazane

przyznanej w 2018 Data zawarcia w sprawozdaniu
roku
umowy
z
realizacji
zadania
publicznego

1.

Klub

Sportowy

10 000,00

20.08.2019

9 982,00

2. KS Orzeł Gościszów

10 000,00

13.09.2019

10 000,00

RAZEM

20 000,00

Czerna

-

19 982,00

Łącznie w okresie sprawozdawczym w ramach realizacji programu współpracy
Gminy i Miasta Nowogrodziec z organizacjami pozarządowymi i podmiotami,
o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
wydatkowano 292.851,39 zł.

10.7 Programy przeciwdziałania alkoholizmowi oraz narkomanii
a) Zadanie I. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób
uzależnionych od alkoholu - wynagrodzenia dla osób realizujących dyżury w Punkcie
Konsultacyjnym w 2018 r. w Nowogrodźcu wyniósł: 20.460,00 zł oraz na zakup
materiałów i wyposażenia wyniósł : 213,50 zł.
b) Zadanie II. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy
psychologicznej i prawnej w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinieRAPORT O STANIE GMINY I MIASTA NOWOGRODZIEC
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Wynagrodzenia

członków

Gminnej

Komisji

Rozwiązywania

Problemów

Alkoholowych, biegłych, opłaty sądowe i pocztowe w okresie sprawozdawczym
wyniosły: 18.951,43 zł.
c) Zadanie III. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej
w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych - Koszt wynagrodzenia dla
opiekunów świetlic w okresie sprawozdawczym wyniósł:

7.741,38 zł zostały

zakupione gry i materiały biurowe z przeznaczeniem na realizację programu
profilaktycznego – wydatek: 1.015,00 zł; Wsparcie realizacji działań profilaktycznych
promujących zdrowy styl życia, czy też wzmacniających więzi rodzinne koszty
w 2018 r. wyniosły 13.192,02 zł.
d) Zadanie IV. Wspomaganie działalności instytucji, dofinansowanie organizacji
pozarządowych, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów
alkoholowych – koszty wyniosły łącznie 64.949,62 zł.
e) Zadanie V. Inne działania związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – koszty wyniosły łącznie 42.458,44 zł.
Łącznie ze środków profilaktyki na realizację
Profilaktyki

i

Rozwiązywania

problemów

zadań „Gminnego Programu
Alkoholowych”

w

okresie

sprawozdawczym poniesiono koszt: 168.981,39 zł.


Program przeciwdziałania narkomanii

a) Zadanie Nr I. Zwiększenie

pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla

uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniom - koszt wynagrodzenia dla osoby
pełniącej dyżury w Punkcie Konsultacyjnym w Nowogrodźcu na kwotę: 1.743,78 zł.
b) Zadanie Nr II. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej
oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii w szczególności
dla dzieci i młodzieży – koszty wyniosły 3.568,00 zł
W okresie sprawozdawczym na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania
narkomani wydatkowano kwotę: 5.311,78 zł.

11. Ochrona przeciwpożarowa
Jednym z elementów realizowanych przez Gminę Nowogrodziec jest poprawa
stanu bezpieczeństwa publicznego i możliwości reagowania na występujące
zagrożenie odpowiednio przygotowanych jednostek ratowniczych. Realizacja tego

RAPORT O STANIE GMINY I MIASTA NOWOGRODZIEC
146

zadania możliwa jest między innymi poprzez udzielanie wsparcia dla jednostek
Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy i Miasta Nowogrodziec, które stanowią
ważny element systemu bezpieczeństwa Gminy. Ochotnicze Straże Pożarne to
podmioty realizujące zadania w zakresie ochrony życia, zdrowia, mienia
i

środowiska.

Członkowie

Jednostek

operacyjno–technicznych

posiadają

odpowiednie przeszkolenie z zakresu ratownictwa, ratownictwa technicznego
i medycznego.
Aby prawidłowo realizować wszystkie zadania stojące przed OSP, oprócz wiedzy
i doświadczenia niezbędne jest odpowiednie wyposażenie w specjalistyczny sprzęt
bojowy, przeciwpożarowy, ratownictwa drogowego oraz w zakresie udzielania
pierwszej pomocy przedlekarskiej. Stan infrastruktury i sprzętu jest stale
poprawiany, co podnosi skuteczność i bezpieczeństwo strażaków podczas
prowadzonych akcji ratowniczych. Gmina Nowogrodziec przeznacza środki
budżetowe na wyposażenie i utrzymanie gotowości bojowej 7 jednostek
Ochotniczych Straży Pożarnych. Działalność prowadzona przez OSP jest bardzo
aktywna. Do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego wprowadzone
są 2 jednostki OSP Nowogrodziec od roku 1995 oraz OSP Czerna od roku 2015.
Pozostałe jednostki to OSP Gierałtów, OSP Wykroty, OSP Zebrzydowa, OSP
Gościszów oraz OSP Nowogrodziec Osiedle. Rozlokowanie Ochotniczych Straży
Pożarnych na terenie Gminy Nowogrodziec daje możliwość prowadzenia
skutecznych działań ratowniczo – gaśniczych. Na wyposażeniu Ochotniczych
Straży Pożarnych

znajduje

się

obecnie

10

samochodów

pożarniczych

przygotowanych do działań ratowniczo – gaśniczych. Samochody pożarnicze
dzielą się na pojazdy, które stanowią własność Gminy Nowogrodziec - OSP
Gierałtów, OSP Wykroty, OSP Nowogrodziec Osiedle, OSP Czerna (Renault
G270), OSP Gościszów, jak również te które stanowią własność jednostki OSP –
OSP Czerna Ford Transit, OSP Zebrzydowa oraz OSP Nowogrodziec.
Bez względu na rodzaj własności Gmina Nowogrodziec finansuje utrzymanie w/w
pojazdów pożarniczych.
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Na wyposażeniu poszczególnych OSP znajdują się następujące samochody
Nazwa
L
OSP

Samochody

Rok produkcji

Star L70

2004

Star A266

1988

Jelcz SD - 30

1979

p
.
Nowogrodziec
1
.

Gierałtów
2

Iveco 120-20 AW

.
Wykroty
3

1992
MAN 12.192 FA

.
Czerna
4
.

Zebrzydowa
5

1985
Renault G270

1994

Ford Transit 190

1997

Star 244

.
Gościszów
6

1986
Ford Transit

.
Nowogrodziec
7
Osiedle
.

2009
Lublin 3
1999
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Samochody pożarnicze zakupione przez Gminę Nowogrodziec w latach 2009 –
2016:
Nazwa
L
OSP

Źródło finansowania/ rok

Samochody

p

zakupu

.
Gierałtów
1

Iveco 120-20 AW

Gmina

.

Nowogrodziec

-

Nowogrodziec

-

Nowogrodziec

-

Nowogrodziec

-

Nowogrodziec

-

2016

Wykroty
2

MAN 12.192 FA

Gmina

.

2012

Czerna
3

Renault G270

Gmina

.

2014

Gościszów
4

Ford Transit

Gmina

.

2009

Nowogrodziec
5
Osiedle

Lublin 3

Gmina

.

2016

Wszystkie OSP dysponują bazą lokalową w postaci remiz strażackich, które są
w przekazane w użytkowanie w formie wieloletnich umów na działalność statutową
OSP oraz bazę lokalową sprzętu, samochodów bojowych oraz infrastruktury łączności
i alarmowania.
Interwencje OSP w poszczególnych latach:
Jednostka OSP

2014

2015

2016

2017

2018

OSP Nowogrodziec

142

208

145

142

194

OSP Czerna

22

51

54

82

94
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OSP Gierałtów

9

14

5

16

41

OSP Gościszów

5

11

4

10

14

1

4

6

16

OSP Nowogrodziec 2
Osiedle
OSP Wykroty

27

45

42

50

53

OSP Zebrzydowa

5

14

15

20

42

Łącznie:

212

344

269

326

454

Łączna liczba interwencji w latach (2014 – 2018) – 1605
OSP Nowogrodziec – 831
OSP Czerna – 303
OSP Gierałtów – 85
OSP Gościszów – 44
OSP Nowogrodziec Osiedle – 29
OSP Wykroty – 217
OSP Zebrzydowa – 96
Jednostki operacyjno-techniczne:
Ochotnicze Straże Pożarne

skupiają w swoich szeregach wg. stanu na dzień

31.12.2018 r. 127 osób w jednostkach operacyjno– technicznych.
Jednostka OSP

Liczba ratowników OSP w JOT

OSP Nowogrodziec

30 osób

OSP Czerna

25 osób

OSP Gierałtów

19 osób
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OSP Gościszów

11 osób

OSP Nowogrodziec Osiedle

10 osób

OSP Wykroty

18 osób

OSP Zebrzydowa

14 osób

Programy 2018 r.
Fundusz Sprawiedliwości dla Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy i Miasta
Nowogrodziec realizowany ze środków Funduszu Pokrzywdzonym oraz Pomocy
Postpenitencjarnej w ramach programu „Wsparcie i rozwój systemu instytucyjnego
pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz realizacji sektora
finansów publicznych zadań ustawowych związanych z ochroną interesów osób
pokrzywdzonych przestępstwem i świadków oraz likwidacja skutków pokrzywdzenia
przestępstwem”.

Pozyskano wyposażenie i sprzęt o łącznej wartości 20 699,00 zł. z czego 20 492,01
to środki pozyskane z Funduszu Sprawiedliwości. Ochotnicze Straże Pożarne
wzbogaciły się o następujący sprzęt:
OSP Nowogrodziec – defibrylator oraz skrzynka wewnętrzna na defibrylator;
OSP Czerna – defibrylator;
OSP Wykroty – szyny Kramera;
OSP Gierałtów – torba medyczna PSP R1;
OSP Zebrzydowa – nosze podbierakowe aluminiowe.
Ponadto OSP Wykroty objęta była programem pn. „Poprawa bezpieczeństwa
w Województwie Dolnośląskim” i zrealizowane zostało zadanie pn. „Zakup
radiotelefonów nasobnych dla Ochotniczej straży Pożarnej w Wykrotach” o łącznej
wartości 3 737,99 zł. z czego kwota 3000,00 zł. to środki pozyskane w ramach
programu.
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Remonty 2018 r.
Modernizacja Ochotniczej Straży Pożarnej w Czernej ( CO, ocieplenie budynku,
wymiana stolarki okiennej, bramy) – 154,874 zł.
Wykonanie wymiany instalacji wodociągowej i hydrantowej w budynku Ochotniczej
Straży Pożarnej w Czernej – 19 545,42 zł.
Szkolenia 2018 r.
Szkoleniem podstawowym Strażaków ratowników OSP objętych było 12 strażaków,
z jednostek OSP Gierałtów, OSP Gościszów, OSP Czerna, OSP Nowogrodziec, OSP
Nowogrodziec Osiedle, OSP Zebrzydowa oraz OSP Wykroty.

12. Oświata i wychowanie

12.1 Podstawy prawne
Na podstawie Uchwały Nr XXVIII/202/16 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 21
października 2016 roku w sprawie dostosowania Zakładu Obsługi Szkół
w Nowogrodźcu do pełnienia wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej
i organizacyjnej jednostek oświatowych, dla których Gmina Nowogrodziec jest
organem prowadzącym, Uchwały Nr XLVIII/328/18 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu
z dnia 30 stycznia 2018 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/202/16 Rady
Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 21 października 2016 roku w sprawie dostosowania
Zakładu

Obsługi

Szkół

w

Nowogrodźcu

do

pełnienia

wspólnej

obsługi

administracyjnej, finansowej i organizacyjnej jednostek oświatowych, dla których
Gmina Nowogrodziec jest organem prowadzącym jednostkami obsługiwanymi przez
Zakład Obsługi Szkół w Nowogrodźcu są:
1. Szkoła Podstawowa im. Górników Surowców Mineralnych w Czernej - Dyrektor
Pani Ewa Puzio;
2. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Gościszowie - Dyrektor Pani Teresa
Buryła;
3. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Gierałtowie - Dyrektor Pan Piotr
Fedorowicz
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4. Szkoła Podstawowa im. Bolesława Chrobrego w Nowogrodźcu wraz
z oddziałami gimnazjum
- Dyrektor Pani Urszula Troszczak– Krzywdzińska,
-Wicedyrektorzy: Pani Barbara Ruszel, Pani Krystyna Kędzia, Pan Józef Rosa;
5. Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Wykrotach wraz z oddziałami
gimnazjum
- Dyrektor Pani Wiesława Traczyk,
- Wicedyrektor Pani Małgorzata Sokalska;
6. Szkoła Podstawowa im. Józefa Piłsudskiego w Nowej Wsi - Dyrektor Pan
Krzysztof Kaczmarek,
- Wicedyrektor Pan Artur Kril;
7. Przedszkole Publiczne w Nowogrodźcu - Dyrektor Pani Małgorzata Kwiotek,
- Wicedyrektor Pani Izabela Żukowska-Maziarz,
- Kierownik Filii Pani Barbara Różnicka-Kurek

Ponadto w oparciu o Uchwałę Nr XXVIII/203/16 Rady Miejskiej
w Nowogrodźcu z dnia 21 października 2016 roku w sprawie nadania Statutu
Zakładowi Obsługi Szkół w Nowogrodźcu do zakresu działania Zakładu Obsługi
Szkół w Nowogrodźcu należy realizacja zadań ustawowych z zakresu systemu
oświaty nałożonych na Gminę Nowogrodziec, jako organ prowadzący jednostki
oświatowe. Do zadań tych należy:


opracowywanie analiz demograficznych oraz wieloletnich prognoz liczebności
uczniów i przygotowywanie stosownych wniosków w tym zakresie;



na podstawie informacji i sprawozdań otrzymywanych od jednostek oświatowych,
opracowywanie analiz dotyczących ilości uczniów z terenu gminy, realizujących
obowiązek szkolny w szkołach na terenie gminy i poza tym terenem, ilości
i liczebności oddziałów w szkołach, struktury zawodowej i poziomu wykształcenia
nauczycieli i pozostałych pracowników zatrudnionych w jednostkach oświatowych,
okresowe przedstawianie tych analiz Burmistrzowi Nowogrodźca wraz z wnioskami
w zakresie wpływu uzyskanych danych na kształtowanie się subwencji oświatowej;
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opracowywanie koncepcji i planów kształtowania sieci jednostek oświatowych i ich
struktury przy współpracy między innymi z dyrektorami jednostek oświatowych
i organami samorządu gminy;



weryfikacja projektów organizacyjnych jednostek oświatowych pod kątem zgodności
z obowiązującymi przepisami prawa i zabezpieczenia środków finansowych;



prowadzenie analiz kosztów funkcjonowania jednostek oświatowych oraz norm
organizacyjnych i finansowych dotyczących poszczególnych jednostek oświatowych,
opracowywanie danych i wniosków w tym zakresie;



badanie przestrzegania dyscypliny finansów publicznych poprzez stałe analizowanie
kształtowania się wykonania wydatków oraz w razie stwierdzenia zagrożenia
przekroczenia planowanych wydatków lub innych nieprawidłowości informowanie
o tym Burmistrza Nowogrodźca wraz z przedstawieniem wniosków zmierzających do
likwidacji tych zagrożeń lub nieprawidłowości.



obsługa finansowo-księgowa i koordynowanie działań na poziomie gminy w zakresie
funduszu zdrowotnego dla nauczycieli;



obsługa finansowo-księgowa i koordynowanie działań na poziomie gminy w zakresie
dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli;



obsługa finansowo-księgowa i koordynowanie działań na poziomie gminy w zakresie
dofinansowania wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej;



obsługa zadań związanych z przyznaniem przez Burmistrza dofinansowania
pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników;



prowadzenie i koordynowanie działań w zakresie systemu informacji oświatowej,
w tym prowadzenie bazy danych dla Zakładu Obsługi Szkół w Nowogrodźcu oraz
bazy danych oświatowych w zakresie zadań przewidzianych dla organu
prowadzącego;



organizacja

i

sprawowanie

nadzoru

nad

dowozem

uczniów

(w

tym

niepełnosprawnych) do placówek oświatowych;


sprawdzanie realizacji obowiązku szkolnego;



koordynowanie i nadzorowanie przebiegu procesu rekrutacji dzieci do jednostek
oświatowych;



współpraca z dyrektorami jednostek oświatowych w zakresie prowadzenia
prawidłowej polityki kadrowej;
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obsługa administracyjna postępowań egzaminacyjnych na stopień nauczyciela
mianowanego i przygotowanie decyzji w tym zakresie;



prowadzenie spraw związanych z powoływaniem komisji konkursowej wyłaniającej
kandydata na dyrektora jednostki oświatowej;



prowadzenie spraw związanych z oceną dyrektorów jednostek oświatowych;



prowadzenie spraw związanych ze współpracą samorządu gminy ze związkami
zawodowymi;



prowadzenie spraw związanych z nagrodami Ministra Edukacji Narodowej, Kuratora
Oświaty oraz Burmistrza Nowogrodźca;



weryfikacja wniosków o przyznanie stypendiów i nagród dla uczniów za wyniki
w nauce i osiągnięcia artystyczne;



sporządzanie i przesyłanie sprawozdań zbiorczych z wykonywania zadań z zakresu
opieki nad dziećmi w wieku do lat 3;



prowadzenie ewidencji niepublicznych placówek oświatowych;



prowadzenie spraw związanych z udzielaniem i rozliczaniem dotacji dla placówek
oświatowych prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu
terytorialnego i osoby fizyczne oraz dla niepublicznych placówek oświatowych;



prowadzenie spraw związanych z naliczaniem i wystawianiem not księgowych dla
jednostek samorządu terytorialnego, z których dzieci korzystają z usług wychowania
przedszkolnego w przedszkolu publicznym, dla którego Gmina Nowogrodziec jest
organem prowadzącym.
Stan zatrudnienia: 9 etatów w tym: Dyrektor – 1 et., Gł. Księgowy – 1 et. Starszy
Księgowy – 2 et., Inspektor – 1 et., Starszy Referent – 2 et. (1 os. urlop macierzyński/
urlop wychowawczy), Referent – 1 et., Pomoc adm. – 1 et.

Zadania finansowo-księgowe:
1) zadania bieżące:
a) przyjmowanie

i

rejestracja

dowodów

księgowych

wszystkich

jednostek

oświatowych oraz ZOSz w Nowogrodźcu,
b) kontrola pod względem formalnym i rachunkowym dowodów księgowych
wszystkich jednostek oświatowych oraz ZOSz w Nowogrodźcu oraz czy wydatek
mieści się w planie finansowym danej jednostki,
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c) dekretowanie

dowodów

księgowych

oraz

nadawanie

im

numerów

identyfikacyjnych stanowiących podstawę zapisu w księdze głównej poprzez
wskazanie symboli kont księgi głównej,
d) regulowanie należności i zobowiązań wszystkich jednostek oświatowych oraz
ZOSz w Nowogrodźcu,
e) dokonywanie bieżących księgowań,
f) sporządzanie dla wszystkich jednostek oświatowych oraz ZOSz w Nowogrodźcu
miesięcznych sprawozdań RB-28S z wykonania planu wydatków budżetowych,
g) sporządzanie dla wszystkich jednostek oświatowych oraz ZOSz w Nowogrodźcu
zestawień obrotów i sald oraz dzienników obrotów,
h) naliczanie i wypłacanie wynagrodzeń dla wszystkich pracowników jednostek
oświatowych oraz ZOSz w Nowogrodźcu,
i) odprowadzanie składek: emerytalnych, rentowych, chorobowych, wypadkowych
zdrowotnych oraz podatku dla wszystkich pracowników jednostek oświatowych
oraz ZOSz w Nowogrodźcu,
j) zgłaszanie do rejestracji w ZUS nowozatrudnionych pracowników oraz
wyrejestrowywanie pracowników, którym wygasł lub z którymi rozwiązano
stosunek pracy.

2) zadania okresowe:
a) zamykanie poprzedniego roku budżetowego oraz sporządzanie następujących
dokumentów:
 bilansów

wszystkich

jednostek

oświatowych

oraz

bilansu

ZOSz

w Nowogrodźcu na dzień 31 grudnia danego roku,
 rachunków zysków i strat wszystkich jednostek oświatowych oraz rachunku
zysków i strat ZOSz w Nowogrodźcu na dzień 31 grudnia danego roku,
 zestawień zmian w funduszu wszystkich jednostek oświatowych na dzień
31 grudnia danego roku oraz ZOSz w Nowogrodźcu,
 sporządzenie zestawień zbiorczych wyżej wymienionych dokumentów,
3) sporządzanie rocznych zestawień zbiorczych oraz zestawień jednostkowych:
- sprawozdanie Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych,
- sprawozdanie Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych,
- sprawozdanie Rb-34S z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym
mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych,
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- sprawozdanie Rb-N o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych,
- sprawozdanie Rb-Z o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń
i gwarancji - bilans jednostki budżetowej,
- sprawozdanie Rb-50 o dotacjach/wydatkach związanych z wykonywaniem zadań
zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami,
- sprawozdanie Rb-ST o stanie środków na rachunkach bankowych jednostek
samorządu terytorialnego,
4) sporządzanie kwartalnego sprawozdania Rb-50 o dotacjach / wydatkach związanych
z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami,
5) sporządzanie dla wszystkich jednostek oświatowych oraz ZOSz w Nowogrodźcu
sprawozdań
F-03 o stanie i ruchu środków trwałych za dany rok,
6) sporządzanie dla pracowników wszystkich jednostek oświatowych oraz ZOSz
w Nowogrodźcu: PIT-11, PIT-4R, PIT-8R, PIT-AR,
7) sporządzanie sprawozdań do GUS Z-06, Z-02, Z-12 oraz materiałów do systemu
informacji oświatowej.

Zadania merytoryczne:
1) realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie
oświaty (Dz.U. z 2018r., poz. 1457 ze zm.);
2) realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo
Oświatowe(Dz.U. 2018r., poz. 996 ze zm.) oraz przepisów wykonawczych wydanych
na jej podstawie, w tym w szczególności:
a) przygotowywanie dokumentacji związanej z wykonywaniem przez Gminę
Nowogrodziec funkcji organu prowadzącego szkoły podstawowe, przedszkole
i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, w tym w szczególności:
 materiałów do podjęcia decyzji o utworzeniu, przekształceniu lub likwidacji
placówek
publicznych

oświatowych,
przedszkoli

ustaleniu
i

sieci

oddziałów

prowadzonych

przez

przedszkolnych

w

gminę
szkołach

podstawowych, ustaleniu planu sieci publicznych szkół podstawowych
zmianach obwodów szkolnych oraz informacji o stanie realizacji zadań
oświatowych przez poszczególne jednostki,
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b) kontrola spełniania obowiązku nauki przez młodzież zamieszkałą na terenie
gminy,
c) przygotowanie konkursów na kandydatów na stanowiska dyrektorów szkół,
d) prowadzenie spraw kadrowych dyrektorów szkół,
e) wykonywanie zadań związanych z dowozem uczniów do placówek oświatowych
funkcjonujących na terenie Gminy oraz dowozem uczniów niepełnosprawnych
i upośledzonych,
f) opiniowanie arkuszy organizacji pracy szkół na dany rok szkolny w zakresie ich
zgodności z ramowymi planami nauczania i planami wydatków budżetowych
oraz określanie skutków finansowych arkuszy organizacji pracy szkół oraz
aneksów do arkuszy,
g) przygotowywanie dokumentów i decyzji stanowiących podstawę udzielenia
dofinansowania pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników,
h) opracowanie wytycznych do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego do
przedszkola publicznego, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
oraz do klas I szkół podstawowych,
i) prowadzenie spraw związanych z wpisaniem jednostek niepublicznych do
ewidencji i wykreśleniem z ewidencji szkół i placówek niepublicznych Miasta
i Gminy Nowogrodziec prowadzonej przez Burmistrza Nowogrodźca oraz
przygotowywanie uchwał określających zasady udzielania dotacji szkołom
i placówkom niepublicznym;
3) realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 27 października 2017 roku
o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2017r., poz. 2203) oraz przepisów
wykonawczych wydanych na jej podstawie, w tym w szczególności:
a) realizacja zadań finansowo-księgowych związanych z organizacją kształcenia
specjalnego,
b) prowadzenie spraw związanych z finansowaniem niepublicznych placówek
wychowania przedszkolnego,
c) prowadzenie spraw związanych z rozliczeniami finansowymi pomiędzy
jednostkami samorządu terytorialnego,
d) opracowywanie dokumentów związanych z ustalaniem opłaty za korzystanie
z wychowania przedszkolnego,
e) prowadzenie spraw związanych z naliczaniem i rozliczaniem dotacji celowej na
dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego,
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f) prowadzenie

spraw

związanych

z

wyposażeniem

publicznych

szkół

w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe;
4) realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku – Karta
Nauczyciela (Dz.U. z 2018r., poz. 967 ze zm.) oraz przepisów wykonawczych
wydanych na jej podstawie, w tym w szczególności:
a) analizowanie struktury zatrudnienia i poziomu wykształcenia nauczycieli oraz
prowadzenie spraw i przygotowywanie dokumentów związanych z awansem
zawodowym nauczycieli, w tym powoływanie komisji egzaminacyjnych dla
nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego,
b) przeprowadzanie analiz poniesionych w poprzednim roku kalendarzowym
wydatków na wynagrodzenia nauczycieli w odniesieniu do wysokości średnich
wynagrodzeń, o których mowa w art. 30 ust. 3 Karty Nauczyciela, oraz
średniorocznej struktury zatrudnienia nauczycieli na poszczególnych stopniach
awansu zawodowego a także sporządzanie stosownych sprawozdań,
c) prowadzenie spraw związanych z dofinansowaniem dokształcania i doskonalenia
zawodowego nauczycieli.

Opracowano, uzgodniono oraz przekazano odpowiednim organom do
zaopiniowania dokumenty, w oparciu o które podjęte zostały następujące
uchwały:
1) uchwała Nr XLVIII/332/18 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 30 stycznia 2018
roku w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania
przedszkolnego w przedszkolu publicznym i oddziałach przedszkolnych w szkołach
podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nowogrodziec;
2) uchwała Nr L/346/18 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 28 marca 2018 roku
w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielanych dla
niepublicznych

przedszkoli

i

niepublicznych

innych

form

wychowania

przedszkolnego prowadzonych przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu
terytorialnego oraz osoby fizyczne na terenie Gminy Nowogrodziec, a także trybu
przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania oraz terminu
i sposobu rozliczenia wykorzystania dotacji;
3) uchwała Nr LI/353/18 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 27 kwietnia 2018 roku
w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego
obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom, którym powierzono stanowisko
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kierownicze w przedszkolu i w szkołach, dla których organem prowadzącym jest
Gmina Nowogrodziec oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru
godzin zajęć dla nauczycieli pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów
pedagogicznych i doradców zawodowych;
4) uchwała Nr LII/362/18 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 29 maja 2018 roku
w sprawie ustalenia zasad i trybu przyznawania nagród oraz stypendiów dla
uzdolnionych

uczniów

zamieszkałych

na

terenie

Gminy

Nowogrodziec

uczęszczających do szkół podstawowych i klas gimnazjalnych włączonych do szkół
podstawowych.
Ponadto opracowano i wdrożono:
Zarządzenie Nr 12/2018 Burmistrza Nowogrodźca z dnia 29 stycznia 2018 roku
w sprawie ustalenia harmonogramu czynności oraz terminów przeprowadzania
postępowania rekrutacyjnego i postępowaniu uzupełniającego w roku szkolnym
2018/2019 do publicznego przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkołach
podstawowych oraz do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla
których Gmina Nowogrodziec jest organem prowadzącym.

12.2 Część oświatowa subwencji ogólnej, 0,4% rezerwy części oświatowej
subwencji ogólnej, dotacje, środki z programów rządowych oraz projektów
unijnych przeznaczone na funkcjonowanie oświaty w Gminie Nowogrodziec.

1.

Opracowanie i realizacja Zarządzenia Nr 51/2018 Burmistrza Nowogrodźca z dnia 14
maja 2018 roku w sprawie dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli,
określenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez
szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz określenia specjalności i form
kształcenia,

na

które

może

zostać

przyznane

dofinansowanie

nauczycielom

zatrudnionym w jednostkach oświatowych, dla których Gmina Nowogrodziec jest
organem prowadzącym oraz Zarządzenia Nr 60/2018 Burmistrza Nowogrodźca z dnia 30
maja 2018 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy i Miasta
Nowogrodziec na 2018 rok: 87 417,00 zł – kwota ujęta w uchwale Nr XLVII/32/18 Rady
Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 3 stycznia 2018 roku w sprawie budżetu Gminy
i Miasta Nowogrodziec na 2018 rok z przeznaczeniem na dokształcanie i doskonalenie
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zawodowe nauczycieli, 58 500,00 zł – środki finansowe będące w dyspozycji dyrektorów
jednostek oświatowych, 28 917,00 zł – środki finansowe będące w dyspozycji
Burmistrza Nowogrodźca;
50 982,40 zł – wysokość środków wykorzystanych przez jednostki oświatowe, w tym:
 na opłaty za kształcenia pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia
nauczycieli – 15 899,50 zł;
 na szkolenia rad pedagogicznych – 16 545,00 zł;
 na organizację doradztwa metodycznego – 2 000,00 zł;
 inne szkolenia nauczycieli (kursy, seminaria, warsztaty, narady) – 16 537,90 zł
6 405,00 zł – wysokość środków wydatkowanych z kwoty do dyspozycji Burmistrza.
Niewykorzystana kwota na zadanie to 30 029,60 zł (22 512,00 zł + 7 517,60 zł).

2.

Przygotowano i złożono do Ministerstwa Edukacji Narodowej wniosek o zwiększenie
części oświatowej subwencji ogólnej z 0,4% rezerwy w roku 2018 z tytułu
dofinansowania wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy
programowej z przedmiotów przyrodniczych w szkołach podstawowych na kwotę
85 715,00 zł. Szkołą, która została wskazana do wyposażenia w pomoce dydaktyczne
niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych była
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Gościszowie. Gmina Nowogrodziec otrzymała
ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej kwotę w wysokości
69 200,00 zł. Z przyznanych środków dokonano m.in. zakupu: 4 zestawów
interaktywnych (tablica, głośniki, projektor, zestaw jezdny), 4 laptopów, pomocy
dydaktycznych np. 2 mikroskopy, różnego rodzaju szkielety (ryby, żaby, jaszczurki,
królika), modele (DNA, serca, skóry), globusy, mapy, plansze dydaktyczne, zestawy
preparatów mikroskopowych, zestawy skał i minerałów.

3.

Gmina Nowogrodziec otrzymała dotację celową z budżetu państwa na dofinansowanie
zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2018 w kwocie 367 160,00 zł.
Dotacja przysługiwała na 268 dzieci w wieku od 3 do 5 lat. Powyższe środki zostały
przekazane jednostkom w następującym stopniu szczegółowości:
Dział 801 Rozdział 80103 § 2030 kwota – 41 100,00 zł; w tym:
a) Szkoła Podstawowa im. Górników Surowców Mineralnych w Czernej – oddział
przedszkolny 9 dzieci x 1 370,00 zł = 12 330,00 zł;
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b) Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Gierałtowie – oddział przedszkolny 7 dzieci
x 1 370,00 zł = 9 590,00 zł;
c) Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Gościszowie – oddział przedszkolny 2
dzieci x 1 370,00 zł = 2 740,00 zł;
d) Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Wykrotach – oddział przedszkolny
11 dzieci x 1 370,00 zł = 15 070,00 zł;
e) Szkoła Podstawowa im. Józefa Piłsudskiego w Nowej Wsi – oddział przedszkolny
1 dziecko x 1 370,00 zł = 1 370,00 zł;
Dział 801 Rozdział 80104 § 2030 kwota – 326 060,00zł.; w tym:
a) Przedszkole Publiczne w Nowogrodźcu 215 dzieci x 1 370,00 zł = 294 550,00 zł
b) Niepubliczne Przedszkole „Skrzaty” w Czernej 23 dzieci x 1 370,00 zł =31 510,00 zł.

4.

Gmina Nowogrodziec otrzymała dotację celową z budżetu państwa na wyposażenie
szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w kwocie
155 087,93 zł. w następującej szczegółowości klasyfikacji budżetowej:
Dokonano podziału środków w kwocie 155 087,93 zł w tym:
a) na poszczególne jednostki budżetowe zgodnie ze złożonymi przez nie informacjami
niezbędnymi do ustalenia wysokości dotacji celowej – 152 027,88 zł;
b) na obsługę zadania – 1 520,21 zł;
c) refundacja dla Gminy Nowogrodziec za 2017 rok – 1 539,84 zł.
Wydatkowana kwota dotacji przez szkoły w 2018r. – 147 759,38 zł, w tym:
Dokonano zwrotu dotacji: Rozdział 80153 § 2010 w kwocie 5 788,71 zł.
Wydatkowana kwota z refundacji za 2017r. – 1 419,72 zł w tym:
Dokonano zwrotu z refundacji za 2017r.: Rozdział 80153 § 2010 w kwocie 120,12 zł.
W ramach tego zadania w 2018 roku w oparciu o złożony wniosek nowe podręczniki
otrzymali uczniowie z klas II – 141 uczniów, z klas V – 226 uczniów oraz z klas VIII –
156 uczniów. Ponadto z uwagi na wzrost liczby uczniów w danych klasach w roku
szkolnym 2018/2019 w stosunku do liczby uczniów w roku szkolnym 2017/2018 szkoły
zapewniły dodatkowe komplety podręczników dla 17 uczniów z klas I, 3 uczniów z klas
IV, 15 uczniów z klas VI, 17 uczniów z klas VII oraz 23 uczniów z oddziałów
gimnazjalnych. Materiały ćwiczeniowe zapewniono dla 1 305 uczniów. Zostały
uwzględnione potrzeby uczniów niepełnosprawnych posiadających orzeczenia do
kształcenia specjalnego. W miarę możliwości zapewniono podręczniki, materiały
edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, dostosowane do potrzeb edukacyjnych
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i możliwości psychofizycznych uczniów dla: 7 uczniów z autyzmem, w tym z zespołem
Aspergera, 1 ucznia słabosłyszącego, 2 uczniów słabo- widzących (druk powiększony),
1 ucznia z niepełnosprawnością w stopniu lekkim.

5.

Kontynuowano działania związane z pozyskaniem wsparcia finansowego na zakup
książek do bibliotek szkolnych w ramach programu wieloletniego „Narodowy Program
Rozwoju Czytelnictwa”. Przygotowano i złożono stosowny wniosek:
- 20 000,00 zł – wnioskowana kwota wsparcia finansowego na zakup książek,
-

5 000,00 zł – wysokość wkładu własnego,

- 20 000,00 zł – wysokość dotacji otrzymanej przez Gminę w 2018 roku,
-

5 000,00 zł – wysokość wkładu własnego w 2018 roku.

W ramach programu w 2018 roku wsparcie uzyskały:
a) Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Gościszowie (dotacja 4 000,00 zł, wkład
własny 1 000,00 zł),
b) Szkoła Podstawowa im. Górników Surowców Mineralnych w Czernej (dotacja
4 000,00 zł, wkład własny 1 000,00 zł),
c) Szkoła Podstawowa im. Józefa Piłsudskiego w Nowej Wsi (dotacja 12 000,00 zł,
wkład własny 3 000,00 zł),
d) dotacja została wykorzystana w całości i zgodnie z przeznaczeniem.
Liczba zakupionych książek do bibliotek szkolnych w ramach Programu – 1 487 szt.,
w tym 699 lektur. Na 403 uczniów w szkołach objętych Programem 362 korzystało
z zakupionych nowości wydawniczych. Szkoły nawiązały współpracę z biblioteką
publiczną i biblioteką pedagogiczną. Do zakresu tej współpracy należała: wymiana
informacji o zakupie nowych tytułów, wzajemne informowanie się o akcjach
czytelniczych, uczestnictwo w spotkaniach autorskich, warsztaty dla uczniów. Wśród
ciekawych projektów edukacyjnych realizowanych w ramach Programu należy
wymienić: wystawienie przez uczniów SP w Czernej własnej wersji „Zemsty”
Aleksandra Fredry zatytułowanej „A zemsta będzie słodka …”, stałym elementem zajęć
bibliotecznych był cykl spotkań pt. „Środowe poranki bajkowe”, na uwagę zasługują
także akcje „Starsi czytają młodszym” oraz „Palcem po mapie Ameryki Północnej”
uczniowie szkoły włączyli się także w ogólnopolską akcję promującą czytelnictwo „Jak
nie czytam jak czytam”, akcję „Noc Bibliotek”. SP w Gościszowie może natomiast
pochwalić się organizacją spotkań autorskich z autorem książki „Galicjanie
i Serbowie, z tłumaczem tekstów pisanych w języku niemieckim w książce pt.
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„Gościszów 1233-2013”. Ważna dla szkoły była akcja czytelnicza „Kto czyta, nie
błądzi” oraz liczne konkursy czytelnicze. SP w Nowej Wsi przygotowała i zrealizowała
projekt pn. „Historia pisma i papieru – jak to z książką było?, przeprowadziła serię zajęć
doskonalących umiejętność korzystania z księgozbioru biblioteki pn. „Molik tu. Molik
tam z księgozbiorem za Pan brat”. Realizacja programu przyczyniła się do wzrostu
wypożyczeń wśród uczniów, nauczycieli oraz rodziców, zwiększenia liczby inicjatyw
związanych z propagowaniem czytelnictwa.
6. Przygotowano i złożono do Wojewody Dolnośląskiego wniosek organu prowadzącego
o udzielenie wsparcia finansowego w 2018 roku w ramach Rządowego programu
rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli
w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 –
„Aktywna Tablica”:
- 14 000,00 zł – wnioskowana kwota wsparcia finansowego,
-

3 500,00 zł – wysokość wkładu własnego,

- 14 000,00 zł – wysokość dotacji otrzymanej przez Gminę w 2018 roku,
-

3 500,00 zł – wysokość wkładu własnego w 2018 roku.

Koszt realizacji całego zadania - 17 500,00 zł.
W programie uczestniczyła Szkoła Podstawowa im. Józefa Piłsudskiego w Nowej Wsi.
Dokonano zakupu 3 tablic interaktywnych oraz 3 projektorów na łączną kwotę 16 998,61
zł. Jednostka wykorzystała dotację w wysokości 13 498,61 zł.
Dokonano zwrotu dotacji w wysokości 501,39 zł.

7.

Przygotowano i złożono do Wojewody Dolnośląskiego wniosek organu prowadzącego
o udzielenie wsparcia finansowego w 2018 roku na realizację zadania obejmującego
przygotowanie i przeprowadzenie działań związanych z obchodami setnej rocznicy
odzyskania przez Polskę niepodległości w oparciu o rozporządzenie Rady Ministrów
z dnia 7 maja 2018 roku w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu wspierania
przedsięwzięć w zakresie edukacji patriotycznej i obywatelskiej dzieci i młodzieży,
realizowanych

w

2018r.

w

ramach

programu

wieloletniego

(Dz.U. z 2018r., poz. 910):
- 20 000,00 zł – wnioskowana kwota wsparcia finansowego,
-

5 000,00 zł – wysokość wkładu własnego.
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„Niepodległa”

Szkoły, które zgłosiły udział w programie to:
a) Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Wykrotach,
b) Szkoła Podstawowa im. Bolesława Chrobrego w Nowogrodźcu.
Jednostką, która została wybrana przez Ministerstwo Edukacji Narodowej do realizacji
zadania była Szkoła Podstawowa im. Bolesława Chrobrego w Nowogrodźcu.
Koszt realizacji całego zadania - 12 464,00 zł.
W ramach realizacji zadania obejmującego przygotowanie i przeprowadzenie działań
związanych z obchodami setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości Szkoła
Podstawowa im. Bolesława Chrobrego w Nowogrodźcu przeprowadziła wszystkie
zaplanowane działania. W dniu 27 września roku odbyła się wycieczka dla 43 uczniów z kl.
VII i VIII do Góry św. Anny. Uczniowie zwiedzili Muzeum Czynu Powstańczego.
Przedstawiciele klas V i VI wzięli udział w Grach Terenowych pod hasłem „1918 –
Nareszcie wolna!”. W ramach spotkań ze świadkami historii uczniowie wysłuchali świadectw
osób, które podzieliły się przeżyciami swoich przodków oraz swoimi z czasów II Wojny
Światowej i wcześniejszych. Uczniowie poznali historię rodzin, których członkowie walczyli
w Powstaniach, I i II Wojnie Światowej, doświadczyli wielu cierpień w związku
z więzieniem w obozach koncentracyjnych, wywózkami na Sybir. Poznali też historie rodzin,
które na przełomie XIX i XX wieku wyemigrowały do Bośni w Cesarstwie AustroWęgierskim, a po wojnie powróciły do kraju. Część z tych historii została nagrana i będzie
służyła jako pomoc dydaktyczna. W październiku uczniowie rozpoczęli zbiórkę zniczy, które
zostały przekazane do Radia Wrocław w ramach akcji „Mogiłę Pradziada ocalić od
zapomnienia”. Zebrano ponad 400 biało-czerwonych zniczy. W dniu 18 października na
placu przed szkołą uczniowie w obecności rodziców i mieszkańców Nowogrodźca zatańczyli
poloneza na 100 par. Wszystkie klasy brały udział w konkursie pieśni patriotycznych. Klasy
1-3 zaprosiły na koncert swoich rodziców i dzieci przedszkolne. Najpiękniej wykonane pieśni
przez uczniów klas starszych zostały zaprezentowane 9 listopada podczas koncertu dla
społeczności szkolnej i lokalnej. O godz.11.11 został odśpiewany wspólnie hymn
państwowy. Również 9 listopada przedstawiciele szkoły oraz poczet sztandarowy brały
udział w uroczystościach gminnych w Nowej Wsi. W dniu 11 listopada po uroczystym apelu
poległych i mszy świętej, nasi uczniowie zaprezentowali program artystyczny - 100 lat
Niepodległej. W dniu 15 listopada odbyła się w szkole uroczystość przekazania sztandaru
przez kombatantów Miejsko-Gminnego Związku Kombatantów i Byłych Więźniów
Politycznych z udziałem władz lokalnych oraz przedstawicieli ZKiBWP. W tym samym dniu
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dokonano ceremonii otwarcia Izby Tradycji, w której zgromadzono pamiątki przekazane
przez kombatantów oraz udostępnione i opisane przez naszych uczniów. Szkoła zakupiła
manekiny, które posłużyły do ekspozycji wojskowych mundurów. W szkole przeprowadzono
konkursy plastyczne pod hasłem „Moja Ojczyzna – mój Dom” dla klas 1-3 oraz klas
wyższych. Prace zdobiły korytarze szkolne a te, które zostały wyróżnione, zostały przekazane
na wystawę w Urzędzie Miejskim w Nowogrodźcu. Biblioteka szkolna wzbogaciła swój
księgozbiór w literaturę o tematyce związanej z walką o niepodległość. Zakupione materiały
papiernicze wykorzystano na dekoracje, drukowanie zdjęć, dyplomów, kserowanie oraz na
konkursy plastyczne. Projekt został podsumowany w trakcie spotkań z rodzicami i na
lekcjach wychowawczych. Laureaci konkursów zostali nagrodzeni dyplomami.

8.

Przygotowano dokumenty związane z udziałem szkół w programie „Szkolny Klub
Sportowy”. Została zwarta umowa o współpracy pomiędzy Gminą i Miastem
Nowogrodziec a Dolnośląską Federacją Sportu jako operatorem Wojewódzkim programu
Ministerstwa Sportu i Turystyki „Szkolny Klub Sportowy”.
Wkład Gminy Nowogrodziec w udział w programie to opłata roczna w wysokości
350,00 zł oraz nieodpłatne udostępnienie obiektów sportowych wraz ze sprzętem
sportowym na realizację zajęć.
W programie uczestniczyły następujące jednostki:
a) Szkoła Podstawowa im. Górników Surowców Mineralnych w Czernej – 1 gr. (20
ucz.)
b) Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Gierałtowie - 1 gr. (16 ucz.)
c) Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Gościszowie – 1 gr. (15 ucz.)
d) Szkoła Podstawowa im. Bolesława Chrobrego w Nowogrodźcu – 2 gr. (38 ucz.)
e) Szkoła Podstawowa im. Józefa Piłsudskiego w Nowej Wsi – 2 gr. (33 ucz.).
Program miał na celu umożliwienie podejmowania dodatkowej aktywności fizycznej
realizowanej w formie pozalekcyjnych zajęć sportowych i rekreacyjnych pod opieką
nauczycieli wychowania fizycznego. Zajęcia były prowadzone od 29 stycznia
do 30 listopada 2018 roku w wymiarze 2 razy w tygodniu po 60 minut.
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9.

Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników:
a) kwota przyznanej Gminie dotacji zgodnie z zawartą umową Nr 92/FP/2018 z dnia 28
lutego 2018 roku – 173 756,00 zł.
b) kwota dotacji wnioskowanej w oparciu o liczbę rzeczywiście złożonych wniosków
o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników z uwzględnieniem
obsługi rachunku bankowego – 91 130,00 zł.,
c) kwota dotacji wykorzystanej – 90 913,33 zł,
d) zwrot dotacji w wysokości 216,67 zł;
W ramach tego zadania 12 pracodawców uzyskało dofinansowanie kosztów kształcenia
młodocianych pracowników zamieszkałych ta terenie Gminy Nowogrodziec.

12.3 Podział oraz sposób wykorzystania środków własnych Gminy
Nowogrodziec na realizację zadań wspierających procesy edukacyjne.

1.

Podział środków finansowych przeznaczonych na kolonie i obozy oraz inne formy
wypoczynku dzieci i młodzieży a także szkolenia młodzieży:
a)

kwota planowana w budżecie Gminy – 55 000,00 zł.,

b) kwota podzielona na poszczególne jednostki oświatowe – 45 000,00 zł,
c)

kwota będąca w dyspozycji Burmistrza Nowogrodźca – 10 000,00 zł,

d) środki wydatkowane przez jednostki oświatowe – 37 110,69 zł,
e)

środki zwrócone przez jednostki oświatowe 7 889,31 zł

f)

kwota wykorzystana z planu Urzędu Miejskiego – 350,00 zł (10 000,00 zł – 350,00
zł = 9 650,00 zł)

g) kwota niewykorzystana na zadanie – 17 539,31 zł (7 889,31 zł + 9 650,00 zł).
Przyznane środki zostały wykorzystane między innymi na:


SP Czerna: dofinansowanie wycieczki dla 41 uczniów z klas IV, V i VIII
(Poznań-Pobiedziska-Biskupin-Wenecja-Gniezno), opłata za przewóz 17 uczniów z
klas

V-VIII do Wrocławia (udział w Dolnośląskim Festiwalu Nauki, zwiedzanie

stadionu sportowego) oraz na wycieczkę do Świeradowa dla 32 uczniów klas IV-VI;


SP

Gierałtów:

sfinansowano

przewóz

uczniów

klas

I-VIII

do

Muzeum

Etnograficznego w Ochli i Centrum Przyrodniczego w Zielonej Górze i sfinansowano
zakup biletów;
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SP Gościszów: dofinansowanie wycieczek do Kopalni Złota – Złoty Stok dla uczniów
z klas II, III, V i VII, dofinansowanie wycieczki do Poznania dla uczniów z klas IV,
VI, VII oraz do Brzeźnika – Muzeum Grodu Średniowiecznego i do Szklarskiej
Poręby;



SP Nowogrodziec: sfinansowane zakup biletów na spektakl teatralny, pokrycie
kosztów przewozu uczniów do Żagania i zakup biletów wstępu do Muzeum Obozów
Jenieckich,

pokrycie

kosztów

przewozu

uczniów

do

Karpacza

na

obóz

sportowo – językowy, pokrycie kosztów przewozu uczniów na zawody, konkursy,
występy, gale wręczania nagród laureatom konkursów;


SP Wykroty: dofinansowanie wycieczki dla uczniów klas I-III do Nowej Soli,
dofinansowanie wycieczki dla uczniów klas IV do Karpacza, dofinansowanie
wycieczki dla uczniów klas V-VII do Wrocławia oraz do Lutomierza Ząbkowic
Śląskich dla oddziałów gimnazjalnych i kasy VII;



SP Nowa Wieś: dofinansowanie wycieczek po terenie powiatu bolesławieckiego,
w tym np. zwiedzanie Muzeum Historii Miasta Bolesławiec, udział w warsztatach
ceramicznych, Kliczków, dofinansowanie wyjazdu do Wrocławia – udział uczniów
klas VII, VIIIa, VIIIb i III gimnazjum w „Lekcjach fizyki” na Uniwersytecie
Wrocławskim.

2. Współdziałanie z Powiatowym Centrum Edukacji i Kształcenia Kadr w Bolesławcu
w zakresie organizacji konkursów przedmiotowych dla uczniów na poziomie
powiatowym oraz zasad ich finansowania, których celem jest wspieranie edukacji
uzdolnionych dzieci i młodzieży – zakup nagród na kwotę 727,17 zł.

Laureaci za rok szkolny 2017/2018
Nazwa konkursu

Liczba zajętych miejsc

XVI Powiatowy Turniej Ortograficzny – „Ignacy Jan 2 wyróżnienia
Paderewski”
szkoły podstawowe kl. III
XVI Powiatowy Turniej Ortograficzny – „Ignacy Jan 2 wyróżnienia
Paderewski”

III miejsce ex
szkoły podstawowe kl. IV-VI
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XVI Powiatowy Turniej Ortograficzny – „Ignacy Jan 2 III miejsca ex
Paderewski”
szkoły podstawowe kl. VII i kl. II-IIgimnazjum
XVIII Powiatowy Konkurs Języka Polskiego dla uczniów 3 wyróżnienia
szkół podstawowych

II miejsce

„Bohaterowie literaccy i ich dom lub w drodze do niego”

III miejsce

X Powiatowy Turniej Wiedzy o Sztuce im. Jolanty Ajlikow I miejsce
Czarneckiej

II miejsce

Szkoły podstawowe

V miejsce

X Powiatowy Turniej Wiedzy o Sztuce im. Jolanty Ajlikow- I miejsce
Czarneckiej
odziały gimnazjalne
XVI Bolesławiecki Konkurs Matematyczny dlauczniów kl. V miejsce
IV-V szkół podstawowych
XVI Bolesławiecki Konkurs Matematyczny dla

3 III miejsca ex

uczniów kl. VI-VII szkół podstawowych
XVI Bolesławiecki Konkurs Matematyczny dla uczniów

VII miejsce ex

kl. II-III gimnazjum
Powiatowy Konkurs Literacki „Musimy zatrzymać w czasie”

2 wyróżnienia

XVII Powiatowy Konkurs Języka Polskiego „W kręgu I miejsce
motywów literackich – cztery pory roku”

wyróżnienie

Powiatowy Młodzieżowy Konkurs Krajoznawczy „Poznajemy I miejsce
Ojcowiznę – Bolesławiec 2018”

II miejsce ex
III miejsce ex

3.

Udzielanie dotacji dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy
Nowogrodziec przez osoby prawne i fizyczne – Niepubliczne Przedszkole „Skrzaty
w Czernej”:
a) plan ogółem – 131 935,00 zł, w tym:
- planowane środki własne – 100 425,00 zł,
- dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania
przedszkolnego
- 31 510,00 zł.,
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b) wykonanie – ogółem 131 867,13 zł, w tym:
- środki własne – 100 357,13 zł,
- środki z dotacji – 31 510,00 zł;
Różnica między planem a wykonaniem: 67,87 zł
Do Niepublicznego Przedszkola „Skrzaty w Czernej” w 2018 roku uczęszczało
co miesiąc 23 dzieci (z wyłączeniem lipca – 15 dzieci i sierpnia 16 dzieci).
Dzieci według miejsca zamieszkania (struktura może się nieznacznie różnić
w poszczególnych miesiącach roku) : Czerna – 16 dzieci; Wykroty – 6 dzieci;; Gierałtów
– 1 dziecko Zagajnik – 1 dziecko.

4.

Przygotowywanie dokumentów oraz naliczanie i rozliczanie dotacji za dzieci będące
mieszkańcami

Gminy

Nowogrodziec

korzystające

ze

świadczeń

wychowania

przedszkolnego w publicznych przedszkolach i publicznych innych formach wychowania
przedszkolnego oraz w niepublicznych przedszkolach i niepublicznych innych formach
wychowania przedszkolnego zlokalizowanych na terenie innych gmin:
Rozdział 80103
a) plan ogółem – 2 220,00 zł.,
b) wykonanie: - za okres od I do VIII 2018r. dla Gminy Węgliniec – 2 219,97 zł. oddział
przedszkolny w szkole podstawowej,
Rozdział 80104
a) plan ogółem – 233 580,00 zł.,
b) wykonanie:
- za XII 2017r. dla Miasta Lubań – 673,31 zł. przedszkola niepubliczne,
- wyrównanie za 2017r. Miasto Zgorzelec – 68,22 zł,
- za XII 2017r. dla Gminy Bolesławiec – 5 446,73 zł przedszkola publiczne,
- za XII 2017r. dla Gminy Osiecznica – 1 461,43 zł
w tym: 818,78 zł. przedszkola publiczne, 642,65zł przedszkola niepubliczne,
RAZEM ZOBOWIĄZANIA za 2017r. – 7 649,69 zł
a) dla Miasta Bolesławiec za okres od I do XII 2018r.– 111 357,40 zł.
w tym: 18 712,12 zł. przedszkola publiczne, 92 645,28 zł przedszkola niepubliczne,
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Dzieci według miejsca zamieszkania (struktura może się nieznacznie różnić
w poszczególnych miesiącach roku) : Zebrzydowa – 7 dzieci; Nowa Wieś – 2 dzieci;
Gościszów – 2 dzieci; Godzieszów – 1 dziecko; Nowogrodziec – 6 dzieci; Wykroty – 2
dzieci; Zabłocie – 1 dziecko;
b) dla Gminy Węgliniec za okres od I do XII 2018r.– 24 064,48 zł. (przedszkola
niepubliczne),
c) Dzieci według miejsca zamieszkania (struktura może się nieznacznie różnić
w poszczególnych miesiącach roku) : Wykroty – 2 dzieci; Godzieszów – 1 dziecko;
d) dla Miasta Lubań za okres od I do XI 2018r.– 16 232,50 zł. oraz za XII 2018r. w 2019r. –
3 756,90 zł (przedszkola niepubliczne),
e) dla Gminy Lubań za okres od I do IX 2018r.– 4 057,86 zł oraz za okres od X do XII
2018r. w 2019r. – 3 625,74 zł (przedszkola publiczne),
Dzieci według miejsca zamieszkania (struktura może się nieznacznie różnić
w poszczególnych miesiącach roku) : Nowogrodziec – 1 dziecko; Gościszów – 1
dziecko; Wykroty - 1 dziecko;
f)

dla Miasta Zgorzelec za okres od VI do XII 2018r. – 9 688,77 zł
w tym: 3 266,20 zł przedszkola publiczne, 6 422,57 zł przedszkola niepubliczne,
Dzieci według miejsca zamieszkania (struktura może się nieznacznie różnić
w poszczególnych miesiącach roku) : Gierałtów – 2 dzieci;

g) dla Gminy Bolesławiec za okres od I do XII 2018r.– 50 899,72 zł
w tym: 49 318,48 zł. przedszkola publiczne, 1 581,24 zł przedszkola niepubliczne,
Dzieci według miejsca zamieszkania (struktura może się nieznacznie różnić
w poszczególnych miesiącach roku) : Gościszów – 3 dzieci; Nowogrodziec – 2 dzieci;
Czerna – 1 dziecko; Kierżno – 1 dziecko; Zebrzydowa – 1 dziecko; Parzyce - 1 dziecko;
Wykroty – 1 dziecko;
h) dla Gminy Osiecznica za okres od I do XII 2018r.– 6 977,41 zł – 0,02 zł = 6 977,39 zł
w tym: 3 346,84 zł przedszkola publiczne, 3 630,57 zł przedszkola niepubliczne,
Dzieci według miejsca zamieszkania (struktura może się nieznacznie różnić
w poszczególnych miesiącach roku) : Nowa Wieś – 1 dziecko;
i)

dla Gminy Lwówek Śląski za okres od IX do X 2018r. – 2 565,56 zł oraz za okres od XI
do XII 2018r. w 2019r. – 2 543,72 zł (przedszkola niepubliczne)
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Dzieci według miejsca zamieszkania (struktura może się nieznacznie różnić
w poszczególnych miesiącach roku) : Gościszów – 2 dzieci.
RAZEM – 225 843,68 zł. ; OGÓŁEM – 233 493,37 zł.

5.

prowadzenie spraw związanych z naliczaniem i wystawianiem not księgowych dla
Gminy Lwówek Śląski, za dziecko będące mieszkańcem Gminy Lwówek Śląski
uczęszczające do przedszkola publicznego, dla którego organem prowadzącym jest
Gmina Nowogrodziec
- za XII 2017r. – 666,54 zł,
- za okres od I do VIII 2018r. – 4 366,40 zł,
RAZEM – 5 032,94 zł.

6.

Prowadzenie spraw związanych z naliczaniem i wystawianiem not księgowych dla
Gminy Lubań, za dziecko będące mieszkańcem Gminy Lubań uczęszczające do oddziału
przedszkolnego w szkole podstawowej, dla której organem prowadzącym jest Gmina
Nowogrodziec
- za okres od II do VI 2018r. – 1 806,98 zł,
12.4 Udział w realizacji projektów unijnych.
W wyniku zawartej w dniu 26 października 2017 roku umowy pomiędzy
Województwem Dolnośląskim, reprezentowanym przez Zarząd Województwa
Dolnośląskiego, pełniący role Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem
Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 a Fundacją Art Projekt
z siedzibą w Krakowie, ul. Obozowa 42/30, 30-383 Kraków (adres korespondencyjny:
ul. Jagodowa 3, 55-010 Smardzów) – działającą w imieniu własnym oraz Partnerów:
Gminą Nowogrodziec z siedzibą w Nowogrodźcu, ul. Rynek 1, 59-730
Nowogrodziec, Gminą Cieszków z siedzibą w Cieszkowie, ul. Grunwaldzka 41, 56330 Cieszków, Gminą Złoty Stok z siedzibą w Złotym Stoku, ul. Rynek 22, 57-250
Złoty Stok, trzy szkoły Gminy Nowogrodziec realizują Projekt „Szkoły Marzeń”
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego
2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego funduszu Społecznego.
Okres realizacji projektu od 01.08.2017 roku do 30.06.2019 roku.
Zadania projektowe:
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1) „Pozwolić uczniom myśleć – szkolenie dla nauczycieli (10.2.G)”;
2) „Warsztaty kreatywności” np. megakonstruowanie, koła teatralne, koła i zajęcia
plastyczne, zajęcia z kreatywnej współpracy z innymi;
3) „Warsztaty rozwijające kompetencje kluczowe” np. robotyka, warsztaty PDE
z chemii, fizyki, koła z języka niemieckiego; warsztaty z języka angielskiego,
„Cyfrowy Świat”,
4) „Młody naukowiec” np. warsztaty biologiczne, przyrodnicze, matematyczne,
matematyczno-przyrodnicze, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze;
5) „Zajęcia uzupełniające” – zajęcia wspierające bezpośrednio uczniów ze specjalnymi
potrzebami edukacyjnymi np. tutoring, zajęcia korekcyjno– kompensacyjne, zajęcia
logopedyczne, gimnastyka korekcyjna;
6) „Warsztaty przedsiębiorczości”.
W okresie od dnia 2 listopada 2017 roku do dnia 14 grudnia 2018 roku odbyło się
łącznie 2 628 godzin zajęć, w tym:
a) w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Gierałtowie – 529 godziny,
b) w Szkole Podstawowej im. Bolesława Chrobrego w Nowogrodźcu – 1 641 godzin,
c) w Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Wykrotach 458 godzin.
Całkowita wartość projektu: 1 638 251,52 zł.
Gmina Nowogrodziec – łączne środki podmiotu będącego stroną partnerstwa– 245 309,88
zł, w tym: - kwota dofinansowania (wynagrodzenia n-li) – 198 269,88 zł, - wkład własny
niepieniężny – 47 040,00 zł.
Szkoły biorące udział w projekcie otrzymały następujący sprzęt:
Szkoła Podstawowa im. Bolesława Chrobrego w Nowogrodźcu:
zapora sieciowa firewall, oprogramowanie do zarządzania i monitorowania sieci
komputerowych w szkole, urządzenie wielofunkcyjne, tablica interaktywna z głośnikami,
projektor multimedialny do tablicy interaktywnej, laptop do tablicy interaktywnej,
mikroskop z podłączeniem do komputera, projektor multimedialny, laptop do projektora
multimedialnego o wartości: 29.892,00 zł.
Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Wykrotach:
ruter sieciowy, zapora firewall, szafa, wózek przystosowany do przechowywani, ładownia
i

ochrony laptopów,

oprogramowanie do

komputerowych w szkole,

zarządzania i monitorowania sieci

laptop do zajęć z

oprogramowaniem,

urządzenie

wielofunkcyjne, tablica interaktywna z głośnikami, projektor multimedialny do tablicy
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interaktywnej, laptop do tablicy interaktywnej, tablica multimedialna, mikroskop
z podłączeniem do komputera, projektor multimedialny do tablicy multimedialnej, laptop
do tablicy multimedialnej o wartości: 86.870,00 zł.
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Gierałtowie:
ruter sieciowy, zapora firewall, szafa, wózek przystosowany do przechowywani, ładownia
i

ochrony laptopów,

oprogramowanie do

komputerowych w szkole,

zarządzania i monitorowania sieci

laptop do zajęć z

oprogramowaniem,

urządzenie

wielofunkcyjne, tablica interaktywna z głośnikami, projektor multimedialny do tablicy
interaktywnej, laptop do tablicy interaktywnej, wizualizer, mikroskop z podłączeniem do
komputera, projektor multimedialny, laptop do projektora oraz dygestorium do pracowni
przedmiotów przyrodniczych o wartości: 67.153,00 zł.
Ponadto szkoły biorące udział w projekcie otrzymały pomoce dydaktyczne:
1) pomoce dydaktyczne i materiały piśmienniczo-biurowe do zajęć wspierających postawy
kreatywności i przedsiębiorczości uczniów m.in.: pastele, ołówki, bloki, dziurkacze,
papier, kleje, pasty modelarskie, tusze, tonery, urządzenia wielofunkcyjne;
2) pomoce dydaktyczne i materiały piśmienniczo-biurowe do zajęć wspierających
kompetencje informatyczne, porozumiewania się językami obcymi oraz do zajęć
wyrównawczych i specjalistycznych m.in.: multimedialne programy edukacyjne, gry
językowe, planszowe, edukacyjne, filmy edukacyjne na DVD, multimedialne pakiety
logopedyczne, tablice sucho ścieralne, plansze interaktywne.
3) pomoce dydaktyczne i materiały piśmienniczo-biurowe do wyposażenia pracowni
przedmiotowych tj. matematycznych i przedmiotów przyrodniczych m.in.: modele brył,
matematyczne tarcze, mapy i atlasy ogólnogeograficzne, krajobrazowe świata, fizyczne,
filmy na DVD (o świecie przyrody, kontynentach), globusy, gry logiczne, strategiczne,
zręcznościowe, planszowe, mikroskopy stereoskopowe, mikroskopy szkolne, modele
anatomiczne człowieka.
W dniu 10 października 2018 roku została podpisana umowa o partnerstwie na
rzecz realizacji Projektu „Szkoły Przyszłości w Gminie Nowogrodziec”. Następnie
w dniu 16 listopada 2018 roku Partner Projektu - Fundacja Art Projekt, ul. Obozowa
42/30, 30-383 Kraków, działającą w imieniu własnym oraz Partnerów oraz na rzecz
własną i Partnerów, podpisał umowę o Dofinansowanie Projektu w Ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
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Współfinansowanego

ze

Środków

Europejskiego

Fundusz

Społecznego

z Województwem Dolnośląskim, z siedzibą we Wrocławiu, Wybrzeże Juliusza
Słowackiego 12-14, 50-411 Wrocław, reprezentowanym przez zarząd Województwa
Dolnośląskiego, pełniącym rolę Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem
Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014-2020,
Od dnia 07 stycznia 2019 roku rozpoczęły się działania związane
z harmonogramem realizacji zamówień dotyczących:
a)

budowy pracowni komputerowych wraz z wewnętrzną siecią oraz zakupem sprzętu TIK,

b) zakupu pomocy dydaktycznych.

12.5

Organizacją

dowozu

uczniów

szkół

podstawowych

i

oddziałów

gimnazjalnych z terenu Gminy Nowogrodziec.
Dowóz uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z terenu Gminy Nowogrodziec w roku
szkolnym 2018/2019 z podziałem na dwa zadania:
Rozdział 80113

PLAN na rok 2018

§ 4300

484 459,00

WYKONANIE za rok 2018
Dowóz

Zadanie nr 1

uczniów

do

szkół

podstawowych 334 368,38

i gimnazjów z terenu Gminy Nowogrodziec
Dowóz uczniów do Powiatowego Zespołu Szkół 121 946,75

Zadanie nr 2

i Placówek Specjalnych w Bolesławcu
Zwrot kosztów dowozu indywidualnego na 21 839,93

Zadanie nr 3

podstawie zawartych umów
Razem

478 155,06

Zadanie nr 1
Wykonawca: Usługi Transportowe Krzysztof Drączkowski, ul. Świętokrzyska 9/4,
59-220 Legnica.
Zadanie nr 2
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Wykonawca: Busiki Zasańscy Spółka Jawna, ul. Kolejowa 7, Wykroty, 59-730
Nowogrodziec.

12.6. Postępowania przeprowadzone z zastosowaniem ustawy Prawo zamówień
publicznych:
1) Świadczenie

usług

cateringowych

dla

dzieci

z

Przedszkola

Publicznego

w Nowogrodźcu w roku 2018 – szacunkowa wartość umowy 382 720,00 zł
Wykonawca: Firma Usługowa Paweł Sandecki, ul. Gen. Andersa 5, 67-300 Szprotawa
- wykonanie na 31.12.2018 – 290 680,10 zł
2)

Świadczenie

usług

cateringowych

dla

dzieci

z

Przedszkola Publicznego

w Nowogrodźcu w roku 2019 – szacunkowa wartość umowy 429 780,00 zł –
postępowanie rozstrzygnięto w dniu 21.12.2018r.
3) Dostawa oleju napędowego grzewczego do jednostek oświatowych z terenu Gminy
Nowogrodziec w roku 2018:
Wykonanie: I-XII
SP Czerna – szacunkowa wartość umowy

46 880,00 zł

47 224,62 zł

SP Gościszów – szacunkowa wartość umowy

46 880,00 zł

48 399,94 zł

ZS Nowa Wieś – szacunkowa wartość umowy 102 550,00 zł

87 048,61 zł

SP Wykroty – szacunkowa wartość umowy

43 950,00 zł

36 254,20 zł

SP Gierałtów – szacunkowa wartość umowy

43 950, 00 zł

27 763,13 zł

Razem: szacunkowa wartość umów

284 210,00 zł

246 690,50zł

Wykonawca: EKONAFT Bolesławiec Sp. z o.o., ul. Kościuszki 60, 59-700
Bolesławiec.
4) Dostawa oleju napędowego grzewczego do jednostek oświatowych z terenu Gminy
Nowogrodziec
w roku 2019 - postępowanie rozstrzygnięto w dniu 20.12.2018r.
SP Czerna – szacunkowa wartość umowy

52 234,00 zł

SP Gościszów – szacunkowa wartość umowy

48 790,00 zł
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ZS Nowa Wieś – szacunkowa wartość umowy

86 100,00 zł

Wykonawca: EKONAFT Bolesławiec Sp. z o.o., ul. Kościuszki 60, 59-700
Bolesławiec
SP Wykroty – szacunkowa wartość umowy

43 500,00 zł

SP Gierałtów – szacunkowa wartość umowy

43 500, 00 zł

Wykonawca: Gaz Petrol Sp. z o.o, ul. 1 Maja 90, 55-080 Kąty Wrocławskie.
Z uwagi na wartość zamówienia, bez zastosowania przepisów ustawy prawo
zamówień publicznych, zrealizowano następujące zadania:
1)

Wyposażenie Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Gościszowie w pomoce

dydaktyczne – sprzęt multimedialny do klas – 41 380,00 zł, w tym:
zamówienie podstawowe: 37 695,00 zł, zamówienie uzupełniające: 3 685,00 zł
Wykonawca:

Ditelnet

Nowoczesne

Usługi

Teleinformatyczne

Marta

Gazda,

ul. Przemysłowa 4,59-800 Lubań.
2) Wyposażenie w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej
z przedmiotów przyrodniczych w szkołach podstawowych:
- zakup pomocy dydaktycznych do realizacji przedmiotów przyrodniczych w Szkole
Podstawowej im. Jana Pawła II w Gościszowie - 26 511, 67 zł.
Wykonawca: Moje Bambino Sp. z o.o. Sp. k., ul. Graniczna 46, 93-428 Łódź.
- pomoce dydaktyczne do realizacji przedmiotów przyrodniczych (laptopy, zestawy
interaktywne) – 39 556,00 zł.
Wykonawca:

Ditelnet

Nowoczesne

Usługi

Teleinformatyczne

Marta

Gazda,

ul. Przemysłowa 4, 59-800 Lubań.
3) Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Gościszowie 69 363,70 zł.
Wykonawca: ALE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
Pisarzowice 240 D
59- 800 Lubań.
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4) Dostawa 3 tablic interaktywnych z projektorem ultra krótkoogniskowym w ramach
rządowego programu „Aktywna tablica” do Szkoły Podstawowej im. Józefa Piłsudskiego
w Nowej Wsi – 16 998,60 zł
Wykonawca: PHU INTER – TAB Jan Pazdecki, Józefów 27, 62-872 Godziesze Małe.
5) Dostawa mebli biurowych i szkolnych oraz pozostałego wyposażenia do Szkoły
Podstawowej im. Józefa Piłsudskiego w Nowej Wsi.
Część nr 1 - Meble szkolne biurowe – 16 302,95 zł
Wykonawca: Eldor Sp. z o.o., ul. 1 Maja 21, 43-300 Bielsko Biała.
Część nr 2 – Meble szkolne na wyposażenie sal lekcyjnych – 12 697,16 zł
Wykonawca: Moje Bambino Sp. z o.o. Sp. k., ul. Graniczna 46, 93-428 Łódź.
Część nr 3 – Wyposażenie – 14 244,63 zł
Wykonawca: Eldor Sp. z o.o., ul. 1 Maja 21, 43-300 Bielsko Biała.
Część nr 4 – Żaluzje okienne – 6 027,00 zł
Wykonawca: Kordia Blackout Designers, ul. Gwiaździsta 62/12/2, 53-413 Wrocław.
6) Modernizacja pracowni komputerowej SP w Wykrotach poprzez zakup komputerów
i wpięcie do sieci – 68 450,12 zł
Wykonawca: Virtual Technologies IT Sp. z o.o., ul. Damrota 6/301, 40-022 Katowice.
7) Budowa sieci teleinformatycznej oraz dostawa i konfiguracja urządzeń sieciowych
w Przedszkolu Publicznym w Nowogrodźcu oraz filii w Zebrzydowej – 34 556,40 zł
Wykonawca: Polskie Sieci Światłowodowe Sp. z o.o., ul. Al. Niepodległości 20/22, 42216 Częstochowa.
8) Budowa sieci teleinformatycznej oraz dostawa i konfiguracja urządzeń sieciowych
w Szkole Podstawowej w Nowogrodźcu – 78 910,39 zł
Wykonawca: Polskie Sieci Światłowodowe Sp. z o.o., ul. Al. Niepodległości 20/22, 42216 Częstochowa.
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12.7 Stan organizacji szkół podstawowych i gimnazjów – liczba uczniów na
podstawie danych z systemu informacji oświatowej

SIO – stan na `30 września 2018’
rok szkolny 2018/2019
Lp.

Szkoła

Liczba
uczniów

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

92

11

12

9

8

16

11

10

15

131

11

13

18

16

25

20

11

17

90

10

12

0

13

21

13

9

12

72

62

32

98

93

55

76

64

110

15

23

20

16

32

15

13

11

18

ogółem
1.
2.

3.

SP Czerna
SP
Gościszów
SP
Gierałtów

Liczba uczniów w rozbiciu na poszczególne klasy
III*

SP
Nowogrodzi

4.

ec

662

Od

SP 552

01.09.2017r. gimn.
z oddziałami 110
gimnazjalny
mi
SP Wykroty 163
od
01.09.2017r.
5
SP 145
z . oddziałami Gimn.
gimnazjalny
mi

18
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182

SP
6

Nowa SP 162

Wieś
.

Gimn.

20

12

11

30

30

17

12

181

217 131 131

30

20

149

148

20
ogólna
liczba
uczniów
w

1 320

139 134 90

roku

szkolnym
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Należy już zaznaczyć, iż w roku szkolnym 2019/2020 nastąpi znaczny spadek liczby uczniów
w szkołach. Absolwentami zostaną uczniowie klas III gimnazjum (148 uczniów) oraz uczniowie klas
VIII szkół podstawowych (149 uczniów) – łącznie około 297 uczniów. Luki tej nie zapełnią
uczniowie klas I (szacuje się że będzie ich około 139) co w konsekwencji doprowadzi do obniżenia
części oświatowej subwencji ogólnej dla Gminy i konieczność dofinansowania oświaty z dochodów
jednostki samorządu terytorialnego.
Wprowadzone zmiany systemowe będą powodowały jeszcze większy wzrost nakładów
na oświatę, zwłaszcza w kontekście kosztów generowanych przez mało liczne oddziały
klasowe.
Stopniowy spadek średniej liczby uczniów w oddziale obrazuje poniższa tabela.
rok szkolny 2018/2019

rok szkolny 2019/2020

liczba
uczniów liczba
liczba
w
rozbiciu uczniów
oddziałów
na szkoły
z SIO stan na
30.09.2018

średnia liczba prognozowana
dzieci
liczba uczniów
w oddziale
w
rozbiciu
na szkoły

prognozowana liczba prognozowana
uczniów z SIO stan na liczba
30.09.2018
oddziałów
z wzgl.. dzieci 6-letnich

prognozowana
średnia liczba
dzieci
w
oddziale

SP
Czerna

92

92

8

11,50

91

91

8

11,38

SP
Gierałtów

90

90

7

12,86

86

86

7

12,29

SP
Gościszów

131

131

8

16,38

123

123

8

15,38

SP
Nowogrodziec

SP

26

21,23
576

576

27

21,33

149

149

9

16,56

137

137

10

13,70

1 162

1 162

69

16,84

Nazwa
szkoły

552
662

Oddz.
Gim.

110

SP

145

SP
SP
Nowa
Wieś
Oddz.
Gim.

Razem
dla Gminy

27,50

9

16,11

163

SP Wykroty
Oddz.
Gim.

4

18

1

18

162

11

14,73

1

20

76

17,37

182
20

1 320

181
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Stan organizacji przedszkoli publicznych.
W Gminie Nowogrodziec funkcjonuje jedno przedszkole publiczne. Ponadto w 5 szkołach
podstawowych funkcjonują oddziały przedszkolne dla 5-latków i 6-latków.
SIO- stan na `30 SIO- stan na `30 SIO- stan na `30
wrzesień 2016
Liczba

L

uczniów Liczba

w

Szkoła
p

wrzesień 2017

uczniów Liczba

oddziałach w

uczniów

oddziałach w

oddziałach

przedszkolnych w przedszkolnych w przedszkolnych w

.

szkołach

szkołach

szkołach

podstawowych

podstawowych

podstawowych

(5 i 6-latki)
21
Szkoła
Podstawowa w tym:
1
im. Górników Surowców 6-latki 12
.
Mineralnych w Czernej
5-latki 9

18
Szkoła
2

wrzesień 2018

Podstawowa

w Gościszowie
.

w tym:
6-latki 12
5-latki 6

16

(5 i 6-latki)

(5 i 6-latki)

19

24

w tym:

w tym:

6-latki 10

6-latki 14

5-latki 9

5-latki 10

12
w tym:
7-latki 1
6-latki 9
5-latki 2

14
w tym:
6-latki 9
5-latki 5

12

13

Szkoła
Podstawowa
3
6-latki 12
im.
Jana
Pawła
II
.
5-latki 4
w Gierałtowie
4-latki 0

w tym:

w tym:

6-latki 5

6-latki 8

5-latki 7

5-latki 5

25
Szkoła
Podstawowa
4
w tym:
im. Tadeusza Kościuszki
.
6-latki 18
w Wykrotach
5-latki 7

25

25

w tym:

w tym:

6-latki 14

7-latki 1

5-latki 11

6-latki 14

w tym:
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5-latki 10

14
Zespół Szkół

11

w tym w Nowej w tym w Nowej

im. Józefa Piłsudskiego Wsi
5
w Nowej Wsi wraz z 7-latki 1
.
FILIĄ SP w Zebrzydowej 6-latki 10

Wsi

do 21.08.2017r.

5-latki 1

5-latki 3

RAZEM

94

7-latki 1
6-latki 9

12
w tym w Nowej
Wsi
6-latki 5
5-latki 7

79

88

Przedszkole Publiczne w Nowogrodźcu z Filią w Zebrzydowej, obejmuje swoją działalnością
dzieci w wieku od 3 do 6 lat. W uzasadnionych przypadkach przyjmowane są dzieci w wieku
2,5 lat.
W roku szkolnym 2017/2018 w Przedszkolu Publicznym w Nowogrodźcu było – 308 miejsc
(13 oddziałów):
w tym: budynek Przedszkola ul. Kolejowa Nr 46 - 150 miejsc,
budynek Szkoły Podstawowej im. Bolesława Chrobrego w Nowogrodźcu - 100 miejsc
- Filia w Zebrzydowej – 58 miejsc
Do Przedszkola Publicznego w Nowogrodźcu, z Filią w Zebrzydowej zostało przyjętych,
według stanu na 30.09.2017r., 303 dzieci (13 oddziałów) w tym:.
- dzieci 7 letnie – 2 (Nowogrodziec 2, Filia w Zebrzydowej 0)
- dzieci 6 letnie – 86, (Nowogrodziec 71, Filia w Zebrzydowej 15),
- dzieci 5 letnie – 84 (Nowogrodziec 65, Filia w Zebrzydowej 19),
- dzieci 4 letnie – 78 (Nowogrodziec 62, Filia w Zebrzydowej 16),
- dzieci 3 letnie – 53 (Nowogrodziec 48, Filia w Zebrzydowej 5).
Do Przedszkola Publicznego w Nowogrodźcu, z Filią w Zebrzydowej na nowy rok szkolny
2018/2019 zostało przyjętych, według stanu na 30.09.2018r., 306 dzieci (13 oddziałów)
w tym:.
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- dzieci 8 letnie – 1 (Nowogrodziec 1, Filia w Zebrzydowej 0)
- dzieci 7 letnie – 5 (Nowogrodziec 5, Filia w Zebrzydowej 0)
- dzieci 6 letnie – 82, (Nowogrodziec 65, Filia w Zebrzydowej 17),
- dzieci 5 letnie – 79 (Nowogrodziec 66, Filia w Zebrzydowej 13),
- dzieci 4 letnie – 81 (Nowogrodziec 69, Filia w Zebrzydowej 12),
- dzieci 3 letnie – 57 (Nowogrodziec 43, Filia w Zebrzydowej 14),
- dzieci 2,5 letnie – 1 (Nowogrodziec 0, Filia w Zebrzydowej 1).

13. Rolnictwo
Gmina Nowogrodziec wyposażona jest w infrastrukturę rolną, która stwarza korzystne
warunki do rozwoju rolnictwa tj. ponad 2/3 ogólnej powierzchni gminy areał udział użytków
rolnych, w tym ponad 75% gruntów ornych, stosunkowo wysoki wskaźnik bonitacji gleb
(udział gruntów III-IV klas wynosi 73,3% ogólnej powierzchni gruntów ornych i ok. 85,5%
użytków zielonych).Areał gruntów rolnych w gospodarce indywidualnej wykorzystywany
jest w przeważającej części pod zasiew zbóż. Większą powierzchnię gruntów rolnych
obsiewa się zbożami podstawowymi (w tym głównie żytem i pszenicą, a w mniejszym
stopniu owsem). Drugim, pod względem obszaru, rodzajem upraw są ziemniaki. Znikome są
natomiast zasiewy roślin przemysłowych (zwłaszcza rzepaku, rzepiku i buraków cukrowych).
Plony uzyskiwane w Gminie kształtują się na poziomie zapewniającym jej samozaopatrzenie
w zakresie podstawowych zbóż i ziemniaków oraz nieznaczny poziom sprzedaży. Należy
wskazać także, że w dziedzinie warzywnictwa i sadownictwa Gmina Nowogrodziec należy
do grupy ważniejszych producentów w regionie. Mniejszą, choć relatywnie istotną, rolę
w Gminie odgrywa produkcja zwierzęca. Pogłowie podstawowych zwierząt gospodarskich
w relacji do areału użytków rolnych w gminie jest stosunkowo duże. Hodowla jest jednak
działem produkcji rolniczej, który w ostatnich latach wykazuje regres w Gminie
Nowogrodziec. Należy sądzić, że przyczyną tego stanu rzeczy są aktualnie wyraźnie
zróżnicowane warunki opłacalności poszczególnych dziedzin rolnictwa.


Zadanie (udrożnienie cieków wodnych) zostało zrealizowane w całości na podstawie
umowy nr WK.6220.31.2018.OS zawartej w dniu 02.10.2018 r. - 10 tys. zł. w sprawie
sposobu przekazania i rozliczania dotacji celowej na udrożnienie cieków wodnych.
Konserwacją objęto rowy w: Czernej - 200 mb, Nowogrodźcu - 260 mb.
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Zrealizowana została również umowa nr WK.6220.4.2018.OS z dnia 30.04.2018r.- 15
tys. zł. Konserwacją objęto rowy w Czernej - 750mb, Gierałtowie - 1350 mb,
Wykrotach - 1530 mb, Zebrzydowej - 670 mb.


Zapłacono kwotę w wys. 896,80 zł. zgodnie z notą nr 8/2018 z dnia 12.03.2018 r. na
rzecz Gminnej Spółki Wodnej w Nowogrodźcu za grunty będące własnością Gminy
Nowogrodziec.



W 2018 pracowała komisja ds. oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych lub
działach

specjalnych

produkcji

dolnośląskiego która rozpatrzyła

rolnej

powołana

zarządzeniem

wojewody

95 wniosków złożonych przez rolników.

Powierzchnia gospodarstw dotkniętych suszą stanowiła 23% powierzchni użytków
rolnych gminy

14. Ochrona środowiska
Gmina Nowogrodziec prowadzi szereg działań dążących do

zrównoważonego rozwoju

gminy oraz związanych z ochroną środowiska naturalnego. Zaawansowanie realizacji celów
i zadań ekologicznych jest zróżnicowane . We własnym zakresie Gmina Nowogrodziec
sukcesywnie realizuje zadania, kładąc szczególny nacisk na budowę sieci kanalizacji
sanitarnej, modernizację dróg i remonty chodników a także ochronę powietrza
atmosferycznego poprzez termomodernizację obiektów dydaktycznych i użyteczności
publicznej, wymianę nie ekologicznych źródeł ciepła oraz usprawnianie zbiórki odpadów
(m.in. azbest). Działania te w połączeniu z realizacją zadań o charakterze edukacyjnym
w dużej mierze przyczyniają się do poprawy, jakości środowiska na obszarze gminy
Nowogrodziec. Gmina Nowogrodziec, dzięki skutecznie zorganizowanemu systemowi
gospodarki

odpadami

komunalnymi

osiąga

wymagane

poziomy:

masy

odpadów

komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania, recyklingu,
przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami odpadów komunalnych–
papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło oraz recyklingu, przygotowania do ponownego
użycia i odzysku innymi metodami odpadów budowlanych i rozbiórkowych. W sposób
szczególny należy podkreślić projekt inwestycyjny budowy sieci wodociągowej i kanalizacji
sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków, który jest realizowany etapami od 2008 r.
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W ramach umowy nr WK.604.1.2018 z dnia 20.03.2018 r. na wykonanie
dokumentacji z zakresu środowiska i prawa energetycznego opracowano: Analizę
stanu gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Nowogrodziec za rok 20171.230,00 zł, Raport z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy i Miasta
Nowogrodziec za lata 2014-2015 i 2016-2017 - 1.230,00 zł, Aktualizację Projektu
założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla
Gminy i Miasta Nowogrodziec na lata 2018-2033- 1.845,00 zł. Wartość umowy
opiewała na kwotę 7.380,00 zł, z czego kwota 3.075,00 zł została ujęta w wydatkach
niewygasających do dnia 30.03.2019 r. Przesunięcie terminu realizacji umowy
związane było z przedłużającym się procesem uzyskiwania niezbędnych opinii oraz
koniecznością przyjęcia dokumentów na sesji Rady Miejskiej w Nowogrodźcu.



Opłacono roczną stałą opłatę za usługi wodne - za odprowadzenie wód do wód
ustaloną Gminie Nowogrodziec na podstawie pozwolenia wodnoprawnego nr



ROŚ.6341.24.2013 z dnia 26.08.2013r

na rzecz Państwowego Gospodarstwa

Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni

w Lwówku Śląskim.

Kwotę w wysokości 14 100 zł wydatkowano w całości na monitoring składowiska
odpadów, zgodnie z porozumieniem zawartym w dniu 22 maja 2018 r. oraz
zlikwidowano 1 dzikie wysypisko znajdujące się na działce gminnej nr 761 obręb
Zebrzydowa na kwotę 1.296,00 zł. OSP Nowogrodziec-Osiedle za czyszczenie rzeki
Kwisy zgodnie z zawartą umową nr WK.6220.17.2018.OS z dnia 11 czerwca 2018r.



Realizowano na bieżąco płatności miesięczne za zagospodarowanie odpadów
komunalnych w Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych
w Lubaniu na podstawie umowy nr WK.7031.1.3.2013 z dnia 11 marca 2013 r.



Realizowano na bieżąco opłaty za odbiór i transport odpadów komunalnych
z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Nowogrodziec do
RIPOK w Lubaniu. W pierwszym półroczu 2018 r. obowiązywała umowa nr
ZP.272.6.2017 z dnia 30.06.2017 r. podpisana

z Zakładem Gospodarki i Usług

Komunalnych w Lubaniu. W ramach tej umowy zapłacono 3 faktury - za IV kwartał
2017, I i II kwartał 2018 r. na kwotę 706.500,00 zł. W drugim półroczu 2018 r. została
podpisana umowa nr ZP.272.2.2018 z dnia 27.04.2018 r. z Zakładem Gospodarki
i Usług Komunalnych w Lubaniu. W ramach przedmiotowej umowy dokonano
płatności za III kwartał 2018 r. w wysokości 246.240,00 zł
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Osiągnięty przez Gminę w 2018 r. poziom recyklingu, przygotowania do ponownego
użycia następujących frakcji odpadów komunalnych : papieru, metalu, tworzyw
sztucznych i szkła - 32% (poziom do osiągnięcia 30% w 2018 r. )
481,86Mg -ilość odpadów segregowanych poddanych recyklingowy (odebrane od
mieszkańców i wysortowane z linii ze zmieszanych odpadów komunalnych w rok
2018). Osiągnięty przez Gminę w 2018 r. poziom recyklingu, przygotowania do
ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów
budowlanych

i rozbiórkowych. Z odebranych z obszaru gminy odpadów

komunalnych - 100% (poziom do osiągnięcia 50% w 2018 r.)
141,15Mg–masa odpadów budowlanych zebranych z terenu Gminy Nowogrodziec
w 2018 r. Osiągnięty przez Gminę w 2018 r. poziom ograniczenia masy odpadów
komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania – 20 %
27,596Mg – masa odpadów ulegających biodegradacji zebranych ze strumienia
odpadów komunalnych przekazanych do składowania w 2018 r.
(poziom do osiągnięcia < 40 % w 2018 r. )


W ramach zadania pn.: „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających
azbest z terenu Gminy i Miasta Nowogrodziec” dofinansowanego z Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu z terenu Gminy
Nowogrodziec w roku 2018 usunięto 105,4 ton materiałów zawierających azbest.
Łączna wartość przedsięwzięcia wyniosła 50.888,47 zł, z czego dotacja z WFOŚiGW
we Wrocławiu to 30.768,30 zł., natomiast Gmina poniosła wydatek w wysokości
20.120,17 zł.



Usunięto podłe zwierzęta z terenu Gminy Nowogrodziec na podstawie 6 zleceń
w 2018r. na kwotę 4.265,86 zł.



Kwotę w wys. 12.230,80 zł. przeznaczono na wycinkę i pielęgnację drzew rosnących
na gruntach gminnych w Gminie Nowogrodziec.



W ramach umów podpisanych z właścicielami nieruchomości

o dofinansowanie

zadania służącego ograniczeniu niskiej emisji, polegające na zmianie systemu
ogrzewania w ramach programu „Ograniczenie niskiej emisji na obszarze
województwa dolnośląskiego” przy wsparciu finansowym Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Gmina Nowogrodziec
rozliczyła 165 wniosków na wymianę nie ekologicznych źródeł ciepła na źródła
proekologiczne i wypłaciła dotacje na łączną kwotę 1.385.152,88 zł. Projekt
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zakończył się sukcesem. Znacząco poprawiła się jakość powietrza i pozytywnie to
działanie wpłynie na stan środowiska naturalnego. Samorząd Gminy i Miasta
Nowogrodziec jest przodującym uczestnikiem w gronie najlepszych i najbardziej
efektywnych inwestycji ekologicznych.


Opłacono 4 składki na funkcjonowanie Schroniska dla zwierząt małych w Przylasku,
należącego do Związku Gmin Kwisa, którego członkiem jest Gmina Nowogrodziec.



Uruchomiono system pomiaru smogu i zanieczyszczenia.

15. Funkcjonowanie gminnych jednostek organizacyjnych i spółek miejskich


Zakład Obsługi Szkół funkcjonuje od 29 czerwca 2007 r. Powołany został Uchwałą
Nr XII/67/07

Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 27 kwietnia 2007 r.
Do zakresu działania Zakładu Obsługi Szkół w Nowogrodźcu należy realizacja zadań
ustawowych z zakresu systemu oświaty nałożonych na Gminę Nowogrodziec, jako organ
prowadzący jednostki oświatowe. Do zadań tych należy:
1) opracowywanie analiz demograficznych oraz wieloletnich prognoz liczebności
uczniów i przygotowywanie stosownych wniosków w tym zakresie;
2) na podstawie informacji i sprawozdań otrzymywanych od jednostek oświatowych,
opracowywanie analiz dotyczących ilości uczniów z terenu gminy, realizujących
obowiązek szkolny w szkołach na terenie gminy i poza tym terenem, ilości
i liczebności oddziałów w szkołach, struktury zawodowej i poziomu wykształcenia
nauczycieli i pozostałych pracowników zatrudnionych w jednostkach oświatowych,
okresowe przedstawianie tych analiz Burmistrzowi Nowogrodźca wraz z wnioskami
w zakresie wpływu uzyskanych danych na kształtowanie się subwencji oświatowej;
3) opracowywanie koncepcji i planów kształtowania sieci jednostek oświatowych i ich
struktury przy współpracy między innymi z dyrektorami jednostek oświatowych
i organami samorządu gminy;
4) weryfikacja projektów organizacyjnych jednostek oświatowych pod kątem zgodności
z obowiązującymi przepisami prawa i zabezpieczenia środków finansowych;
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5) prowadzenie analiz kosztów funkcjonowania jednostek oświatowych oraz norm
organizacyjnych i finansowych dotyczących poszczególnych jednostek oświatowych,
opracowywanie danych i wniosków w tym zakresie;
6) badanie przestrzegania dyscypliny finansów publicznych poprzez stałe analizowanie
kształtowania się wykonania wydatków oraz w razie stwierdzenia zagrożenia
przekroczenia planowanych wydatków lub innych nieprawidłowości, informowanie
o tym Burmistrza Nowogrodźca wraz z przedstawieniem wniosków zmierzających do
likwidacji tych zagrożeń lub nieprawidłowości;
7) obsługa finansowo-księgowa i koordynowanie działań na poziomie gminy w zakresie
funduszu zdrowotnego dla nauczycieli;
8) obsługa finansowo-księgowa i koordynowanie działań na poziomie gminy w zakresie
dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli;
9) obsługa finansowo-księgowa i koordynowanie działań na poziomie gminy w zakresie
dofinansowania wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej;
10) obsługa zadań związanych z przyznaniem przez Burmistrza dofinansowania
pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników;
11) prowadzenie i koordynowanie działań w zakresie systemu informacji oświatowej,
w tym prowadzenie bazy danych dla Zakładu Obsługi Szkół w Nowogrodźcu oraz
bazy danych oświatowych w zakresie zadań przewidzianych dla organu
prowadzącego;
12) organizacja

i

sprawowanie

nadzoru

nad

dowozem

uczniów

(w

tym

niepełnosprawnych) do placówek oświatowych;
13) sprawdzanie realizacji obowiązku szkolnego;
14) koordynowanie i nadzorowanie przebiegu procesu rekrutacji dzieci do jednostek
oświatowych;
15) współpraca z dyrektorami jednostek oświatowych w zakresie prowadzenia
prawidłowej polityki kadrowej;
16) obsługa administracyjna postępowań egzaminacyjnych na stopień nauczyciela
mianowanego
i przygotowanie decyzji w tym zakresie;
17) prowadzenie spraw związanych z powoływaniem komisji konkursowej wyłaniającej
kandydata na dyrektora jednostki oświatowej;
18) prowadzenie spraw związanych z oceną dyrektorów jednostek oświatowych;
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19) prowadzenie spraw związanych ze współpracą samorządu gminy ze związkami
zawodowymi;
20) prowadzenie spraw związanych z nagrodami Ministra Edukacji Narodowej, Kuratora
Oświaty oraz Burmistrza Nowogrodźca;
21) weryfikacja wniosków o przyznanie stypendiów i nagród dla uczniów za wyniki
w nauce i osiągnięcia artystyczne;
22) sporządzanie i przesyłanie sprawozdań zbiorczych z wykonywania zadań z zakresu
opieki nad dziećmi w wieku do lat 3;
23) prowadzenie ewidencji niepublicznych placówek oświatowych;
24) prowadzenie spraw związanych z udzielaniem i rozliczaniem dotacji dla placówek
oświatowych prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu
terytorialnego i osoby fizyczne oraz dla niepublicznych placówek oświatowych;
25) prowadzenie spraw związanych z naliczaniem i wystawianiem not księgowych dla
jednostek samorządu terytorialnego, z których dzieci korzystają z usług wychowania
przedszkolnego w przedszkolu publicznym, dla którego Gmina Nowogrodziec jest
organem prowadzącym.
Szczegółowy

zakres

działania

jednostki

określa

Statut

Zakładu

Obsługi

Szkół

w Nowogrodźcu, nadany Uchwałą nr XXVIII/203/16 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z
dnia 21 października 2016 r. w sprawie nadania Statutu Zakładowi Obsługi Szkół
w Nowogrodźcu.


Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Zadania Ośrodka Pomocy Społecznej obejmują w szczególności:
- udzielenie schronienia, posiłku, niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym,
- świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania,
- pokrywanie wydatków na świadczenia lecznicze i leki,
- udzielanie zasiłku celowego na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzeń
losowych,
- praca socjalna i praktyka socjalna ,
- sprawienie pogrzebu.
Zadania własne gminy obejmują:
- przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych i specjalnych celowych,
- przyznawanie pomocy rzeczowej,
- przyznawanie pomocy w naturze na ekonomiczne usamodzielnienie,
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- inne zadania z zakresu pomocy społecznej wynikające z rozeznania potrzeb gminy.
Zadania zlecone gminy obejmują:
- przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych i renty socjalnej,
- przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych, gwarantowanych okresowych,
specjalnych okresowych,
- opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne za osoby, które pobierają zasiłek stały,
zasiłek okresowy gwarantowany,
-

opłacanie

składek

na

ubezpieczenie

zdrowotne

określonych

w

przepisach

o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym,
- przyznawanie i wypłacanie zasiłku celowego na pokrycie wydatków powstałych
w wyniku klęsk żywiołowych i ekologicznych,
- przyznawanie zasiłku celowego w formie biletu kredytowego,
- świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych, przysługujących na podstawie
przepisów o ochronie zdrowia psychicznego,
- organizowanie i prowadzenie środowiskowych domów samopomocy,
- zadania wynikające z rządowych programów pomocy społecznej bądź innych ustaw,
mających na celu ochronę poziomu życia osób i rodzin po zapewnieniu odpowiednich
środków,
- utworzenie i utrzymanie ośrodka pomocy społecznej i zapewnienie środków na
wynagrodzenia pracowników realizujących zadania zlecone gminie.


Gminne Centrum Kultury i Sztuki celem jest prowadzenie wielokierunkowej
działalności rozwijającej

i zaspokajającej potrzeby kulturalne mieszkańców oraz upowszechnianie i promocja kultury
lokalnej w kraju i za granicą.
1. Do podstawowych zadań Centrum należy zaspokajanie potrzeb i aspiracji kulturalnych,
sportowych i rekreacyjnych społeczeństwa poprzez tworzenie i upowszechnianie różnych
dziedzin kultury, sportu oraz sztuki profesjonalnej i amatorskiej jak również zaspokajanie
potrzeb czytelniczych.
2. W ramach zadań realizuje w szczególności następujące działania:
1) organizowanie różnorodnych form edukacji kulturalnej i wychowanie przez sztukę;
2) stworzenie warunków dla amatorskiego ruchu artystycznego, kół i klubów
zainteresowań, sekcji, zespołów ludowych i innych;
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3) tworzenie warunków dla rozwoju folkloru i rękodzieła ludowego;
4) rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych
i sportowych;
5) organizacja

koncertów,

przeglądów,

festiwali,

wystaw,

odczytów,

imprez

artystycznych i rozrywkowych;
6) organizowanie konkursów z różnych dziedzin kultury, sztuki i sportu;
7) prowadzenie kursów językowych;
8) prowadzenie działalności wydawniczej i promocyjnej;
9) koordynacja działalności na terenie miasta i gminy w zakresie organizacji imprez
kulturalnych;
10) współdziałanie z instytucjami i organizacjami społecznymi w zakresie lepszego
zaspokajania potrzeb kulturalnych mieszkańców;
11) organizacja działalności rozrywkowo-rekreacyjnej;
12) gromadzenie, opracowywanie i przechowywanie materiałów bibliotecznych ze
szczególnym uwzględnieniem materiałów dotyczących własnego regionu;
13) udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu, wypożyczanie do domu oraz
prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych z uwzględnieniem szczególnych
potrzeb dzieci i młodzieży oraz osób niepełnosprawnych;
14) popularyzacja książek i czytelnictwa;
15) prowadzenie

działalności

informacyjno-bibliograficznej

i

instruktażowo

metodycznej;
16) współdziałanie z bibliotekami innych sieci;
17) współpraca z bibliotekami z terenu gminy.
Przy wykonywaniu zadań współpracuje z innymi instytucjami kultury, podmiotami
prowadzącymi działalność kulturalną, stowarzyszeniami i związkami twórców i artystów oraz
organami władz publicznych zajmującymi się działalnością kulturalną.

I.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Do podstawowych zadań Zakładu należy:


udzielanie świadczeń zdrowotnych w warunkach ambulatoryjnych, w zakresie
podstawowej i specjalistycznej opieki zdrowotnej,



udzielanie

stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych innych niż

świadczenia szpitalne,


opieka środowiskowa i pielęgnacja w domu chorego,
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II.

Do zadań szczegółowych Zakładu należą:
1) badania i porady lekarskie,
2) profilaktyka, badanie i leczenie ginekologiczne kobiet w warunkach ambulatoryjnych,
3) pozostała opieka ambulatoryjna,
4) orzekanie o stanie zdrowia oraz czasowej niezdolności do pracy,
5) opieka nad kobietą ciężarną,
6) opieka nad noworodkami, dziećmi i młodzieżą uczącą się,
7) opieka nad pacjentami w terminalnej fazie choroby, w tym: łagodzenie cierpień
fizycznych i duchowych, zapewnienie opieki duszpasterskiej oraz psychologicznej,
8) opieka nad pacjentami niepełnosprawnymi przebywającymi w zakładzie opiekuńczoleczniczym,
9) rehabilitacja lecznicza.
Funkcjonowanie gminnych jednostek organizacyjnych oraz spółek miejskich
należy ocenić pozytywnie. Corocznie, w ramach nadzoru właścicielskiego, zarówno
jednostki podległe jak i spółki gminne przedstawiają wymagane sprawozdania
w których w sposób jasny i rzetelny przedstawiony jest obraz sytuacji majątkowej
oraz finansowej w/w jednostek. Realizacja zadań własnych Gmin realizowanych
za pomocą jednostek podległych

przebiegała w 2018 r.

w sposób sprawny

i skuteczny. Wszystkie problemy, które pojawiały się w trakcie roku budżetowego
były monitowane do władz Gminy oraz rozwiązywane we współpracy z organem
prowadzącym bez zbędnej zwłoki. Jednostki organizacyjne oraz spółki gminne,
podobnie jak w latach ubiegłych

realizują inwestycje, w tym projekty

współfinansowane przez Unię Europejską, co przekłada się na stały wzrost wartości
majątku Gminy Nowogrodziec.
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16. Współpraca z innymi jednostki samorządu terytorialnego
a) Związek Gmin KWISA- Partnerstwo na podstawie Uchwały nr XXXVII/263/13 Rady
Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 23 maja 2013 roku w sprawie przystąpienia Gminy
i Miasta Nowogrodziec do Związku Gmin KWISA oraz przyjęcia statutu Związku Gmin
KWISA.W roku 2018 została uiszczona składka roczna w kwocie 15 290,00 zł
b) Stowarzyszenie „Partnerstwo Izerskie”- Partnerstwo na podstawie Uchwały nr
XXVII/186/08 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 28 marca 2008 roku w sprawie
przystąpienia Gminy Nowogrodziec do Stowarzyszenia „Partnerstwo Izerskie”
działającego jako Lokalna Grupa działania. W roku 2018 została uiszczona składka
roczna w kwocie 5 000,00 zł + nota obciążeniowa na podstawie Uchwały Walnego
zebrania Członków LGD nr IV/2018 z dnia 13.06.2018 roku – 3 000,00 zł.
c) Stowarzyszenie Gmin Ceramicznych Rzeczpospolitej Polskiej - Partnerstwo na
podstawie Uchwały nr XVIII/126/15 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia

14

grudnia 2015 roku w sprawie przystąpienia Gminy Nowogrodziec do Stowarzyszenia
Gmin Ceramicznych Rzeczpospolitej Polskiej. W roku 2018 została uiszczona składka
roczna w kwocie 3 806,75 zł.
d) Stowarzyszenie Gmin EUROREGION „Nysa”- Partnerstwo na podstawie Uchwały nr
XXI/138/92 Rady Gminy i Miasta Nowogrodziec z dnia 23 czerwca 1992 roku
w sprawie współdziałania w utworzeniu stowarzyszenia gmin w celu przystąpienia do
EUROREGIONU „Nysa”. W roku 2018 została uiszczona składka roczna w kwocie 15
311,00 zł
e) Partnerstwo z Gminą Gorzyce-Partnerstwo na podstawie Umowy o partnerstwie
zawartej dnia 23 czerwca 2017 roku. Mieszkańcy z terenu gminy Gorzyce na początku
XX wieku wyjechali w ramach emigracji zarobkowej do gminy Srbac (aktualnie Bośnia
i Hercegowina, Republika Serbska). Po II wojnie światowej wrócili do kraju i obecnie
zamieszkują tereny gminy Nowogrodziec. Na mocy umowy o współpracy partnerskie
gminy zobowiązały się do wspólnych działań w zakresie rozwoju gospodarczego,
rolniczego, społecznego, kulturalnego, sportowego i edukacyjnego. Wzajemna
współpraca ma celu podejmowanie różnorakich działań promocyjnych, kulturalnych
oraz pogłębianie wiedzy na temat wspólnej historii łączącej dzieje mieszkańców Gorzyc
i Nowogrodźca.
Wizyty w ramach umowy o partnerstwie - 2018 rok:
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Wizyta delegacji z gminy Gorzyce podczas Święta Pieczenicy w Gościszowie
29.06.2018 - 2.07.2018 r.
Skład delegacji gminy Gorzyce: delegacja samorządowa wraz z KGW, razem 10
osób.



Wizyta delegacji z Nowogrodźca w Gorzycach – udział w uroczystościach
dożynkowych
13-16.08.2018 r.
Skład delegacji: KGW Wykroty, zespół folklorystyczny Zagajnik-Wykroty,
delegacja samorządowa, razem 22 osoby.



Wizyta delegacji z gminy Gorzyce podczas wydarzeń: Jarmark Garncarski
„Wielki Garniec z Nowogrodźca nad Kwisą” i Międzynarodowy Festiwal
„Muzyka u J.I.Schnabla”
7-10.09.2018 r.
Skład delegacji gminy Gorzyce: OSP, KGW, delegacja samorządowa, razem 17
osób.

f) Partnerstwo z Gminą Srbac (Bośnia i Hercegowina, Republika Serbska)-Partnerstwo na
podstawie Umowy o partnerstwie zawartej dnia 19 kwietnia 2012 roku. Umowa ta
przewiduje współpracę w dziedzinach życia gospodarczego, społecznego, kulturalnego,
edukacyjnego i publicznego na zasadach dobrowolnej współpracy w celu ustanowienia
braterskich stosunków między obu narodami i pogłębienia stosunków między
mieszkańcami obu gmin. Priorytetem działań współpracy partnerskiej dla władz
samorządowych jest uhonorowanie pamięci naszych przodków, pochowanych na
ziemiach serbskich, odnalezienie wszelkich śladów, historii Polaków na terenie gminy
Srbac, postawienie krzyży i tablic pamiątkowych, a przede wszystkim – dbanie
i szacunek do świątyń: cmentarzy i pomników polskich.
Wizyty w ramach umowy o partnerstwie - 2018 rok:


Wizyta delegacji z Nowogrodźca w Srbac – udział w uroczystościach Dni
Gminy Srbac
10-15.10.2018r.. Skład delegacji: przedstawiciele samorządu, 2 osoby.



Wizyta 2-osobowej delegacji z Gminy Srbac 01-02.11.2018R
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g) Partnerstwo z Powiatem Przemyślany (Ukraina)-Partnerstwo na podstawie Umowy
o partnerstwie zawartej dnia 04 października 2013 roku. Umowa ma na celu utrzymanie
więzów przyjaźni oraz współpracę w dziedzinach: kulturalnej, społecznej, gospodarczej,
turystyki i sportu, ochrony środowiska, edukacji przedszkolnej i szkolnej. Głównym
celem współpracy jest odnalezienie i dbanie o polskie zabytki, cmentarze i pomniki,
ułatwienie wzajemnych wizyt Mieszkańców obu stron partnerskich, aby lepiej
zrozumieć historię, tradycje, kulturę, obyczaje, gospodarkę oraz życie społeczne
i wspólnotowe naszych narodów, jak również ufundowanie tablic pamiątkowych
i krzyży.
Wizyty w ramach umowy o partnerstwie - 2018 rok:


Wizyta oficjalnej delegacji z Nowogrodźca w Przemyślanach – udział
w uroczystościach państwowych: rocznica odzyskania niepodległości kraju.
22-24.08.2018r.

17 . Kultura, sport i rekreacja
17.1 Działalność bibliotek
Do podstawowych zadań bibliotek z terenu gminy Nowogrodziec należy
gromadzenie, opracowanie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych, także
obsługa użytkowników, przede wszystkim udostępnianie zbiorów, prowadzenie działalności
informacyjnej, zwłaszcza informowanie o zbiorach innych bibliotek oraz ośrodków
informacji naukowej. W 2018 roku w Bibliotece Miejskiej w Nowogrodźcu i jej filiach
zarejestrowano 892 czytelników, odnotowano 8.238 odwiedzin, w czytelni internetowej –
500, wypożyczono 9.112 pozycji książkowych na zewnątrz i udostępniono 29 książek na
miejscu. Biblioteka Miejska w Nowogrodźcu pobierała kary za przetrzymywanie książek po
terminie zwrotu i zebrała kwotę – 2.818,20 zł. Biblioteka Miejska w Nowogrodźcu wykonała
następujące zadania:
1. Biblioteka wykupiła dostęp do bazy Ibuk - sezon 2018/2019, która zawiera elektroniczne
wersje książek publikowanych przez najważniejsze polskie wydawnictwa naukowe, m.in.:
Wydawnictwo Naukowe PWN, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Wydawnictwa
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Akademickie i Profesjonalne i inne. Biblioteka Miejska w Nowogrodźcu wraz z 50
bibliotekami publicznymi na Dolnym Śląsku wykupiła wspólnie ok. 3000 e-booków na
platformie libra.ibuk.pl. Oznacza to, że każdy czytelnik, zapisany do Biblioteki Miejskiej
w Nowogrodźcu oraz w filiach w Gierałtowie, Gościszowie, Wykrotach oraz
w Zebrzydowej, mógł za darmo przeglądać katalog wszystkich wykupionych publikacji
i czytać je on-line bez żadnych ograniczeń czasowych - i to nie tylko na terenie biblioteki,
ale również w domu.
Raport IBUK
W 2018 roku czytelnicy Biblioteki Miejskiej w Nowogrodźcu oraz filii bibliotecznych mieli
dostęp do 2.229 zbiorów elektronicznych, liczba sesji – 597, liczba logowań – 152, liczba
otwarć – 813, liczba otwartych stron – 9.423.
2. Biblioteka Miejska w Nowogrodźcu złożyła wniosek i otrzymała dofinansowanie
w kwocie 7.600,00 zł na zakup nowości wydawniczych w 2018 roku – Program Wieloletni
„Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”, Priorytet 1 - Zakup nowości wydawniczych
do bibliotek publicznych - ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego pochodzących z budżetu państwa.
3. Biblioteka Miejska w Nowogrodźcu napisała i złożyła wniosek do Ministra Kultury
i

Dziedzictwa Narodowego dt. XI edycji Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego

„Muzyka u J. I. Schnabla”. Celem programu jest wspieranie najwartościowszych zjawisk
i trendów w polskiej i światowej kulturze muzycznej. Od roku 2019 instytucją
zarządzającą programem Muzyka jest Instytut Muzyki i Tańca. W wyniku naboru kwota
dofinansowania festiwalu w 2019 roku- 54.000zł
4. Biblioteka Miejska w Nowogrodźcu napisała wniosek do drugiej edycji projektu
„Kodowanie w bibliotece”! prowadzonego przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa
Informacyjnego. W projekcie mogły wziąć udział biblioteki biorące udział w Programie
Rozwoju Bibliotek. Biblioteka otrzymała sprzęt w formie zestawu, na który składają się:
-trzy tablety,
-trzy gry edukacyjne Scottie Go!,
-trzy roboty Photon w wersji edukacyjnej (z dostępem do bazy scenariuszy) wraz
z akcesoriami: matą edukacyjną, kompletem fiszek do ćwiczeń na macie oraz Magic
Dongle do podłączenia Photona do komputera (po jednym Dongle na robota).
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I.

Biblioteka Miejska w Nowogrodźcu

Organizacja Biblioteki. Organizacja sieci.
Organizacja wewnętrzna Biblioteki nie uległa zmianie. Funkcjonowała jedna Biblioteka
Miejska w Nowogrodźcu oraz cztery filie biblioteczne w Gierałtowie, Gościszowie,
Wykrotach i Zebrzydowej.
Baza lokalowa.
Baza lokalowa w Bibliotece Miejskiej w Nowogrodźcu nie uległa zmianie.

Gromadzenie, selekcja, ewidencja, przechowywanie i ochrona zbiorów.
1. Zakup.
W 2018 r. zakupiono 808 wol. na kwotę 19.334,13 zł, w tym:
 w Bibliotece Miejskiej w Nowogrodźcu 428 wol. na kwotę 10.444,58 zł,
 na filiach 380 wol. na kwotę 8.889,55 zł.
2. Dary.
W 2018 r. otrzymano w darze 76 wol. na kwotę 1.656,07 zł w tym:
 w Bibliotece Miejskiej w Nowogrodźcu 58 wol. na kwotę 1.361,07 zł,
 na filiach 18 wol. na kwotę 295,00 zł.
3. Selekcja, ubytki.
W 2018 r. na ubytek spisano 3.173 wol. na kwotę 4.086,25 zł, w tym:
 w Bibliotece Miejskiej w Nowogrodźcu 454 wol. na kwotę 1.023,37 zł,
 na filiach 2.719 wol. na kwotę 3.062,88 zł.
4. Ewidencja.
Według obowiązujących zasad prowadzono ewidencję przybytków i ubytków.
Opracowanie zbiorów.
Nabytki opracowano pod względem formalnym, rzeczowym i technicznym. Sukcesywnie
prowadzono prace nad katalogiem.
Udostępnianie zbiorów.
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1. Zarejestrowano 892 czytelników w tym:
 w Bibliotece Miejskiej w Nowogrodźcu 530 czytelników,
 na filiach 362 czytelników.
2. Odwiedziny.
Bibliotekę odwiedziło 8.225 czytelników w tym:
 w Bibliotece Miejskiej w Nowogrodźcu 4.835 czytelników,
 na filiach 3.390 czytelników.
Czytelnię odwiedziło 13 czytelników w tym:
 w Bibliotece Miejskiej w Nowogrodźcu 9 czytelników,
 na filiach 4 czytelników.
3. Wypożyczono na zewnątrz 9.112 woluminów w tym:
 w Bibliotece Miejskiej w Nowogrodźcu 5.820 woluminów,
 na filiach 3.292 woluminy.
4. Udostępniono na miejscu 29 woluminów w tym:
 w Bibliotece Miejskiej w Nowogrodźcu 24 woluminy,
 na filiach 5 woluminów.
Liczba odwiedzin w czytelni internetowej.
Czytelnię internetową odwiedziło 500 osób w tym:
 w Bibliotece Miejskiej w Nowogrodźcu 372 osoby,
 na filiach 128 osób.
Działalność informacyjno-biblioteczna.
1. Udzielono 1.611 informacji czytelnikom indywidualnym w tym:
 w Bibliotece Miejskiej w Nowogrodźcu 1.022 informacje,
 na filiach 589 informacji.
2. Organizowano wystawy książkowe, rocznicowe, tematyczne literackie:
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 „Pisanka – Kraszanka”,
 wystawa prac wykonanych przez uczestników ferii zimowych,
 „Dzień Kubusia Puchatka”,
 „105 rocznica śmierci Władysława Bełzy”,
 „Dzień Bezpiecznego Internetu”,
 „Walentynki”,
 „Rok 2018 Rokiem Ireny Sendlerowej”,
 „Pisanki, zajączki, kurczaczki”,
 „Moje ulubione domowe zwierzątko”,
 „Słowo szczupaka”,
 „Dzień Kota”,
 „8 Marca – Dzień Kobiet”,
 „Wielkanocne jajo”,
 „Kosmos w oczach dziecka”,
 „Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich”,
 „Symbole Narodowe”,
 „95 rocznica urodzin Jerzego Chmielewskiego”,
 „225 rocznica urodzin Aleksandra Fredry”,
 „Igor Newerly 115 rocznica urodzin”,
 „Ja jestem KSIĄŻKA”,
 „Książko, przyjaciółko wierna, miła”,
 „Książki, które warto przeczytać”,
 „Władysław Terlecki”,
 „Bohater mojej ulubionej książki”,
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 „Bądź bezpieczny w wakacje!”,
 „Złota, polska jesień”,
 „Drzewa w kolorach jesieni”,
 „Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania”,


„Janina Porazińska”,

 „Jesienni przyjaciele – jeż i wiewiórka”,
 „Jesienne liście”,
 „Tak powstawała Niepodległa”,
 „To moja ojczyzna”,
 „Dzień Pluszowego Misia”.
Działalność kulturalno-oświatowa:
1. W dniach od 16.01.2018 r. do 26.01.2018 r. Biblioteka Miejska w Nowogrodźcu
organizowała ferie zimowe 2018, podczas których przygotowała dla dzieci wiele
ciekawych zajęć:
 Pierwszy dzień ferii upłynął pod znakiem zajęć plastycznych. Podczas spotkania
dzieci wykonały książeczki dla swoich babć i dziadków, które wręczyły z okazji
zbliżającego się Ich święta. Powstałe prace były bardzo kolorowe dzięki
wykorzystaniu różnych materiałów: kolorowych kartek, filcu, pasteli, wstążeczek,
pieczątek i wiele innych. Książeczki wykonane z tak wielkim uczuciem, na pewno
uszczęśliwiły obdarowane osoby. Liczba dzieci biorących udział – 20.
 Podczas kolejnego dnia ferii zimowych, Biblioteka Miejska w Nowogrodźcu
wyświetlała bajkę animowaną z cyklu „Filmoteka-Biblioteka”, w trakcie której nasi
kinomani zajadali się popcornem, przygotowanym w specjalnych eko-tubkach. Po
zakończonym seansie dzieci zabrały się do rysowania, układania puzzli, a inni do
przebudowy domku, mieszczącego się w bibliotece. Liczba dzieci biorących udział –
23.
 W kolejnym dniu, uczestnicy ferii poznawali metodę QUILLINGU, czyli techniki
z rodzaju papieroplastyki (zwanej też papierowym filigranem) służącej do tworzenia
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ozdób z wąskich pasków papieru zwiniętych w kształt sprężyny spiralnej
i odpowiednio uformowanych przez zagniecenie zewnętrznych warstw papieru.
Gotowe

kompozycje

można

wykorzystać

m.in.

przy

robieniu

kartek

okolicznościowych, obrazów, laurek itp. Młodsi uczestnicy zajęć, tworzyli m. in.
zimowe krajobrazy oraz kolorowali ulubionych bohaterów bajek. Liczba dzieci
biorących udział – 21.
 Podczas kolejnego dnia ferii zimowych, Biblioteka Miejska w Nowogrodźcu
wyświetlała bajkę animowaną z cyklu „Filmoteka-Biblioteka”, w trakcie której nasi
kinomani zajadali się popcornem, przygotowanym w specjalnych eko-tubkach.
Po zakończonym seansie dzieci rysowały oraz układały puzzle. Liczba dzieci
biorących udział – 21.

2. Bibliotekę Miejską w Nowogrodźcu odwiedziły dzieci z Przedszkola Publicznego
w Nowogrodźcu. Podczas wizyty zapoznały się z biblioteką oraz księgozbiorem dla dzieci
i młodzieży. Liczba uczestników – 17 osób.

3. Walentynkowe spotkania z przedszkolakami – motywem przewodnim spotkań były
„Walentynki”. Odbyło się głośne czytanie opowiadania pt. „Odnalezione serce”, nauka
piosenki pt. „Mam serduszko” oraz zajęcia plastyczne. Dla swoich rodziców dzieci
wykonały kolorowe serca.


08.02.2018 r. – grupa VI z Przedszkola Publicznego w Nowogrodźcu – 21 dzieci pod
opieką Pani Urszuli Kawałko.



12.02.2018 r. – grupa V z Przedszkola Publicznego w Nowogrodźcu – 20 dzieci pod
opieką Pani Danuty Burdyna.

4. Wielkanocne spotkanie w bibliotece.
 15.03.2018 r. - zajęcia literacko-plastyczne o tematyce wielkanocnej, w których udział
wzięły dzieci z grupy 4-latków z Przedszkola Publicznego w Nowogrodźcu, pod
opieką Pani Pauliny Chmielowiec. Po wysłuchaniu opowiadania pt. „Pisankowa
bajeczka” dzieci oglądały kolorowe, prawdziwe pisanki i opowiadały, co wkładamy
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do koszyczka wielkanocnego. Na zakończenie dzieci wykonały prace plastyczne. W
spotkaniu udział wzięło 21 dzieci.
 22.03.3018 r. Zajęcia literacko-plastyczne dla dzieci z grupy VI z przedszkola
Publicznego w Nowogrodźcu, pod opieką Pani Urszuli Kawałko. Dzieci wysłuchały
wielkanocnej bajki pt. „Pisankowa bajeczka”, a następnie wykonały wielkanocne
kurczaki z papierowych talerzyków, kolorowego papieru i piórek. Udział wzięło 20
dzieci.

5. Symbole Narodowe.
30.04.2018 r. dzieci z Przedszkola Publicznego w Nowogrodźcu pod opieką Pani Beaty
Szeremeta oraz Pani Małgorzaty Basiura wzięły udział w zajęciach o symbolach narodowych
naszego kraju. Przedszkolaki poznały wygląd flagi, godła oraz hymn narodowy, który
wspólnie zaśpiewaliśmy. Spotkanie w bibliotece nie mogło odbyć się bez głośnego czytania.
Były to wiersze o ojczyźnie oraz legenda „O Lechu, Czechu i Rusie”. Były też kolorowanki
do pomalowania. Na zakończenie przedszkolaki otrzymały biało-czerwone chorągiewki.
W zajęciach wzięło udział 24 dzieci z grup mieszanych.
6. Spotkania z Rozalią Ligus
7.05., 21.05., oraz 29-30.11.2018 r. Biblioteka Miejska w Nowogrodźcu zorganizowała
spotkania z dr Rozalią Ligus. Pani Rozalia prowadzi projekt badawczy, dotyczący historii
życia Rodzin reemigrantów przybyłych z byłej Jugosławii na Ziemie Zachodnie. Projekt
dotyczy wszystkich generacji i pokoleń – prowadzi wywiad z każdym, kto czuje potrzebę
opowiadania o swoich korzeniach i o tym jak dziś myśli o przeszłości swojej rodziny.
Dr Rozalia Ligus, Uniwersytet Wrocławski - Doktor nauk humanistycznych, andragog,
członkini międzynarodowych stowarzyszeń i organizacji badawczo- naukowych: od 2004 r.
European Society for Research on the Education of Adults (ESREA); od 2006 r. w ramach
ESREA współorganizatorka sieci Local in Global - Adult learning and Local Development,
od 2008 r. współorganizatorka sieci Migration, Ethnicity, Racism and Xenophobia; od 2011
r. członkostwo w sieci Wrocław Sunrise – Studenci, Nauka i Biznes. Zainteresowania
naukowe: biograficzne, refleksyjne uczenie się i nauczanie, edukacja wobec migracji
i wielokulturowości, jakościowe badania biograficzne, badania w działaniu, animacja
społeczności lokalnych.
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7. 15.05.2018 r. Przygotowanie prezentacji oraz przeprowadzenie pogadanki na temat:
„Wpływu czytania na rozwój dziecka”, podczas zebrania z Rodzicami w Szkole
Podstawowej im. Jana Pawła II w Gościszowie.
8. Biblioteka Miejska w Nowogrodźcu zorganizowała spektakl teatralny pt. „Wywrócona
bajka o Kapturku” w wykonaniu Teatru Kultureska. Spektakl odbył się podczas Gminnego
Dnia Dziecka 30.05.2018 r. w Auli Szkoły Podstawowej w Nowogrodźcu.
„Wywrócona bajka o Kapturku” to spektakl dla najmłodszych, oparty na baśni, którą zna
każde dziecko. Nie powiela akcji znanej baśni, lecz dosłownie ją wywraca „do góry nogami”.
Odwołuje się do znanych symboli z baśni braci Grimm, takich jak czerwony kapturek, groźny
wilk czy wędrówka przez las do babci. Oparty jest na przezabawnym autorskim scenariuszu
i autorskiej bajkowej muzyce. Wszystkie piosenki są śpiewane przez aktorów na żywo
i posiadają ekspresyjną choreografię. Spektakl opatrzony jest barwną scenografią i ręcznie
robionymi kostiumami, a także wyjątkowymi efektami świetlnymi i efektami specjalnymi.
Ponadto treści ekologiczne podane są w bardzo przystępny i ciekawy sposób.
9. „Odjazdowy Bibliotekarz – Brzegiem Kwisy”
13.06.2018 r. Biblioteka Miejska w Nowogrodźcu zorganizowała rajd rowerowy
„Odjazdowy Bibliotekarz - Brzegiem Kwisy”.
Po raz piąty 50 sympatyków biblioteki, książek i rowerów stawiło się na starcie rajdu
rowerowego "Odjazdowy Bibliotekarz – Brzegiem Kwisy". W rajdzie, prócz środowiska
bibliotekarskiego udział wzięli: uczniowie Szkoły Podstawowej im. B. Chrobrego
w Nowogrodźcu, uczniowie Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Gościszowie,
Młodzieżowa Rada Miejska w Nowogrodźcu, Seniorzy z Domu Dziennego Pobytu
w Nowogrodźcu oraz mieszkańcy Gminy Nowogrodziec.
Zbiórka uczestników nastąpiła obok składu opału przy ul. Słowackiego w Nowogrodźcu.
Trasa Rajdu przebiegała ul. Zieloną do Czernej, tam na uczestników czekała niespodzianka Quiz historyczny, którym organizatorzy uczcili 100-lecie odzyskania przez Polskę
Niepodległości. Za udział w zabawie uczestnicy otrzymali nagrody. Następnie „Odjazdowi”
skręcili do Gierałtowa. Tam na uczestników czekała kolejna niespodzianka, tym razem
„Historyczna Prawda czy Fałsz”, i tu nasi uczestnicy poradzili sobie doskonale! Po ponad
godzinie nasi rowerzyści dotarli do Stajni Końska Pasja w Gierałtowie. Tam czekało na nas
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wiele atrakcji m.in. zwiedzanie Stajni, „Odjazdowy Turniej” oraz ognisko z kiełbaskami. Po
tak wspaniale spędzonym czasie wyruszyliśmy w drogę powrotną.
Do organizacji radu przyczynili się: Burmistrz Nowogrodźca, Pani Agnieszka Kokot ze
Stajni Końska Pasja w Gierałtowie, która przyjęła uczestników rajdu, Policja oraz Straż
Miejska w Nowogrodźcu, która dbała o bezpieczeństwo uczestników na trasie przejazdu.
10.

Narodowe Czytanie.

Biblioteka Miejska w Nowogrodźcu zorganizowała Narodowe Czytanie, które odbyło się
w sobotę, 8 września podczas VI Jarmarku Garncarskiego „Wielki Garniec z Nowogrodźca
nad Kwisą”. W tym roku, czytane były fragmenty „Przedwiośnia” Stefana Żeromskiego,
a przeczytali je Młodzieżowa Rada Miejska w Nowogrodźcu oraz Burmistrz Nowogrodźca
Robert Relich. W nagrodę czytający otrzymali egzemplarze „Przedwiośnia” Stefana
Żeromskiego. Każdy, kto przyniósł ze sobą egzemplarz książki, mógł otrzymać pamiątkowy
stempel wydany specjalnie z okazji tegorocznej edycji Narodowego Czytania. Ideą akcji jest
popularyzacja czytelnictwa, zwrócenie uwagi na piękno polskiej literatury, potrzebę dbałości
o polszczyznę oraz wzmocnienie poczucia wspólnej tożsamości. Wydarzenie pod
Honorowym Patronatem Pary Prezydenckiej.
Akcja Narodowe Czytanie organizowana jest przez Prezydenta RP od 2012 roku. Została
zainicjowana wspólną lekturą Pana Tadeusza Adama Mickiewicza. W 2013 roku w całej
Polsce odbyło się czytanie dzieł Aleksandra Fredry, a podczas następnych edycji przeczytano
kolejno: Trylogię Henryka Sienkiewicza oraz „Lalkę” Bolesława Prusa. W 2016 roku
Andrzej Duda i Agata Kornhauser-Duda rozpoczęli Narodowe Czytanie „Quo vadis”
Henryka Sienkiewicza w warszawskim Ogrodzie Saskim. W 2017 roku lekturą Narodowego
Czytania było „Wesele” Stanisława Wyspiańskiego. W całej Polsce i za granicą dramat ten
przeczytano w ponad 2000 miejsc.
11.

Jesienni przyjaciele.

11.10.2018 r. Bibliotekę Miejską w Nowogrodźcu odwiedziły dzieci z grupy VIII
Przedszkola Publicznego w Nowogrodźcu wraz z nauczycielami – 27 osób. Na wstępie dzieci
opowiadały, z czym kojarzy im się jesień oraz jakie są jej charakterystyczne cechy.
Następnie, po wysłuchaniu bajek pt.: „Orzeszek” oraz „Jesień Jeżyka”, dzieci miały za
zadanie wykonać prace plastyczne w postaci jesiennych przyjaciół, wiewiórki i jeża. Prace
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wykonane przez dzieci można oglądać na wystawie w Bibliotece Miejskiej w Nowogrodźcu.
Na pamiątkę spotkania i miłe wspomnienie wizyty przedszkolaki otrzymały słodki upominek.
12. Jesienne liście.
18.10.2018 r. Biblioteka Miejska w Nowogrodźcu, po raz kolejny zorganizowała spotkanie
o tematyce jesiennej. Tym razem do biblioteki przybyły dzieci z grupy IX z Przedszkola
Publicznego w Nowogrodźcu – 27 osób. Tematyką czwartkowego spotkania były jesienne
liście. Na wstępie dzieci wysłuchały bajki pt. „Puchatkowa sterta liści”, która opowiadała
o Kubusiu Puchatku. Bohater wraz ze swoimi przyjaciółmi tworzył prace przy wykorzystaniu
jesiennych liści. Biorąc przykład z Kubusia maluchy również wykonały wspaniałe prace
plastyczne, które można oglądać na wystawie w Bibliotece Miejskiej w Nowogrodźcu.
Na pamiątkę spotkania i miłe wspomnienie wizyty przedszkolaki otrzymały słodki upominek.
13. Dzień Pluszowego Misia.
22.11.2018 r. odbyło się spotkanie pod hasłem „Czy to wczoraj, czy to dziś – Wszystkim jest
potrzebny Miś”. Biblioteka Miejska w Nowogrodźcu gościła dzieci z grupy VIII
z Przedszkola Publicznego w Nowogrodźcu. Dzieci wysłuchały historii powstania
pluszowego misia. Odbyło się również głośne czytanie wiersza Ludwika Jerzego Kerna pt.
„Był sobie Niedźwiedź”. Spotkanie przebiegło na wspólnej zabawie przy piosenkach o
misiach oraz wykonano pracę plastyczną z misiem w roli głównej. Na zakończenie dzieci
otrzymały słodki poczęstunek. W spotkaniu udział wzięło 22 dzieci pod opieką Pani Danuty
Burdyna.
14. Mój Przyjaciel Miś.
29.11.2018 r. odbyły się zajęcia z dziećmi z grupy VII z Przedszkola Publicznego. Tematem
przewodnim była historia Pluszowego Misia. Po głośnym czytaniu bajki o Kubusiu Puchatku
dzieci wykonały pracę plastyczną w postaci maski misia. Zajęcia zakończył słodki
poczęstunek. W zajęciach uczestniczyło 20 dzieci pod opieką Pani Urszuli Kawałko.
15. Mikołajkowy kiermasz książek.
Biblioteka Miejska w Nowogrodźcu zorganizowała kiermasz książek, który odbywał się
w dniach od 8 listopada do 14 grudnia 2018 r. W ofercie znajdowały się: bajki dla
najmłodszych, baśnie, literatura dla młodzieży i wiele innych! Zakupiona książka mogła
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wzbogacić domowy księgozbiór lub być wspaniałym prezentem mikołajowym, urodzinowym
lub świątecznym.
16. Dzień św. Mikołaja.
6.12.2018 r. Elf wraz ze Świętym Mikołajem odwiedzili Przedszkole Publiczne
w Nowogrodźcu, Szkołę Podstawową, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Nowogrodźcu oraz spacerowali po mieście, aby napotkanym mieszkańcom wręczyć
słodycze oraz czapeczki, dzięki którym właściciele wzięli udział w losowaniu cennych
nagród podczas Kolędy Nowogrodzieckiej. Prowadzono fotorelację ze spotkania.
17. Elf biblioteczny czyta dzieciom.
10.12.2018 r. Elf biblioteczny odwiedził Przedszkole Publiczne w Nowogrodźcu. Podczas
wizyty w grupie X, Elf przeczytał dzieciom bajkę pt. „Najpiękniejsza choinka”. Następnie
rozmawiał z dziećmi o zbliżających się świętach Bożego Narodzenia. Na pamiątkę wizyty
zaśpiewano Elfowi piosenki świąteczne. Na kolejnym spotkaniu w grupie X, Elf przeczytał
bajkę pt. „Misiowy bałwanek”. Po przeczytaniu bajki dzieci zatańczyły z Elfem w rytm
świątecznych piosenek. W podziękowaniu otrzymano wspaniałe portrety skrzata.
W następnej grupie – VII, przeczytano dzieciom bajkę pt. „Świąteczny Miś Michaś”.
W tej grupie również rozmawiano o Mikołaju i zbliżających się świętach. Podczas czwartego
spotkania w grupie IX, biblioteczny Elf przeczytał maluchom ponownie bajkę pt.
„Najpiękniejsza choinka”. Radości nie było końca! Dzieci przygotowywały niespodzianki
i prosiły aby Elf wraz z Mikołajem ponownie, odwiedzili ich w przyszłym roku,
a w tym….zostawili dużo prezentów pod choinką.
18. Spektakl świąteczno-mikołajkowy pt.: „Nadchodzące święta każdy zapamięta!”
Pod takim tytułem dnia 18.12.2018 r. w Bibliotece Miejskiej w Nowogrodźcu oraz filiach
bibliotecznych w Gościszowie oraz Wykrotach, odbyły się spektakle świątecznomikołajkowe w wykonaniu Teatru Edukacji i Profilaktyki „Maska” z Krakowa. Na widowni
zasiadły dzieci z Przedszkola Publicznego w Nowogrodźcu, Szkoły Podstawowej
w Gierałtowie oraz Szkoły Podstawowej w Wykrotach – ok. 300 osób. Pachnąca lasem
choinka, prezenty, kolędowanie i zabawy na śniegu... Magia zimy

i Świąt Bożego

Narodzenia jest czymś, czemu ulega każdy bez względu na wiek. Dzieci cieszą się
z przybycia Świętego Mikołaja, czekają z utęsknieniem na Wigilię. Każdy chce spędzić ten
wyjątkowy czas z rodziną przy wielkim, świątecznym stole. Mała bohaterka Zosia była
bardzo ciekawa świata. W te święta postanowiła wystawić na próbę samego Świętego
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Mikołaja! Czy on naprawdę istnieje? Czy zostawia prezenty? Mali widzowie już wiedzą!
Jedno jest pewne, nadchodzące święta każdy zapamięta!
Spotkania autorskie:
1. Poetycko - taneczny dzień z Elżbietą Bednarczyk.
23.02.2018 r. w Bibliotece Miejskiej w Nowogrodźcu zorganizowane zostały trzy spotkania
autorskie z Panią Elżbietą Bednarczyk. Autorka znana jest między innymi z utworów dla
dzieci takich jak: „Zimowa przygoda królika”, „Kłótnia w tornistrze”, „Figlarne myszki”każda z nich przekazuje dzieciom pozytywne wartości i wzory dobrego postępowania.
W swoim dorobku posiada również literaturę dla dorosłych m.in. „Dar życia” czy
„Odrodzenie duszy”. Pasją Pani Elżbiety jest nie tylko pisanie, ale również teatr i taniec,
którymi zajmuje się zawodowo. Jest autorką wielu scenariuszy teatralnych, reżyserką
i projektantką strojów teatralnych.
Autorka przyjechała do Nowogrodźca z Częstochowy, gdzie zatrzymała się na jakiś czas,
ponieważ na co dzień, od blisko 30 lat mieszka w Australii. Pani Elżbieta opowiedziała
zebranym gościom jak żyje się w Australii oraz jakie dostrzega różnice pomiędzy naszymi
krajami. Opowieść wzbogaciła prezentacją multimedialną, pokazując przyrodę, zwierzęta,
klimat oraz sposoby spędzania wolnego czasu.
W piątkowe popołudnie, odbyło się spotkanie z czytelnikami dorosłymi. Artystka
zaprezentowała swoją twórczość poetycką oraz pokaz multimedialny dt. Australii. Spotkanie
było dla autorki okazją do przekazania swojej filozofii życiowej i pozytywnego postrzegania
świata. Wielką niespodzianką dla wszystkich uczestników spotkania był wykonany taniec
cygański i flamenco, którym autorka wzbudziła szczególny zachwyt publiczności. W trakcie
spotkania z Elżbietą Bednarczyk uczestnicy mieli możliwość nabycia książek „Kłótnia
w tornistrze” oraz „Uśpione ogrody” wraz z imienną dedykacją i autografem autorki. Liczba
uczestników – ok. 300 osób.
2. Spotkanie autorskie z Janem Bujakiem.
12.03.2018 r. w Bibliotece Miejskiej w Nowogrodźcu odbyło się spotkanie autorskie z Janem
Bujakiem autorem trylogii pt. „Galicjanie i Serbowie”. Podczas spotkania autor przedstawił
najnowszą publikację pt. „Polskie parafie w Bośni w latach 1891–1946”.
Uczestnicy spotkania mieli możliwość obejrzenia fragmentów filmów o Bośni „Pamięć
o naszych przodkach wyrwana bośniackim borom” oraz zakupu książki wraz z autografem
autora. Liczba uczestników – 15 osób.
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Jan Bujak- urodził się w Novi Martinac w Bośni. Po przyjeździe na Dolny Śląsk mieszkał
w Gościszowie, gdzie ukończył szkołę podstawową. Dalszą edukację kontynuował
w Technikum Rolniczym w Chojnowie, Studium Nauczycielskim i Akademii Rolniczej we
Wrocławiu oraz na Studium Podyplomowym w SGGW w Warszawie w zakresie eksploatacji
pojazdów i maszyn.
Pracę pedagogiczną rozpoczął w szkole rolniczej w Olszynie Lubańskiej i dalej uczył
w Rakowicach Wielkich i Jeleniej Górze. Pełnił w oświacie funkcje doradcy metodycznego,
dyrektora szkoły średniej oraz starszego wizytatora. Za pracę pedagogiczną i działalność
społeczną otrzymał odznaczenia i wyróżnienia m.in. Złoty Krzyż Zasługi, odznakę – Za
zasługi dla województwa jeleniogórskiego i dolnośląskiego oraz tytuł honorowy – Zasłużony
dla Sobieszowa. Za ocalenie historii Polaków w Bośni otrzymał w 2016 roku odznakę
Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego.
3. Spotkanie autorskie z Kazimierzem Kiljanem.
13.04.2018 r. w Bibliotece Miejskiej w Nowogrodźcu odbyło się spotkanie autorskie
z Kazimierzem Kiljanem. Spotkanie poświęcone było jego najnowszej książce – „Znajdę cię
wszędzie”, w której dotknął tematu przemocy domowej. Spotkanie uświetnił monodram
autorstwa Pana Kazimierza pod tytułem „Jesienią w Nałęczowie” w wykonaniu Heleny
Owsiak. Na zakończenie spotkania przy wyśmienitej kawie, można było porozmawiać
z autorem, a także zakupić książkę wraz z dedykacją. W spotkaniu wzięło udział 15 osób.
Kazimierz Kiljan – urodził się we Wrocławiu, dorastał w Kościelniku, obecnie mieszka
w Lubaniu. Był aktywnym działaczem kultury, dziennikarzem a obecnie z pasją oddaje się
poezji a przede wszystkim prozie. Ma na swoim koncie sześć zbiorów wierszy i osiem
powieści. Tytuły książek, które ukazały się na przestrzeni kilku ostatnich lat to: „W galerii
uczuć”, „Smak szarlotki”, „Bukiet chabrów”, „Stamtąd się nie wraca”, „Zielarka z bukowej
góry”, „Zagubieni w czasie” oraz najnowsza „Znajdę cię wszędzie”. Pan Kazimierz jest
człowiekiem niezwykle wrażliwym na piękno otaczającego go świata, otwartym na ludzi i ich
przeżycia duchowe. Te ostatnie absorbują autora w sposób szczególny. Lubi i potrafi pisać
o uczuciach, o relacjach zachodzących między ludźmi, o ich troskach i marzeniach.
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4. Spotkanie autorskie z Romanem Pankiewiczem.
24.04.2018 r. w Bibliotece Miejskiej w Nowogrodźcu odbyło się spotkanie autorskie
z Romanem Pankiewiczem. Podczas spotkania autor zaprezentował swoją najnowszą książkę
„Polski Żywioł”, która nawiązuje do setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.
Autor przedstawił najważniejsze momenty związane z procesem odzyskania niepodległości
przez nasz kraj. Przybliżył również wiele sławnych postaci, które miały wpływ na losy
naszego państwa. Na zakończenie Pan Roman podarował bibliotece swoją najnowszą książkę
wraz z dedykacją. Liczba uczestników spotkania – 30 osób.
Roman Pankiewicz ur. w 1958 r. Krakowianin, absolwent szkoły hotelarskiej w Zakopanem.
Pokochał wędrówki po tatrzańskich szlakach, co przełożyło się na późniejszą chęć
poznawania świata. Po ukończeniu szkoły hotelarskiej i odbyciu służby wojskowej przez
kilka lat pracował w wyuczonym zawodzie w krakowskich hotelach, pokonując kolejne etapy
stanowiska recepcjonisty. Życie „za żelazną kurtyną” i brak perspektyw normalnego
poznawania świata spowodowało zmianę miejsca pracy i zatrudnienie się w firmie
prowadzącej prace budowlane w wielu krajach świata. Znajomość języków obcych
wyniesiona ze szkoły hotelarskiej zaowocowała wysłaniem go przez pracodawcę na ponad
3 letni okres do stolicy Rosji - Moskwy, a następnie również na 3 lata do Frankfurtu
n/Menem w Niemczech. Umiejętność połączenia pracy zawodowej z analityczną obserwacją
życia mieszkańców kraju w którym przebywał uświadomiła mu potrzebę poznawania miejsc,
o których nie wspominają turystyczne przewodniki.
W przerwach między pobytami za granicą autor zajmował się organizacją w Polsce
koncertów artystów zza wschodniej granicy, a po ostatnim wojażu na Islandię przez 2 lata był
managerem znanego pisarza literatury dziecięcej - Wiesława Drabika. Jest autorem tryptyku
podróżniczego „Trzy Żywioły”: „Matuszka Rosija - pierwszy żywioł”, „Islandia - trzeci
żywioł” oraz „Niemcy - Drugi Żywioł”.

5. Spotkanie autorskie z Elżbietą Śnieżkowską-Bielak.
11.06.2018 r. w Bibliotece Miejskiej w Nowogrodźcu odbyło się spotkanie autorskie
z Elżbietą Śnieżkowską-Bielak – poetką, pisarką członkinią Oddziału Dolnośląskiego
Związku Literatów Polskich we Wrocławiu. Mieszka w Gryfowie Śląskim. Spod jej pióra
wyszło osiem tomików poezji, trzy powieści, dwa zbiory opowiadań, wiersze, bajki
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i opowiadania dla dzieci. Pisarka pisze również dla logopedów i nauczycieli. W 2008 roku
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdan Zdrojewski odznaczył pisarkę odznaką
„Zasłużony dla Kultury Polskiej”. Autorka zapoznała uczestników ze swoją twórczością
czytając wiersze oraz fragmenty książek. Spotkanie przebiegało w miłej i ciepłej atmosferze.
Na zakończenie spotkania można było zakupić książki wraz z autografem autorki. Liczba
uczestników - 10 osób.
6. Spotkanie z Joanną Papuzińską.
8.06.2018 r. w ramach XV edycji największej dolnośląskiej imprezy czytelniczej dla dzieci
i młodzieży ph.: „Polska na szóstkę. Z książką na walizkach po Dolnym Śląsku”, Biblioteka
Miejska w Nowogrodźcu gościła Joannę Papuzińską – prozaika, poetkę, autorkę bajek
i wierszy dla dzieci, profesora nauk humanistycznych. Autorce towarzyszyli Państwo
Katarzyna Kujawa i Krzysztof Malinowski z Dolnośląskiej Biblioteki Publicznej we
Wrocławiu. W spotkaniu brały udział dzieci ze Szkoły Podstawowej im. B. Chrobrego
w Nowogrodźcu oraz Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Gościszowie – 60 osób.
Autorka chętnie opowiadała o książkach, czytała fragmenty swych najnowszych książek oraz
odpowiadała na liczne pytania uczestników m. in.: którą ze swoich książek lubi najbardziej,
w jakim wieku napisała pierwszą książkę i wiele innych. Na autorkę czekało wiele
niespodzianek przygotowanych przez dzieci m. in. wystawa prac, recytowany wiersz oraz
wspaniałe portrety Pani Joanny. Po spotkaniu dzieci mogły zakupić książki wraz
z autografem pisarki. W prezencie otrzymały wydawaną przez organizatorów gazetkę pt.:
„Walizka” oraz upominki od wydawnictwa.
Projekt dofinansowany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, samorządy
województwa dolnośląskiego, powiatu wałbrzyskiego i miasta Wałbrzych.
Joanna Papuzińska – prozaik, poetka, autorka bajek i wierszy dla dzieci, profesor nauk
humanistycznych. Debiutowała w 1956 na łamach „Świata Młodych” opowiadaniem
„Człowiek o gorącym sercu”. Jest autorką wielu popularnych książek i wierszy dla dzieci,
m.in. „Nasza mama czarodziejka”, „Rokiś” czy „Czarna jama”. Współpracuje z wieloma
czasopismami dla dzieci. Należała do Związku Literatów Polskich, a następnie
do Stowarzyszenia Pisarzy Polskich. Członkini Zarządu Polskiej Sekcji IBBY.
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7. Warsztaty pisania bajki z Małgorzatą Wardą.
19.12.2018 r. w Bibliotece Miejskiej w Nowogrodźcu odbyły się warsztaty „Piszemy razem
bajkę”, które poprowadziła znana autorka książek Pani Małgorzata Warda.
W warsztatach wzięły udział dzieci z I i II klasy Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła
w Gościszowie – 30 osób. Podczas zajęć każde dziecko czuło się jak pisarz i ilustrator bajki,
miało możliwość wykreowania własnego fragmentu historii o maskotkach, oraz jej
zilustrowania. Dzieci dowiedziały się także, jak powstaje książka i kim są pisarze. To była
świetna zabawa i jednocześnie możliwość rozwijania fantazji. W trakcie warsztatów powstały
wspaniałe kolorowe prace.
Pani Małgorzata Warda mieszka w Gdyni, jest absolwentką Akademii Sztuk Pięknych.
Pisanie, obok rzeźby, to jej druga pasja. Jest laureatką kilku konkursów literackich, autorką
znanych powieści m.in. „Ominąć Paryż”, „Czarodziejka”, „Nikt nie widział, nikt nie słyszał”,
„Dziewczynka, która widziała zbyt wiele” i najnowszej „Jak oddech”, cieszących się dużym
zainteresowaniem czytelników. Pisze również opowiadania, bajki oraz teksty piosenek m.in.
dla zespołu „Farba”. W 2015 zadebiutowała jako pisarka dla młodzieży, zdobywając za swoją
pierwszą młodzieżową powieść „5 sekund do Io” nagrodę IBBY. Za tę samą powieść
otrzymała prestiżowe międzynarodowe wyróżnienie literackie White Ravens 2016. Powieść
znalazła się wśród książek roku 2016 polecanych przez Internationale Jugendbibliothek,
International Youth Library.
Konkursy:
1. 63. Dolnośląski Konkurs Recytatorski.
14.02.2018 r. w Bibliotece Miejskiej w Nowogrodźcu odbyły się eliminacje gminne 63.
Dolnośląskiego Konkursu Recytatorskiego, którego celem jest pogłębianie kontaktu
z wartościową literaturą, szczególnie ze współczesną poezją polską i światową.
W eliminacjach wzięło udział 13 uczniów siódmych klas szkół podstawowych oraz
oddziałów gimnazjalnych z terenu Gminy Nowogrodziec.
Komisja w składzie: Jacek Grondowy – aktor Teatru im. C.K. Norwida w Jeleniej Górze,
Krystyna Tomaszewska – członkini Środowiskowego Chóru „Harmonia” z Nowogrodźca
oraz Elżbieta Ostańska – bibliotekarz, oceniła uczestników według następujących kryteriów:
dobór repertuaru, interpretacja tekstu, dykcja, kultura słowa i ogólne wrażenie artystyczne.
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Laureaci reprezentowali Gminę Nowogrodziec na eliminacjach powiatowych, które odbyły
się 2 marca 2018 r. w Teatrze Starym w Bolesławcu.

2. XXIII Dolnośląski Konkurs Recytatorski „PEGAZIK”.
16.02.2018 r. w Bibliotece Miejskiej w Nowogrodźcu odbyły się eliminacje gminne XXIII
Dolnośląskiego Konkursu Recytatorskiego „PEGAZIK”. W eliminacjach wzięło udział 17
uczniów klas IV –VI szkół podstawowych z terenu Gminy Nowogrodziec.
Po rozgrzewce, którą przeprowadził Przewodniczący, Komisja w składzie: Jacek Grondowy,
Maria Michalczuk oraz Elżbieta Ostańska, oceniła uczestników według następujących
kryteriów: dobór repertuaru, interpretacja tekstu, dykcja, kultura słowa i ogólne wrażenie
artystyczne.
Laureaci reprezentowali Gminę Nowogrodziec na eliminacjach powiatowych, które odbyły
się 8 marca 2018 r. w Teatrze Starym w Bolesławcu.
3. Gminny Konkurs „Pisanka – Kraszanka”.
19.03.2018 r. w Bibliotece Miejskiej w Nowogrodźcu odbył się Gminny Konkurs „Pisanka Kraszanka”, który skierowany był do uczniów szkół podstawowych i oddziałów
gimnazjalnych z terenu Gminy Nowogrodziec. Celem wydarzenia było kultywowanie
zwyczajów związanych ze Świętami Wielkanocnymi oraz wspomaganie aktywności twórczej
dzieci i młodzieży. Komisja w składzie Pani Bożena Mazurkiewicz, Pani Zofia Ludziak oraz
Pani Elżbieta Ostańska oceniła 31 prac, według następujących kryteriów: oryginalność
i pomysłowość prac, dobór i wykorzystanie materiałów, wkład pracy, walory plastyczne
(kompozycja, kolorystyka, dodatki), estetyka wykonania. Uczestnicy konkursu korzystali
wyłącznie z materiałów pochodzenia naturalnego (np. sznurek, włóczka, słoma, ziarenka itp.)
4. Gminny Konkurs Recytatorski Klas I-III
20.04.2018 r. w Bibliotece Miejskiej w Nowogrodźcu odbyła się II edycja Gminnego
Konkursu Recytatorskiego Klas I-III szkół podstawowych z terenu Gminy Nowogrodziec.
Celem konkursu było popularyzowanie poezji dziecięcej, rozwijanie zdolności recytatorskich,
zainteresowanie dzieci poezją, zachęcanie do występów na scenie oraz prezentacja
umiejętności dzieci.
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Po rozgrzewce, którą przeprowadził Przewodniczący, Komisja w składzie: Jacek Grondowy,
Maria Michalczuk oraz Zofia Ożarowska, oceniła 30 uczestników według następujących
kryteriów: dobór repertuaru, interpretacja utworów, kultura słowa i ogólny wyraz
artystyczny.
5. Gminny Konkurs Wiedzy o życiu J. I. Schnabla oraz historii Międzynarodowego
Festiwalu Muzycznego „Muzyka u J. I. Schnabla”
24.05.2018 r. odbył się Gminny Konkurs Wiedzy na temat życia J. I. Schnabla oraz historii
Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego „Muzyka u J. I. Schnabla”. Corocznym celem
konkursu jest popularyzacja wiedzy o życiu i twórczości Józefa Ignacego Schnabla,
kompozytora urodzonego w Nowogrodźcu oraz historii Międzynarodowego Festiwalu
Muzycznego „Muzyka u J. I. Schnabla”. W zmaganiach uczestniczyło 12 uczniów ze szkół
podstawowych i oddziałów gimnazjalnych z terenu Gminy i Miasta Nowogrodziec.
Zadaniem uczestników konkursu było udzielenie odpowiedzi na 31 pytań testowych.
Na rozwiązanie zadań uczniowie mieli 45 minut. Łącznie do zdobycia było 54 punkty.
Po sprawdzeniu prac uczestników konkursu, Komisja Konkursowa wyłoniła laureatów,
których uhonorowano nagrodami rzeczowymi. Natomiast wszyscy uczestnicy konkursu
otrzymali pamiątkowe dyplomy i upominki ufundowane przez Burmistrza Nowogrodźca
Pana Roberta Relicha.
6. Gminny Konkurs Wiedzy „Życie i działalność świętej Jadwigi Śląskiej”
25.10.2018 r. w Bibliotece miejskiej w Nowogrodźcu odbył się Gminny Konkurs Wiedzy
pod hasłem „Życie i działalność świętej Jadwigi Śląskiej”. Do konkursu przystąpiło 15
uczniów ze szkół podstawowych i oddziałów gimnazjalnych z terenu Gminy i Miasta
Nowogrodziec. Zadaniem uczestników konkursu było udzielenie odpowiedzi na 40 pytań
testowych. Za poprawnie rozwiązany test uczestnicy mogli zdobyć 79 punktów. Komisja
konkursowa w składzie: Antonina Zakrzewska, Maria Michalczuk i Marzena Mrozik - po
zebraniu i ocenieniu prac wyłoniła 8 laureatów. Zwycięzcy zostali uhonorowani nagrodami
rzeczowymi i dyplomami. Pozostali uczestnicy otrzymali także pamiątkowe dyplomy
i drobne upominki.
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7. Gminny Konkurs ph. „Stroik Bożonarodzeniowy”
17.12.2018 r. Biblioteka Miejska w Nowogrodźcu zorganizowała Gminny Konkurs ph.
„Stroik Bożonarodzeniowy”, który skierowany był do uczniów szkół podstawowych
i oddziałów gimnazjalnych z terenu Gminy Nowogrodziec. Celem wydarzenia było
kultywowanie zwyczajów związanych ze świętami Bożego Narodzenia oraz wspomaganie
aktywności twórczej dzieci i młodzieży. Komisja w składzie Pani Elżbieta Magarewicz, Pani
Ewa Kikisz oraz Pani Danuta Szajwaj oceniła 30 prac według następujących kryteriów:
oryginalność i pomysłowość prac, dobór i wykorzystanie materiałów, wkład pracy, estetyka
wykonania.
Uczestnicy Konkursu korzystali wyłącznie z materiałów pochodzenia naturalnego

(np.

orzechy, suszone owoce, szyszki, kora, igliwie itp.). Zwycięzcy otrzymali nagrody rzeczowe
i dyplomy, pozostali uczestnicy otrzymali również pamiątkowe dyplomy i drobne upominki.
Na osłodę wszyscy otrzymali słodycze. Stroiki wykonane podczas Konkursu można było
oglądać podczas „Nowogrodzieckiej Kolędy” 20 grudnia 2018r.

II.

FILIA BIBLIOTECZNA W GIERAŁTOWIE

1. Ferie w Bibliotece.
 15.01.2018 r. w filii bibliotecznej w Gierałtowie odbyły się pierwsze zajęcia plastyczne
dla dzieci. Tego dnia uczestniczki wykonywały „zeszyt jednorożca”, który mogły
zabrać do domu i przeznaczyć go do własnych zapisków, może on również pełnić
funkcję pamiętnika lub służyć do zabaw. Po wykonaniu zadania, dzieci skupiły się na
kolorowankach. Liczba uczestników - 2 osoby.
 18.01.2018 r. odbyły się drugie z zajęć plastycznych. Z racji zbliżającego się Dnia
Babci i Dziadka, dzieci wykonały własnoręcznie kwiaty. „Rośliny” powstały z papieru,
każde z uczestników miało okazję stworzyć swój wymarzony kwiat, którym obdarował
ukochanych dziadków. Liczba uczestników - 2 osoby.
 22.01.2018 r. odbyły się trzecie zajęcia plastyczne dla dzieci. Tego dnia uczestniczki
wykonywały ozdoby karnawałowe z bibuły, które pełniły rolę dekoracji biblioteki.
Liczba uczestników - 3 osoby.
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 25.01.2018 r. odbyły się ostatnie zajęcia. Kontynuowana została tematyka karnawału.
Uczestniczki wykonały użytkową ozdobę, która mogła stać się elementem ich
przebrania na zabawie karnawałowej - „uszy Myszki Miki”. Dodatkowo, dla
uzupełnienia „przebrania”, wykonano wspólnie tułów postaci głównej, który dopełniał
strój. Dziewczynki mogły zrobić sobie zdjęcie, które mailowo dostali ich rodzice.
Liczba uczestników - 3 osoby.
2. Walentynkowe zajęcia plastyczne.
 14.02.2018 r. odbyły się pierwsze zajęcia plastyczne z okazji Walentynek. Dzieci
wykonały bukieciki z czerwonych, różowych i białych róż - kwiatu, który jest
symbolem miłości, przyjaźni oraz niewinności – w zależności od koloru. Przeważała
jednak kolorystyka czerwieni. Ze względu na niezrealizowanie przygotowanego
materiału przez mniejszą ilość czasu, dzieci zaproszono na kolejne zajęcia. Liczba
uczestników - 4 osoby.
 19.02.2018 r. odbyły się drugie zajęcia plastyczne o tematyce walentynkowej. Dzieci
dokończyły swoje prace, które rozpoczęły na poprzednim spotkaniu. Bukiety róż
zostały umieszczone w „kwiatowych pudełkach”, które od jakiegoś czasu są bardzo
popularnym i modnym wariantem wręczania kwiatów. Każdy uczestnik przyozdobił
swoje pudełko. Ozdoby powędrowały do domów dzieci. Liczba uczestników - 3 osoby.
3. Wiosenne zajęcia plastyczne.
 14.03.2018 r. w filii bibliotecznej w Gierałtowie odbyło się pierwsze spotkanie z cyklu
„Wiosenne zajęcia plastyczne”. Ze względu na nadchodzącą wiosnę, dzieci dostały do
wykonania niełatwe zadanie. Inspirując się tematem recyklingu, który w tym czasie jest
bardziej zauważany przez społeczeństwo, uczestniczki wykonały elementy, z których
na ostatnim spotkaniu powstała ozdobna konstrukcja. Do tego została wykorzystana
technika tworzenia papierowej wikliny. „Rurki” powstały ze starych rysunków dzieci
oraz gazet. Liczba uczestników - 2 osoby.
 19.03.2018 r. odbyło się drugie spotkanie z cyklu „Wiosenne zajęcia plastyczne”.
Ostatniego dnia zajęć, dzieci zakończyły swój projekt, jakim była „recyklingowa klatka
dla ptaków”. Papierowi lokatorzy dodają kolorów w domach ich właścicieli. Tworzenie
elementów do budowy klatki z papieru wymagało od uczestników skupienia, precyzji

RAPORT O STANIE GMINY I MIASTA NOWOGRODZIEC
216

i wielkiej cierpliwości, ponieważ nie jest to łatwe zadanie dla dzieci. Liczba
uczestników - 2 osoby.
4. Wielkanocne warsztaty dla dzieci.
 21.03.2018 r. filia biblioteczne w Gierałtowie zorganizowała dla dzieci warsztaty
plastyczne. Z racji zbliżających się świąt wielkanocnych, tematyka dotyczyła właśnie
tego

wydarzenia.

Dzieci

wykonały

z

„zimnej

porcelany”

głowy

zajęcy

wielkanocnych. Wymagało to dużej precyzji. Na drugich zajęciach dzieci przystąpiły
do prac związanych z malowaniem. Liczba uczestników - 6 osób.
 22.03.2018 r. odbyły się ostatnie zajęcia plastyczne dotyczące świąt wielkanocnych.
Uczestnicy wykonali prace „wykończeniowe” swoich dzieł - pomalowali je. Nowi
uczestnicy, którzy nie byli obecni na poprzednich zajęciach zajęli się pracami
dostosowanymi do wieku i umiejętności - dekorowanie pisanek w formie kolorowanki
oraz wykonanie „współczesnego” zająca z papierowej wikliny. Ulepione i wyschnięte
postacie nabrały kolorów. Po wyschnięciu farby, figurki zostały polakierowane
i częściowo odebrane przez ich autorów, by zdobiły domy na święta. Liczba
uczestników - 8 osób.

5. Zajęcia plastyczne.
 16.04.2018 r. w filii bibliotecznej w Gierałtowie odbyły się zajęcia plastyczne dla
dzieci. Tego dnia wykonano rekwizyty, które posłużą na zajęciach „Karaoke dla
dzieci”. Każda z uczestniczek miała za zadanie zaprojektować koronę, która będzie
przeznaczona do zdjęcia dla zwycięzcy muzycznych „potyczek”. Spośród wszystkich
pomysłów poprzez głosowanie oraz drugą turę, wyłoniono dwa projekty. Następnie
dzieci przystąpiły w grupach do tworzenia ozdobnych elementów, które posłużyłyby
do zrealizowania owych pomysłów. Liczba uczestników - 6 osób.
 18.04.2018 r. odbyła się kontynuacja zajęć, na których dzieci tworzyły akcesoria
przydatne przy planowanym „Karaoke dla dzieci”. Poszczególne grupy Rozpoczęły
realizację wybranych projektów korony. Po zakończeniu prac związanych
w królewskim atrybutem, przystąpiono do wykonania „ścianki do zdjęć”. Dzieci
zostały podzielone na dwie grupy i tyle też powstało prac. Każda grupa wykonała tło

RAPORT O STANIE GMINY I MIASTA NOWOGRODZIEC
217

zdjęciowe według własnego pomysłu - jedno zdobią abstrakcyjne kolorowe kleksy,
zaś drugą duże tęczowe kwiaty. Liczba uczestników - 6 osób.
6. Dzień Ziemi - zajęcia plastyczne.
23.04.2018 r. filia biblioteczna w Gierałtowie zorganizowała zajęcia plastyczne dla dzieci.
Z okazji Dnia Ziemi, uczestniczki miały za zadanie stworzyć własną planetę. Ciało niebieskie
powstało z kartonu, a najtrudniejszym elementem zadania, było „przekalkowanie” konturów
Ziemi, według rzeczywistego zdjęcia. Kolorów nadały farby, a bieguny zaznaczyła biała wata
– 2 uczestników.
7. Karaoke dla dzieci.
12.04.2018 r. i 25.04.2018 r. w filii bibliotecznej w Gierałtowie odbyło się Karaoke dla
dzieci. Pierwsze muzyczne potyczki rozegrały się pomiędzy dwoma uczestniczkami. Każda
z nich zaśpiewała trzy utwory, które były punktowane, a następnie wartości zostały
zsumowane. Zwycięzcą została Julia Wyspiańska. W dalszej części zabawy, dziewczynki
oddały się dalszym śpiewom, jednak niepunktowanym. Liczba uczestników - 3 osoby.
8. Masy plastyczne.
18.06.2018 r. filia biblioteczna w Gierałtowie zorganizowała zajęcia plastyczne dla dzieci.
To kolejna odsłona mas plastycznych, jakie dzieci mogą wykonać w domu. Spotkanie
przypominało lekcję chemii, bardzo ważne było to, ile kropel danej substancji doda się do
przyrządzanej masy, tak, by efekt był zadowalający.
Dzieci wykonały masy brokatowe oraz barwione farbami. Dla każdej z nich bazą był klej,
z odpowiednim składem do tego zadania. Ze względu na wykazany entuzjazm, ten rodzaj
zajęć dla dzieci zostanie powtórzony na innych spotkaniach. Liczba uczestników - 2 osoby.
9. Dzień Ojca – zajęcia plastyczne.
20.06.2018 r. filia biblioteczna w Gierałtowie przeprowadziła zajęcia plastyczne dla dzieci.
Z okazji zbliżającego się Dnia Ojca, uczestnicy wykonali laurkę z ręcznie napisanymi przez
siebie życzeniami. Upominek został zaprojektowany na wzór krawata, symbol elegancji.
Każdy z papierowych krawatów zostanie wyposażony we wstążkę, która umożliwi
zawieszenie go na szyjki obdarowanego. Liczba uczestników - 4 osoby.
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10. Masy plastyczne.
25.06.2018 r. zorganizowano zajęcia plastyczne dla dzieci. To kolejna odsłona mas
plastycznych, jakie dzieci mogą wykonać w domu. Spotkanie przypominało lekcję chemii,
bardzo ważne było to, ile kropel danej substancji doda się do przyrządzanej masy, tak,
by efekt był

zadowalający. Dzieci wykonały masy brokatowe oraz barwione farbami.

Dla każdej z nich bazą był klej, z odpowiednim składem do tego zadania. Liczba uczestników
- 7 osób.
11. Zajęcia plastyczne dla dzieci.
27.09.2018 r. w filii bibliotecznej w Gierałtowie odbyły się zajęcia plastyczne
dla dzieci. Mimo, że minął już pierwszy dzień kalendarzowej jesieni, uczestnicy narysowali
tego dnia swoje wspomnienia z wakacji w formie pocztówki. Przy okazji poznali nową,
ciekawą technikę, którą mogą wykorzystać w szkole przy tworzeniu prac plastycznych.
Mianowicie, na białej kartce dzieci rysowały elementy pocztówki pastelami, świeczką oraz
kredkami świecowymi. Następnie całość pokryto czarną farbą, która w miejscach, gdzie
znajdują się ślady kredek i świeczki nie osadza się, za to barwi puste miejsca na kartce.
Tym sposobem elementy pocztówki są bardziej podkreślone na zasadzie kontrastu. Liczba
uczestników - 4 osoby.

12. Lekcja biblioteczna.
4.10.2018 r. filię biblioteczną w Gierałtowie po raz pierwszy odwiedziła grupa przedszkolna
ze Szkoły Podstawowej w Gierałtowie. Tego dnia, dzieci poznały księgozbiór biblioteczny,
zasady jakie obowiązują w takiej instytucji, czego potrzebują by założyć kartę i zostać
czytelnikiem. Przedstawione zostały również też inne funkcje filii bibliotecznej skierowane
dla tej grupy wiekowej mieszkańców, jaką jest prowadzenie zajęć dla dzieci. Liczba
uczestników - 13 osób.

13. Dzień Poczty Polskiej.
22.10.2018 r. w filii bibliotecznej w Gierałtowie odbyło się spotkanie z grupą przedszkolną
ze Szkoły Podstawowej w Gierałtowie, które dotyczyło poczty. Jako, że świat został
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zdominowany przez Internet, a wysyłanie listów i pocztówek nie jest już tak powszechne, na
samym początku zajęć zapytano dzieci czy wiedzą czym jest instytucja poczty. Następnie
uczniowie wysłuchali krótkiego wiersza o poczcie, w którym zostały zawarte odpowiedzi na
zadawane im pytania. Dotyczyły m.in. usług jakie oferuje poczta, co to jest list, pocztówka
i tym podobne. Na zakończenie zmagań z łamigłówkami, dzieci w formie rysunkowej
„napisały” list do świętego Mikołaja, samodzielnie złożyły oraz skleiły kopertę, w którą
schowały swoje narysowane marzenie. Wszystkie listy zostały umieszczone w skrzynce na
nie przeznaczoną. Liczba uczestników - 9 osób.
14. Dzień Kundelka.
25.10.2018 r. w filii bibliotecznej w Gierałtowie odbyły się zajęcia plastyczne dla dzieci.
Tematem przewodnim był zbliżający się Dzień Kundelka. Uczestniczki tym razem wykazały
się wyobraźnią, każda z nich miała taką samą formę, jednak każda podobizna zwierzęcia
różniła się od siebie diametralnie. Liczba uczestników - 3 osoby.
15. Ozdoby andrzejkowe.
15.11.2018 r. w filii bibliotecznej w Gierałtowie odbyły się zajęcia plastyczne.
Na spotkaniu uczestniczki tworzyły ozdoby, które miały umilać wieczór andrzejkowy
w bibliotece. Pracy jak na jedno spotkanie było dużo, jednak plan został wykonany w pełni.
Zajęcia rozpoczęto od przygotowania bazy pod lampiony, w których rozbłysną świeczki.
Następnie przystąpiono do pracy nad pająkami oraz nietoperzami, które wiszą w czytelni.
Ostatnim krokiem było ozdobienie lampionów wymyślnymi mrocznymi malunkami. Liczba
uczestników - 5 osób.
16. Dzień Pluszowego Misia.
21.11.2018 r. w filii bibliotecznej w Gierałtowie odbyły się zajęcia plastyczne,
na których tematem przewodnim Pluszowy Miś. Z tej okazji dzieci stworzyły breloczki:
filcowe oraz z kulek akrylowych, oczywiście według własnego pomysłu. Breloczki dzieci
sprezentowały rodzicom oraz przypięły do własnych kluczy. Liczba uczestników - 5 osób.

17. Dzień Kolejarza.
22.11.2018 r. filia biblioteczna w Gierałtowie zorganizowała zajęcia plastyczne dla dzieci.
Tego dnia uczestniczki tworzyły kartonowo- tekturową kolejkę. Temat zajęć wziął się od
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nadchodzącego Dnia Kolejarza. Pojazd będzie cieszyć najmłodszych czytelników
odwiedzających bibliotekę. Liczba uczestników - 5 osób.
18. Andrzejki.
29.11.2018 r. filia biblioteczna w Gierałtowie zorganizowała wieczór andrzejkowy dla dzieci.
Jak nakazuje tradycja, wieczór upłynął na wróżbach (lanie wosku przez klucz, wróżenie
z obrączki, przebijanie szpilką papierowych serc z imionami itp.). Ostatnią częścią rozrywki
było karaoke oraz gry planszowe. Liczba uczestników - 11 osób.
19. Mikołajkowe warsztaty kulinarne.
10.12.2018 r. filia biblioteczna wraz z KGW Gierałtów zorganizowała warsztaty kulinarne
dla dzieci. Nastrój był typowo świąteczny, ze względu na przygotowywane słodkościpierniczki oraz kruche ciasteczka z marmoladą. Sposób przygotowania smakołyków
uczestnicy poznali od podstaw. Gospodynie razem z dziećmi odmierzały składniki, zagniatały
ciasto, wałkowały masę. Dzieci samodzielnie odciskały kształty z form na cieście. W tym
czasie Gospodynie z Gierałtowa przygotowywały piekarniki do przyjęcia pierników, robiły
tradycyjny lukier oraz doglądały prac uczestników. Po upieczeniu oraz wystudzeniu
ciasteczek, uczestnicy przeszli do dekoracji. Kolorowe posypki oraz lukry dały im pole do
popisu. Na zakończenie, uczestnicy poddali się degustacji własnych wypieków, ale zanim to
nastąpiło podziękowaliśmy Gospodyniom z KGW Gierałtów za przeprowadzenie warsztatów
kulinarnych, chęć podzielenia się swoją wiedzą, bo rady nie dotyczyły jedynie tego ile użyć
danego składniku, ale Panie udzielały również technicznych wskazówek (np. w jaki sposób
najlepiej zagniatać ciasto), co może zaowocować nowym pomocnikiem przy kuchennych
obowiązkach w domu. Liczba uczestników - 15 osób.

III.

FILIA BIBLIOTECZNA W GOŚCISZOWIE

1. Ferie w bibliotece.
 16 i 19.01.2018 r. „Warsztaty rękodzielnicze z wikliną papierową” - zorganizowano dla
dzieci warsztaty, na których poznawali technikę wykonywania ozdób z rurek
gazetowych zwanych wikliną papierową. Warsztaty pomogła przeprowadzić pani
Lucyna Rokicka z Gościszowa. Uczestnicy skręcali z gazet rurki papierowe a następnie
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wyplatali serca. Końcowym zadaniem było artystyczne ozdabianie prac. W warsztatach
uczestniczyło 11 dzieci.
 23.01.2018 r. - warsztaty malowania ceramiki – dzieci miały możliwość wypróbować
swoje zdolności artystyczne malując różne wzory na ceramice otrzymanej od
przedsiębiorcy

z Nowogrodźca, Pana Kazimierza Gorczyńskiego. W zajęciach

uczestniczyło 11osób.
 26.01.2018 – zajęcia plastyczne. Uczestnicy zajęć pracowali nad „Wyspą Minionków”,
wykonując postacie bajkowe z rolek papierowych. Z racji zbliżających się
„Walentynek” powstały również kolorowe serca. W zajęciach udział wzięło 4 dzieci.
2. Walentynkowe spotkanie z przedszkolakami.
 13.02.2018 r. dzieci klasy „0” ze Szkoły Podstawowej w Gościszowie wzięły udział
w zajęciach, których tematem przewodnim były „Walentynki”. Odbyło się głośne
czytanie opowiadania pt. „Odnalezione serce”, nauka piosenki pt. „Mam serduszko”
oraz zajęcia plastyczne. Dla swoich rodziców dzieci wykonały kolorowe serca.
W zajęciach udział wzięło 9 dzieci.
3. „Wiklina papierowa” – cykl warsztatów rękodzielniczych dla dorosłych.
Papierowa wiklina jest ciekawą formą kreatywnego recyklingu. Wykorzystując zwykłe
gazety uczestniczki warsztatów wykonały ozdobne koszyczki i wianki. Cykl warsztatów
obejmował cztery wtorkowe popołudnia – od 20 lutego do 13 marca:
 20.02.2018 r. – przygotowanie materiałów czyli tworzenie wikliny papierowej,
 27.02.2018 r. – wyplatanie konkretnych przedmiotów,
 06.03.2018 r. – kończenie wyplatania koszyczków oraz poddanie obróbce czyli
malowaniu,
 13.03.2018 r. - kończenie wyplatania wianków i malowanie.
Zajęcia przeprowadziła Pani Lucyna Rokicka z Gościszowa, która od kilku lat hobbistycznie
zajmuje się wyplataniem przedmiotów z wikliny papierowej. Tworzy ona dekoracyjne
przedmioty codziennego użytku (koszyczki, osłonki na doniczki, wazony) oraz ozdoby
okolicznościowe (zajączki wielkanocne, serca). W warsztatach udział wzięło 9 osób.
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4. Warsztaty wielkanocne.
20.03.2018 r. uczniowie klasy I ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Gościszowie
brali udział w warsztatach wielkanocnych, na których wykonali zajączki i kurczaki ze
styropianowych jajek i kolorowych dodatków. Na zakończenie dzieci otrzymały od
wielkanocnego zajączka słodką niespodziankę. Udział wzięło 11 dzieci.
5. Symbole Narodowe – lekcja edukacyjna.
27.04.2018 r. odbyła się lekcja edukacyjna dla uczniów klasy II ze Szkoły Podstawowej
w Gościszowie. W czasie zajęć dzieci poznały wygląd polskiej flagi, godła oraz wspólnie
zaśpiewaliśmy hymn. Otrzymały też odpowiedź na wiele pytań - kiedy należy wywiesić flagę
państwową, jak należy zachować się podczas słuchania hymnu itp. Na zakończenie
wykonano biało-czerwone chorągiewki i obejrzano krótki filmik pt. „Polak mały”. Lekcja
o symbolach była tez okazją zapoznania dzieci z biblioteką. W lekcji udział wzięło 15
uczniów, pod opieką wychowawcy pani Jolanty Omiatacz.
6. Spotkanie ze strażakiem.
11.05.2018 r. uczniowie klasy IV ze Szkoły Podstawowej w Gościszowie z wychowawcą
Panią Martą Marmula uczestniczyli w spotkaniu ze strażakiem Ochotniczej Straży Pożarnej
w Gościszowie – Panem Przemysławem Wołoszynem. Podczas spotkania uczniowie
dowiedzieli się jak trudna i odpowiedzialna jest praca strażaków, wzbogacili wiedzę na temat
odpowiedniego zachowania w sytuacjach zagrożenia oraz utrwalili numery alarmowe, pod
które należy dzwonić w razie pożaru lub wypadku. Wszyscy bardzo Chętnie zadawali
pytania, na które Pan Przemek udzielał wyczerpujących odpowiedzi. Następnie odbyła się
wizyta w remizie strażackiej, gdzie dzieci miały okazję obejrzeć remizę strażacką, zobaczyć
z bliska pojazd i sprzęt gaśniczy oraz podstawowy ekwipunek strażaka. W spotkaniu udział
wzięło 24 dzieci.
7. Spotkanie z pszczelarzem.
05.06.2018 r. w Bibliotece w Gościszowie odbyło się spotkanie z pszczelarzem Panem
Mariuszem Sikorą, który przybył do biblioteki w towarzystwie pszczół przywiezionych
w specjalnym ulu. Pan Mariusz opowiadał o swoich początkach w pszczelarstwie, na czym
polega prowadzenie pasieki i praca pszczelarza. Uczniowie zdobyli wiele informacji oraz
ciekawostek z życia pszczół, a także dowiedzieli się o ważnej roli, jaką pełnią w środowisku
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naturalnym. W spotkaniu udział wzięło 19 uczniów Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II
w Gościszowie z wychowawcą Panią Beatą Dołobowską.
8. Zajęcia literacko-plastyczne.
15.06.2018 r. odbyły się zajęcia literacko-plastyczne, w których udział wzięli uczniowie klasy
„0” ze Szkoły Podstawowej w Gościszowie. Dzieci wysłuchały bajkę pt. „Osiołek i książki”,
a następnie wyklejały motylki. Był również czas na rozmowę i oglądanie książek. Na
zakończenie uczestnicy zajęć otrzymali drobne upominki za wykonane prace oraz słodki
poczęstunek. W zajęciach uczestniczyło 10 dzieci pod opieką Pani Elżbiety Ostrowskiej.
9. Lekcja biblioteczna – „Spotkanie z książką”.
16.10.2018 r. odbyła się lekcja biblioteczna dla III klasy Szkoły Podstawowej
w Gościszowie. Celem spotkania było przybliżenie młodym czytelnikom funkcjonowania
biblioteki, zapoznanie z jej księgozbiorem, promowanie czytania książek, ukazanie sposobów
dbania o książki, wyrabianie nawyków korzystania z biblioteki. Po prezentacji księgozbioru
i omówieniu zasad korzystania z biblioteki, uczniowie wysłuchali opowiadania pt.
„Poszedłem czy poszłem?” z książki Grzegorza Kasdepke pt. „Kuba i Buba czyli awantura do
kwadratu”. Następnie odbył się krótki quiz ze znajomości bajek. Na zakończenie został
ogłoszony konkurs na „Super Czytelnika”. W lekcji udział wzięło 17 uczniów.
10. Klub Malucha.
 16.10.2018 r. odbyło się pierwsze spotkanie dla dzieci w ramach „Klubu Malucha”.
Wykorzystując dary jesieni, plastelinę i inne materiały plastyczne wykonaliśmy
z maluchami kolorowe postacie. W spotkaniu udział wzięło 4 czterolatków
z opiekunami.
 23.10.2018 r. - zajęcia w ramach „Klubu Malucha”. Tematem zajęć była jesień.
Dzieci wyklejały plasteliną parasolki na papierowych talerzykach. W spotkaniu udział
wzięło dwoje dzieci z opiekunem.
11. Spotkanie z Bohaterami Bajek.
16.11.2018 r. odbyły się zajęcia z okazji obchodzonego niedawno Dnia Postaci z Bajek. Tym
razem filię biblioteczną w Gościszowie odwiedziły dzieci z oddziału przedszkolnego przy
Szkole Podstawowej w Gościszowie. Dziesięcioro maluchów odgadywało zagadki, które
sprawdzały znajomość najbardziej popularnych bajek, rozpoznawały bajkowe rekwizyty oraz
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układały bajkowe puzzle. Dzieci bardzo dobrze znają bajki i świetnie radziły sobie
z zadaniami. Na zakończenie wysłuchały bajkę pt. „Kot w Butach”. Za udział w zajęciach
wszyscy otrzymali drobny upominek - zawieszkę w postaci sowy, kolorowanki z bajkowymi
postaciami do pokolorowania w domu oraz słodki poczęstunek.
12. Spektakl „Nadchodzące Święta każdy zapamięta”.
Uczniowie klas 0-V Szkoły Podstawowej w Gościszowie mieli okazję obejrzeć spektakl
„Nadchodzące Święta każdy zapamięta” w wykonaniu aktorów Teatru Edukacji i Profilaktyki
„MASKA” z Krakowa, zaproszonych przez GCKiS Bibliotekę Miejską w Nowogrodźcu.
13. Warsztaty rękodzieła „Wieńce świąteczne”.
4.12.2018 r. i 11.12.2018 r. odbyły się warsztaty świąteczne, w których udział wzięło 5 pań.
Pod kierunkiem Pani Lucyny Rokickiej z Gościszowa panie wykonały wieńce świąteczne.
W pierwszym dniu zostały wykonane plecionki z wikliny papierowej. W drugim dniu
przyozdobiono je gałązkami świerku, suszonymi owocami, orzechami i szyszkami.
Uczestniczki swoje rękodzieła zabrały do domu – bardzo zadowolone z wykonanej pracy.
14. Gwiazdy świąteczne.
14.12.2018 r. kolejny dzień warsztatów dla pań chcących nauczyć się wyplatania z wikliny
papierowej gwiazd oraz poznać tajniki quillingu - 2 osoby.

IV.

FILIA BIBLIOTECZNA W WYKROTACH

1. Ferie w Bibliotece.
 16.01.2018 r. w filii bibliotecznej w Wykrotach odbyły się pierwsze zajęcia plastyczne
dla dzieci. Tego dnia uczestniczki wykonywały „zeszyt jednorożca”, który mogły
zabrać do domu i przeznaczyć go do własnych zapisków, może on również pełnić
funkcję pamiętnika lub służyć do zabaw. Po wykonaniu zadania, dzieci skupiły się na
kolorowankach. Liczba uczestników - 2 osoby.
 19.01.2018 r. odbyły się drugie z zajęć plastycznych. Z racji zbliżającego się Dnia
Babci i Dziadka, dzieci wykonały własnoręcznie kwiaty. „Rośliny” powstały z papieru,
każde z uczestników miało okazję stworzyć swój wymarzony kwiat, którym obdaruje
ukochanych dziadków. Liczba uczestników - 6 osób.
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 23.01.2018 r. odbyły się trzecie zajęcia plastyczne dla dzieci. Tego dnia uczestnicy
wykonali użytkową ozdobę, która mogła stać się elementem ich przebrania na zabawie
karnawałowej - „uszy Myszki Miki”. Element przebrania dzieci zabrały do domu.
Liczba uczestników - 3 osoby.
 26.01.2018 r. odbyły się ostatnie zajęcia plastyczne na feriach zimowych.
Kontynuowana

została

tematyka

karnawału.

Uczestnicy

wykonali

ozdoby

karnawałowe, które zdobiły bibliotekę. Liczba uczestników - 6 osób.
2. 9.02.2018 r. w filii bibliotecznej w Wykrotach odbyły się spontaniczne zajęcia plastyczne
dla dzieci, ze względu na to, że w bibliotece pojawiła się dość liczna grupa uczestników.
Tematem przewodnim był Tłusty Czwartek, który świętowano dzień wcześniej. Dzieci
wykonały wiszące donut’y - pączki pochodzące wywodzące się z Ameryki. Ich cechą
charakterystyczną są kolorowe polewy, przeróżne ozdoby umieszczane na lukrze. To dało
pole do popisu dzieciom. Liczba uczestników - 7 osób.
3. Walentynkowe zajęcia plastyczne.
 16.02.2018 r. w filii bibliotecznej w Wykrotach odbyły się zajęcia plastyczne
o tematyce walentynkowej. Każde dziecko wykonało różę, a w dalszej części zajęć
kwiaty innego rodzaju. Wszystko to posłużyło do ozdobienia liter, z których powstał
napis „Biblioteka”. Napis ozdabia pomieszczenia biblioteczne. Ze względu na duże
zainteresowanie techniką wykonania kwiatów, dzieci zostały zaproszone na
kontynuację zajęć plastycznych 20 lutego. Liczba uczestników - 10 osób.
 20.02.2018 r. odbyła się kontynuacja zajęć plastycznych dla dzieci. Uczestniczkom
spodobał się pomysł wykonania inicjałów ich imion i przyozdobienia ich w „barwy
miłości” - czerwienie i róże. Tak jak na poprzednim spotkaniu, dziewczynki
wykonały papierowe róże, wybrały kolor przeważający w swojej literze, a następnie
przystąpiły do wykonania swoich projektów. Liczba uczestników - 5 osób.
4. Karaoke dla dzieci.
 2.03.2018 r. odbyło się pierwsze spotkanie z cyklu „Karaoke dla dzieci”. Dzieci miały
okazję spotkać się ze znajomymi, spędzić miło czas oraz wykazać się swoim talentem
muzycznym. Z racji rozpoczęcia serii spotkań, pierwsze miało charakter
„rozgrzewki”, odbyło się bez „rywalizacji”. Liczba uczestników - 6 osób.
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 9.03.2018 r. odbyło się drugie spotkanie z cyklu „Karaoke dla dzieci”. Tym razem
pierwsze prezentowane przez uczestników piosenki były punktowane przez program.
Największą liczbę punktów zdobyła Julia Przyłucka. Liczba uczestników - 9 osób.
5. Wiosenne zajęcia plastyczne.
 13.03.2018 r. w filii bibliotecznej w Wykrotach odbyło się pierwsze spotkanie z cyklu
„Wiosenne zajęcia plastyczne”. Ze względu na nadchodzącą wiosnę, dzieci dostały do
wykonania niełatwe zadanie. Inspirując się tematem recyklingu, który w tym czasie jest
bardziej zauważany przez społeczeństwo, uczestniczki wykonały elementy, z których
na ostatnim spotkaniu powstanie ozdobna konstrukcja. Do tego została wykorzystana
technika tworzenia papierowej wikliny. „Rurki” powstały ze starych gazet. Liczba
uczestników - 5 osób.
 16.03.2018 r. odbyło się drugie spotkanie z cyklu „Wiosenne zajęcia plastyczne”.
Ostatniego dnia zajęć, dzieci zakończyły swój projekt, jakim była „recyklingowa klatka dla
ptaków”. Papierowi lokatorzy dodają kolorów w domach ich właścicieli. Tworzenie
elementów do budowy klatki z papieru wymagało od uczestników skupienia, precyzji
i wielkiej cierpliwości, ponieważ nie jest to łatwe zadanie dla dzieci. Liczba uczestników
- 7 osób.
6. Wielkanocne warsztaty dla dzieci.
 20.03.2018 r. filia biblioteczne w Wykrotach zorganizowała dla dzieci warsztaty
plastyczne. Z racji zbliżających się świąt wielkanocnych, tematyka dotyczyła właśnie
tego wydarzenia. Dzieci wykonały z „zimnej porcelany” figurki zajączków,
a z pozostałości masy inne ozdoby tematyczne np. pisanki czy kwiaty. Liczba
uczestników - 6 osób.
 23.03.2018 r. odbyły się ostatnie zajęcia plastyczne dotyczące świąt wielkanocnych.
Na nich uczestnicy wykonali prace „wykończeniowe” swoich dzieł - pomalowali je.
Ulepione i wyschnięte postacie nabrały kolorów. Po wyschnięciu farby, figurki zostały
polakierowane i częściowo odebrane przez ich autorów, by zdobiły domy na święta.
Liczba uczestników - 9 osób.
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7. Karaoke dla dzieci.
06.04.2018 r. w filii bibliotecznej odbyło się

spotkanie z cyklu „Karaoke dla dzieci”.

To pierwsze spotkanie po przerwie świątecznej. Tradycyjnie prym wiodły polskie piosenki,
najlepiej znane przez uczestników – 7 uczestników.
8. Zajęcia plastyczne dla dzieci.
10.04.2018 r. w filii bibliotecznej w Wykrotach odbyły się zajęcia plastyczne dla dzieci. Tego
dnia wykonano rekwizyty, które posłużyły na zajęciach „Karaoke dla dzieci”. Każdy
z uczestników miał za zadanie zaprojektować koronę, która będzie przeznaczona do zrobienia
zdjęcia dla zwycięzcy muzycznych „potyczek”. Spośród wszystkich pomysłów poprzez
głosowanie, wyłoniono zwycięski projekt. Następnie dzieci przystąpiły do tworzenia
ozdobnych

elementów,

które

posłużyłyby

do

zrealizowania

owych

pomysłów.

Po zakończeniu prac związanych w królewskim atrybutem, przystąpiono do wykonania
„ścianki do zdjęć”. Dzieci wykonały tło zdjęciowe według własnego pomysłu –3
uczestników.

9. Masy plastyczne.
20.04.2018 r. filia biblioteczna w Wykrotach zorganizowała zajęcia plastyczne dla dzieci.
W ostatnim czasie wśród dzieci bardzo popularne oraz modne stały się tzw. „slimy”.
Nazywane są także „glutkami”. Można je kupić w sklepach papierniczych, często na
straganach i innych tego typu miejscach. Służą one do zabawy, mają różną konsystencję:
jedna są bardziej wodniste, inne zwarte, lecz nadal lejące się. Z innych można coś ulepić. Nie
zawsze mamy dostęp do sklepów, a zwłaszcza dzieci. Tego dnia, uczestniczki dowiedziały
się, jakich produktów potrzebują do stworzenia w domowych warunkach wymarzonej masy.
Dzieci mogły wykazać się fantazją i wyczarować „slimy” jakie tylko przyszły im do głowy –
2 uczestników.
10. Dzień Ziemi - zajęcia plastyczne.
24.04.2018 r. filia biblioteczna w Wykrotach zorganizowała zajęcia plastyczne dla dzieci.
Spotkanie opierało się na poprzednich zajęciach - na masach. Dzieci zostały podzielone na
grupy, każda z nich zrobiła masę, z której następnie wykonano pracę („zimną porcelanę”).
Kolejnym krokiem było zabarwienie masy na zielono oraz niebiesko, uformowanie
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kontynentów, koła, z których powstała Ziemia. Po wyschnięciu kolory nabrały
intensywności, a efekt był jeszcze bardziej zadowalający – 6 uczestników.
11. Karaoke dla dzieci.
27.04.2018 r. i 12.05.2018 r. w filii bibliotecznej w Wykrotach odbyło się Karaoke dla dzieci.
Weekend majowy rozpoczęto w Bibliotece śpiewająco. Każda z uczestniczek miała za
zadanie zaśpiewać jedną punktowaną piosenkę. Pozostały czas dzieci zdecydowały
przeznaczyć na wspólny śpiew oraz na ćwiczenia zręczności - kolorowanki. Liczba
uczestników – 13 osób.
12. Dzień Matki - zajęcia plastyczne.
25.05.2018 r. filia biblioteczna w Wykrotach zorganizowała zajęcia plastyczne dla dzieci.
Z okazji zbliżającego się Dnia Matki, dzieci wykonały laurki dla swoich mam. Forma
upominku była prosta, lecz efektowna. Całość bazowała na bieli, zaś okładka przedstawiała
serce. Zostało wykonane z drobnych papierowych kwiatów. Poznaną technikę dzieci mogą
wykorzystać na zajęciach szkolnych, przy tworzeniu dekoracji lub prac zaliczeniowych –8
uczestników.
13. Masy plastyczne.
8.06.2018 r. filia zorganizowała zajęcia plastyczne dla dzieci. To kolejna odsłona mas
plastycznych, jakie dzieci mogą wykonać w domu. Drugie z zajęć wymagało już większej
ilości składników. Spotkanie przypominało lekcję chemii, bardzo ważne było to, ile kropel
danej substancji doda się do przyrządzanej masy, tak, by efekt był zadowalający. Dzieci
wykonały masy brokatowe, barwione farbami oraz z pianki do golenia. Dla każdej z nich bazą
był klej, z odpowiednim składem do tego zadania – 5 uczestników.
14. Dzień Przyjaciela.
12.06.2018 r. w filii bibliotecznej w Wykrotach odbyły się zajęcia plastyczne dla dzieci.
Z okazji minionego Dnia Przyjaciela (9 czerwca), zadaniem dzieci było wykonanie
kartonowych ramek na zdjęcia, w których zostaną umieszczone zdjęcie lub zdjęcia
przyjaciela. Ramki zostały pomalowane na biało suchym pędzlem, tak, by stworzyć efekt
starego drewna. Całość dopełniły ozdoby. Do tego uczestniczki miały do dyspozycji ziarenka
kawy, muszelki, kolorowy filc – 2 uczestników.
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15. Pierwszy Dzień Lata.
15.06.2018 r. w filii odbyły się zajęcia plastyczne dla dzieci.

Z racji zbliżającego się

pierwszego dnia lata (23 czerwca), uczestniczki wykonały ozdoby nawiązujące do tej pory
roku. Pierwszym skojarzeniem jest oczywiście słońce. Według dzieci drugim symbolem lata
są lody. Każda z uczestniczek wykonała wiszącą ozdobę okienną, papierowe słońca i lody.
Dzieła dzieci widzą w oknach biblioteki i dodają koloru wnętrzu – 3 uczestników.
16. Dzień Ojca.
19.06.2018 r. filia w Wykrotach przeprowadziła zajęcia plastyczne dla dzieci. Z okazji Dnia
Ojca, uczestniczki wykonały laurkę z ręcznie napisanymi przez siebie życzeniami. Upominek
został zrobiony na wzór krawata, symbol elegancji. Dzieci wybrały kolory, w jakich miały
powstać ich dzieła. Każdy z papierowych krawatów został wyposażony we wstążkę, która
umożliwia zawieszenie go na szyjki obdarowanego –4 uczestników.
17. Zajęcia plastyczne dla dzieci.
28.09.2018 r. w filii bibliotecznej w Wykrotach odbyły się zajęcia plastyczne
dla dzieci. Mimo, że minął już pierwszy dzień kalendarzowej jesieni, uczestnicy narysowali
tego dnia swoje wspomnienia z wakacji w formie pocztówki. Przy okazji poznali nową,
ciekawą technikę, którą mogą wykorzystać w szkole przy tworzeniu prac plastycznych.
Mianowicie, na białej kartce dzieci rysowały elementy pocztówki pastelami, świeczką
oraz kredkami świecowymi. Następnie całość pokryto czarną farbą, która w miejscach, gdzie
znajdują się ślady kredek i świeczki nie osadza się, za to barwi puste miejsca na kartce.
Tym sposobem elementy pocztówki są bardziej podkreślone na zasadzie kontrastu. Liczba
uczestników - 6 osób.
18. Tydzień Origami.
 23.10.2018 r. w filii bibliotecznej w Wykrotach odbyły się zajęcia plastyczne dla
dzieci. Było to pierwsze z dwóch spotkań, na którym dzieci doskonaliły swoją
zręczność, dokładność oraz cierpliwość, jakiej wymaga składanie papieru w technice
origami. Pierwszego dnia uczestnicy wykonywali części składowe, z których
na drugich zajęciach powstała konstrukcja finalna. Bazową figurą był trójkąt
równoboczny. Liczba uczestników - 5 osób.
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 26.10.2018 r. w filii bibliotecznej w Wykrotach odbyły się kolejne zajęcia plastyczne
dla dzieci. Było to drugie, ostatnie spotkanie, na którym dzieci doskonaliły swoją
zręczność, dokładność oraz cierpliwość, jakiej wymaga składanie papieru w technice
origami.
Uczestnicy kończyli składanie części składowych, by na koniec połączyć je w całość. Celem
było uzyskanie papierowej korony. Na koniec, uczestnicy przyozdobili swoje dzieło według
uznania. Liczba uczestników: 5 osób.
19. Dzień Spódnicy.
30.10.2018 r. w filii bibliotecznej w Wykrotach odbyły się zajęcia plastyczne dla dzieci.
Motywem przewodnim był Dzień Spódnicy. Uczestniczki zmieniły się na dwie godziny
w projektantki mody. Narysowały swoją idealną modelkę, a następnie zaprojektowały
spódnicę, na prawdziwym materiale. Do dyspozycji miały głównie jasne materiały, które
mogłyby pomalować według własnego pomysłu, brokat oraz inne mieniące się pyłki do
dekoracji i realizacji wizji. Liczba uczestników - 6 osób.
20. Dzień Niepodległości.
9.11.2018 r. w filii bibliotecznej w Wykrotach odbyły się zajęcia plastyczne dla dzieci. Ze
względu na nadchodzące Święto Niepodległości, Biblioteka wraz z uczestnikami zajęć
plastycznych wykonała ozdoby okienne. Były to długie biało-czerwone pasy okalające okna,
tak, by było je widać z daleka, zakończone w tych samych barwach kwiatem.
Liczba uczestników - 7 osób.
21. Ozdoby andrzejkowe.
 13.11.2018 r. w filii bibliotecznej w Wykrotach odbyły się zajęcia plastyczne.
Na spotkaniu uczestniczki tworzyły ozdoby, które będą umilać wieczór andrzejkowy
w bibliotece. Zajęcia rozpoczęto od przygotowania bazy pod lampiony, w których
rozbłysną świeczki. Następnie przystąpiono do pracy nad pająkami oraz nietoperzami,
które wiszą w czytelni. Ostatnim krokiem było ozdobienie lampionów wymyślnymi
mrocznymi malunkami. Zajęcia zostały kontynuowane w następnym terminie. Liczba
uczestników - 4 osoby.
 16.11.2018 r. w filii bibliotecznej w Wykrotach odbyły się drugie zajęcia plastyczne.
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Dotyczyły one w dalszym ciągu ozdób andrzejkowych. Na spotkaniu uczestniczki tworzyły
pająki, nietoperze oraz inne dekoracje z papieru. Częściowo zostały rozpoczęte prace
przygotowujące wróżby na wieczór andrzejkowy w bibliotece.

Liczba uczestników

- 4 osoby.
22. Dzień Pluszowego Misia.
20.11.2018 r. w filii bibliotecznej w Wykrotach odbyły się zajęcia plastyczne,
na których tematem przewodnim Pluszowy Miś. Z tej okazji dzieci stworzyły breloczki:
filcowe oraz z kulek akrylowych, oczywiście według własnego pomysłu. Breloczki dzieci
sprezentowały rodzicom oraz przypięły do własnych kluczy. Liczba uczestników - 2 osoby.
23. Lekcja biblioteczna.
23.11.2018 r. filia biblioteczna w Wykrotach gościła uczniów klasy piątej SP w Wykrotach.
Dzieci zapoznały się z zasadami obowiązującymi w Bibliotece, czego potrzebują by się do
niej zapisać oraz jak wyszukiwać interesujące ich książki na półkach. Liczba uczestników 15 osób.
24. Andrzejki.
30.11.2018 r. filia biblioteczna w Wykrotach zorganizowała wieczór andrzejkowy dla dzieci.
Jak nakazuje tradycja, wieczór upłynął na wróżbach (lanie wosku przez klucz, wróżenie
z obrączki, przebijanie szpilką papierowych serc z imionami itp.). Liczba uczestników - 11
osób.
25. Mikołajkowe warsztaty kulinarne.
 4.12.2018 r. w Świetlicy Wiejskiej w Wykrotach uczestnicy zmagali się
z przyrządzeniem... pierników! Samodzielnie wałkowali ciasto, następnie wykrawali
przy pomocy foremek rozmaite kształty. Wszystkiego doglądały mistrzynie
kuchennego fachu

z Wykrot, rozwiązując przy tym pojawiające się problemy,

wątpliwości oraz dając rady odnośnie przygotowania świątecznych słodkości. Liczba
uczestników - 11 osób.
 7.12.2018 r. dzieci oddały się dekorowaniu wypieków z poprzednich warsztatów.
Gospodynie przyrządziły tradycyjny lukier, który został zabarwiony na kilka kolorów
i wykorzystany do dekoracji, ale również jako baza dla kolorowych posypek. Liczba
uczestników - 12 osób.
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 11.12.2018 r. dzieci pakowały swoje już udekorowane wypieki, które mogły podarować
w prezencie bliskiej osobie. Liczba uczestników - 11 osób.
 14.12.2018 r.

uczestnicy poznawali tajniki przyrządzania pierogów. Razem

z Gospodyniami wałkowali ciasto, następnie przy pomocy szklanki wykrawali placki.
Przy asyście Pań z KGW nakładali farsz i pod ich czujnym okiem sklejali krawędzie
ciasta, zamykając w środku farsz. Panie z Koła Gospodyń ugotowały przyrządzone
przez dzieci pierogi, a na koniec uczestnicy degustowali swoje wyroby. Liczba
uczestników - 13 osób.

V.

FILIA BIBLIOTECZNA W ZEBRZYDOWEJ

1. 15.01.2018 r. – Spotkanie bibliotekarza z dziećmi w Przedszkolu. Mali słuchacze
z niezwykłą uwagą i w skupieniu wysłuchały opowiadania „Witaminowe przyjęcie”,
następnie chętnie dzieliły się swoją wiedzą o zdrowym odżywianiu. W spotkaniu wzięło
udział 14 osób.
2. 18.01.2018 r. – „Czwartkowe czytanie bajek”. Bibliotekę odwiedziły dzieci z Przedszkola
w Zebrzydowej, żeby posłuchać bajki „O ukochanej babci”. Po wysłuchaniu bajki każdy
z przedszkolaków chętnie i żywo opowiadał o swojej dobrej, mądrej i kochanej babci.
W spotkaniu wzięło udział 13 osób.
3. Ferie zimowe to czas, w którym do przedszkola uczęszcza mała grupa dzieci, a szkoda,
bo przedszkolaki spędzają ten czas bawiąc się i ucząc w różnych zajęciach. W drugim
tygodniu ferii dzieci chętnie przychodziły na zajęcia plastyczne i czytanie bajek do
biblioteki w Zebrzydowej. Z uwagą słuchały bajki, kolorowały swoje ulubione zwierzęta,
żywo uczestniczyły w pogaduszkach. W feriach uczestniczyło 14 osób.
4. „W krainie baśni” – pod takim hasłem odbyło się spotkanie w Bibliotece w Zebrzydowej
z dziećmi starszej grupy „Słoneczka” Przedszkola w Zebrzydowej. Głównym celem
spotkania było wprowadzenie przedszkolaków w świat baśni, rozwijanie ich wyobraźni
oraz uwrażliwienie na dobro i zło. Dzieci żywo dyskutowały po wysłuchaniu baśni
„Wdzięczny szczupak”, a następnie wykonały ilustrację do baśni. W spotkaniu
uczestniczyło 16 osób.
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5. 19.02.2018 r. do Biblioteki w Zebrzydowej na zajęcia plastyczne przyszła najmłodsza
grupa 3-4 - latków z Przedszkola w Zebrzydowej . Zajęcia odbyły się pod hasłem „Tego
bociany nie zobaczą”. Maluszki chętnie wykonywały bałwanki z białych kubków,
zimowe

pejzaże

z

wykorzystaniem

kosmetycznych

wacików

i

patyczków.

W międzyczasie dzieci opowiadały o swoich zimowych przygodach. Było miło i wesoło.
W spotkaniu uczestniczyło 8 osób.

6. 22.02.2018 r. do Biblioteki w Zebrzydowej przyszły dzieci z Przedszkola pod opieką Pani
Natalii Krzyśków i Pani Rozalii Wojtasiewicz. Tematem spotkania był Dzień Kota.
Po wstępnej rozmowie dzieci wysłuchały pełną ciepła i humoru rymowaną bajkę Jana R.
Czarnockiego pt. „Kocie opowieści”. Na koniec przedszkolaki miały za zadanie wykonać
rysunki postaci kota. W spotkaniu uczestniczyło 13 osób.
7. 8 Marca, w dniu Święta wszystkich Kobiet, tych dużych i tych małych, pierwszy kwiatek
z samego rana dostanie Mama. Właśnie z tego powodu na zajęcia plastyczne do biblioteki
w Zebrzydowej przyszły przedszkolaki z Panią Natalią Krzyśków. 4-5 - latki z zapałem
wzięły się do wykonania laurki dla ukochanej Mamusi. Każde dziecko starało się ładnie
udekorować swoją kartkę. W spotkaniu uczestniczyło 8 osób.
8. Święta wielkanocne są radosnym czasem, na który czekają zarówno dzieci jak i dorośli.
Aby przybliżyć świąteczny nastrój 15.03.2018 r. w Bibliotece w Zebrzydowej odbyło się
spotkanie dla dzieci z Przedszkola w Zebrzydowej. Przedszkolaki wraz z Panią
Małgorzatą

Sosnowską

pomieszczenia.

przyszły

żeby

pomóc

bibliotekarce

w

udekorowaniu

Najpierw dzieci wysłuchały bajkę „Wielkanocne jajo”, następnie

podzieliły się swoją wiedzą na temat tradycji i obrzędów związanych z nadchodzącymi
Świętami wielkanocnymi. W drugiej części spotkania dzieci zajęły się udekorowaniem
i wycinaniem pisanek na kartkach. W spotkaniu uczestniczyło 14 osób.
9. 09.04.2018 r. odbyły się zajęcie plastyczne pt. „Pióra z papieru”. Papierowe pióra to nie
tylko niezwykle twórcza praca plastyczna, ale również dekoracja, która pięknie ozdobią
ścianę w pokoju. Na zajęcia przyszły uczniowie 3-4 klas – 5 uczestników.
10. Dzień Książki w bibliotekach trwa codziennie. Jednak szczególną datą jest 23 kwietnia.
Właśnie z tej okazji 26.04.2018 r. Biblioteka w Zebrzydowej witała przedszkolaków XIII
grupy pod opieką Natalii Krzyśków. Na początku dzieci miały okazję poznać jak
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powstają książki, skąd się biorą w bibliotece, czym różnią się i jak należy szanować
książki. Podczas spotkania przedszkolaki chętnie brały udział w zabawie ruchowej
„Piszemy książkę nogą”, towarzyszyła im melodia piosenki „Książeczka”. Na koniec
spotkania każdy uczestnik spotkania miał możliwość pooglądania książki o swoich
ulubionych bohaterach – 22 uczestników.
11. 10.05.2018 r. w ramach trwającego Tygodnia Bibliotek, na spotkanie do Biblioteki
w Zebrzydowej przyszły dzieci XI grupy pod opieką pani Małgorzaty Sosnowskiej
z Przedszkola Publicznego w Zebrzydowej. Uczestnicy spotkania z zainteresowaniem
wysłuchały biblioteczną lekcję o różnicy księgarni i biblioteki, o typach bibliotek,
o wypożyczalni i czytelni. Dzieci starszej grupy bardzo dużo czytają, dlatego tak świetnie
poradziły sobie z rozwiązywaniem zagadek na temat bohaterów bajek i baśni.
Nie zabrakło ciekawych opowieści o domowych biblioteczkach, którymi podzieliły się
przedszkolaki. Były wykonywane ilustracje ulubionych bajek. Dzieci złożyły życzenia
i zaśpiewały piosenkę dla Pani bibliotekarki. Spotkanie odbyło się w radosnej i pełnej
uśmiechów atmosferze – 19 uczestników.
12. Czwartkowe spotkanie z bajką:
 07.06.2018 r. do biblioteki przyszła XI grupa Przedszkola w Zebrzydowej–11
uczestników,
 14.06.2018 r. bibliotekę odwiedziła XIII grupa Przedszkola w Zebrzydowej–16
uczestników.
13. Jesienne liście – pod takim hasłem 11.10.2018 r. Odbyło się spotkanie z dziećmi
z Przedszkola Publicznego w Zebrzydowej pod opieką pani Małgorzaty Sosnowskiej –13
uczestników.
Przedszkolaki przyszły do Biblioteki w towarzystwie misia Pana Rysia. Dzieci wysłuchały
wiersza pt. „Pani Jesień” Zofii Dąbrowskiej, a następnie odbyła się pogadanka na temat
najbardziej kolorowej pory roku. Przedszkolaki mówiły, z czym kojarzy im się jesień.
Dzieci dowiedziały się również, jak powinny zachowywać się w bibliotece i gdzie leżą
przeznaczone dla ich wieku książki. Następnie maluchy dostały do wykonania zadanie. Miały
narysować kredkami jesienne liście w różnych kolorach. Na najpiękniejszą pracę czekała
nagroda w postaci słodyczy. Okazało się jednak, że wszystkie rysunki są tak piękne,
iż każdemu z dzieci należy się nagroda. Po krótkim pożegnaniu przedszkolaki udały się do
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swojej sali. 18.10.2018 r. Bibliotekę Miejską – Filię w Zebrzydowej odwiedziły dzieci
z Przedszkola Publicznego w Zebrzydowej wraz z opiekunką panią Barbarą Różnicką –17
uczestników.

Przedszkolaki, po zajęciu miejsc, od razu zabrały się do pracy.

Z powycinanych kawałków różnokolorowej bibuły miały na kartce wykleić koronę drzew.
Dzieci pracowały z wielkim zaangażowaniem. Przy użyciu kleju i bibuły stworzyły
niesamowite jesienne drzewa, z których były bardzo dumne.
17.2 Organizacja wydarzeń kulturalnych

Koncert „Po Kolędzie”
(28.01.2018r.)
28 stycznia br. w Kościele pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Nowogrodźcu odbył się
koncert wokalno-instrumentalny z cyklu „Po Kolędzie”, który stał się już nasza tradycją.
Koncert rozpoczął występ Scholii Parafii Modlikowice, pod kierownictwem Pana Grzegorza
Laszkiewicza. Następnie mogliśmy wysłuchać instrumentalnych wersji znanych kolęd
przygotowanych

przez

trio

akordeonowe

ze

Społecznego

Ogniska

Muzycznego

w Nowogrodźcu (Jagoda Hausman, Justyna Paszko i Robert Makuch). Podczas koncertu ze
świątecznymi utworami wystąpił również Chór Środowiskowy „Harmonia” działający przy
Gminnym Centrum Kultury i Sportu w Nowogrodźcu, który w ubiegłym roku obchodził 15
lecie swojej działalności artystycznej. Zarówno trio akordeonowe, jak i chór Harmonia od
początku działają pod kierunkiem Pani Antoniny Zakrzewskiej. Przepiękny występ
dostarczający wielu wzruszeń dała uczennica Szkoły Podstawowej w Nowogrodźcu – Milena
Konieczna. Pod kierunkiem Pani Renaty Dziuby. Koncert „Po Kolędzie” to olbrzymi sukces
występujących artystów i jego organizatorów: Parafii Rzymsko Katolickiej pw. Św. Piotra
i Pawła w Nowogrodźcu, Chóru Środowiskowego HARMONIA oraz Gminnego Centrum
Kultury i Sportu w Nowogrodźcu. Dzięki nim, przy zastosowaniu niewielkich środków udało
się stworzyć widowisko na najwyższym poziomie, które na stałe zapisało się w kalendarzu
imprez w naszym mieście.

Gminny Dzień Kobiet- Spotkanie z Kulturą Polską
(07.03.2018r.)
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7 marca w Domu Kultury „Promyk” w Nowogrodźcu odbyło się spotkanie z okazji Dnia
Kobiet. Corocznie święto nawiązuje do wybranej kultury europejskiej, a w związku, iż w tym
roku obchodzimy 100-lecie odzyskania niepodległości przez Polskę, spotkanie dotyczyło
kultury naszej Ojczyzny. Honorowy patronat nad wydarzeniem objęła Maria Relich i Pani
Antonina Szelechowicz. Zaproszeni goście mieli okazje do wysłuchania historii czterech,
wspaniałych kobiet. Kobiety z pasją – tak krótko można powiedzieć o bohaterkach spotkania
z kulturą polską zorganizowanego z okazji Dnia Kobiet. Swoją drogą do sukcesu podzieliły
się panie: Elżbieta Magarewicz – właścicielka Pracowni Rękodzieła Artystycznego i Haftu
„Maja”, Maria Piątka – przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich w Wykrotach, Agnieszka
Kokot – właścicielka „Stajni Końska Pasja” oraz gość specjalny spoza terenu naszej gminydr Aleksandra Pijarowska, Prodziekan Wydziału Kompozycji, Dyrygentury, Teorii Muzyki
i Muzykoterapii w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu. Dodatkowo
podczas spotkania mogliśmy degustować potrawy kuchni polskiej, przygotowane przez Panie
z Koła Gospodyń Wiejskich w Zebrzydowej oraz podziwiać piękne anioły wykonane przez
Panią Elżbietę Magarewicz. W pamięci słuchaczy na pewno pozostanie recital wokalnoharfowy Pani Jadwigi Tomczyńskiej, który był źródłem głębokich doznań muzycznych.
Liczba uczestników wydarzenia to 50 osób.
Cele wydarzenia:


integracja społeczeństwa poprzez wspólne obchodzenie Dnia Kobiet,



poszerzenie wiedzy na temat państwa będącego tematem przewodnim spotkania,



inspiracja, wspieranie kobiet w życiu zawodowym, osobistym oraz propagowania
aktywności i przedsiębiorczości,



wyróżnienie osób, które odznaczają się swoją działalnością oraz stylem życia.

Jarmark Wielkanocny
(07.03.2018r.)
Już po raz kolejny w dzień poprzedzający Niedzielę Palmową, plac przy Gminnym Centrum
Kultury i Sportu w Nowogrodźcu, ul. Lubańska 42 a, tętnił życiem i kolorami! W programie
Jarmarku można było podziwiać stoły wielkanocne, tradycyjne potrawy, palmy wielkanocne
i wiele innych. Odwiedzający mogli nabyć ozdoby świąteczne wykonane przez lokalnych
rękodzielników. Do aktywnego udziału w tym przedsięwzięciu zaprosiliśmy artystów,
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rękodzielników, rzemieślników, stowarzyszenia, placówki oświatowe, sołectwa, koła
gospodyń wiejskich, wytwórców produktów lokalnych. W Jarmarku wzięło udział
8 wystawców m. in. Pani Elżbieta Magarewicz, Pani Franciszka Szewczyk z Wykrot,
Sołectwa z Gościszowa, Zagajnika, Godzieszowa, Czernej i Zebrzydowej oraz Koło
Gospodyń Wiejskich z Gierałtowa. Dolny Śląsk to prawdziwa „mieszanina” tradycji ze
wszystkich stron Polski. W każdym domu tradycje wielkanocne są inne. Organizacja
Jarmarku Wielkanocnego to okazja do zebrania w jednym miejscu wszystkich tradycji
i pokazanie szerokiemu gronu, że każda najmniejsza nawet tradycja, jest niezmiernie ważna
w ustaleniu naszej tożsamości, zarówno narodowej jak i regionalnej. Istotnym elementem jest
edukacja najmłodszego pokolenia, dla którego niektóre tradycje i obrzędy mogą być
niezrozumiałe i dziwne. Właśnie poprzez organizację imprez takich jak Jarmark
Wielkanocny, stwarza się podwaliny pod budowę nowoczesnego społeczeństwa, które
doskonale zna swoją historię i tradycje i nie wstydzi się jej kultywować.
Zakładane cele:
Głównym celem jest wzbogacenie jarmarkowej oferty regionu oraz podkreślenie znaczenia
tradycji dla rozwoju nie tylko Gminy Nowogrodziec, ale również całego regionu. Jarmark
Wielkanocny przyczynia się też do promocji Nowogrodźca. Jest ogólnie dostępny dla
wszystkich chętnych. Jego szeroka promocja w środkach masowego przekazu powoduje, że
wielkanocne tradycje staną się bliskie każdemu i każdy będzie mógł zasmakować się
w specyficznej dolnośląskiej wielkanocnej tradycji.

Zakładane rezultaty:


zakładana ilość uczestniczących w jarmarku – 200 osób,



zwiększenie turystów odwiedzających Nowogrodziec,



wzrost zainteresowania turystyką kulturalną, a co za tym idzie wzrost ilości klientów
w nowogrodzieckich miejscach usługowych.

Biesiada Gajowego w Zagajniku
(23.06.2018r.)
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Druga edycja Biesiady Gajowego w Zagajniku, zorganizowana przy współpracy Sołtysa
Katarzyny Karyszyn, Rady Sołeckiej oraz zespołu Zagajnik-Wykroty. Moc atrakcji
przygotowanych dla wszystkich uczestników. W programie występy zespołów ludowych
(Błękitne Kamizelki, Swojacy z Zagrodna, Grupa Taneczna – W rytmie serca z Ruszowa,
ZPiT Nowogrodziec, konkursy dla dzieci, turniej rodzinny, pokazy taneczne, ogród zabaw
i kulinarne przysmaki regionalne. Taniec ognia, zabawa taneczna z Zespołem „Zagajnik
Bend”. Prowadzenie Mirosław Matuszewski.

Jarmark Garncarski-Wielki Garniec z Nowogrodźca nad Kwisą
(07-08.09.2018r.)
W piątek tj. 7 września w ramach "VI Jarmarku
Garncarskiego -Wielki Garniec z Nowogrodźca nad
Kwisą" po raz pierwszy uczestnicy mogli aktywnie
uczestniczyć w Festiwalu Folkloru w Domu Tańca
"HopSaSa" z udziałem dzieci z Zespołu Pieśni
i Tańca Nowogrodziec oraz zespołami: Milikowianki
z Kapelą, Rząsinianki z Rząsin, Zagajnik-Wykroty,
Podolanie z Czerwonej Wody, Gościszowianki
z

Kapelą,

Czernianki

oraz

Kapela

Herbuty

z Tomisławia. Usłyszeliśmy nie tylko tradycyjne
pieśni opowiadające o losach życia polaków na
emigracji, ale mogliśmy również nauczyć się kroków
polskich tańców ludowych podczas warsztatów
tanecznych, do których choreografię przygotowała
Agnieszka Orawiec. Na zakończenie tego festiwalu
śpiewu i tańca

z przebojami zespołu

The Beatles wystąpił polski bigbit THE POSTMAN. A do białego rana przygrywała Kapela
Zagajnik-Bend.
W sobotę 6 września część oficjalną uroczystości otworzył gospodarz Gminy Robert Relich,
uroczyście powitał przybyłych gości, następnie zabrali głos Marszałek Województwa
Dolnośląskiego Cezary Przybylski, oraz zaproszone delegacje z Republiki Serbskiej Bośni
i Hercegowiny, oraz Zastępca Wójta Gminy Lucyna Matyka, a w ramach naszej współpracy
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na znak pokoju i przyjaźni wypuszczono gołębie. Po oficjalnym otwarciu na ręce
przedstawicieli gminy Gorzyce wręczono chochlę i fartuchy. W tym roku wyzwanie podjęła
delegacja z Gminy Gorzyce, która przygotowała zupę z fasoli wrzawskiej, charakterystycznej
potrawy dla swego regionu, w kotle o poj. 1000 l. Zupa była przepyszna, dobrze doprawiona
i każdy miał okazję jej skosztować. W tym jakże kulinarnym dniu nie zabrakło bicia rekordu
na najdłuższą Pitę Bałkańską. Do rywalizacji stanęły Mistrzynie w tym fachu- Gospodynie
z KGW Wykroty, Zebrzydowa, Czerna i Godzieszów. Ostateczna klasyfikacja to
równorzędne cztery I miejsca i ustanowiony nowy rekord.
Jak co roku, podczas Jarmarku rozstrzygany jest konkurs dla Sołectw Gminy Nowogrodziec
na prezentację kulinarną i rękodzieła ludowego. Do konkursu przystąpiło 13 sołectw. Stoiska
obfitowały nie tylko w kulinarne potrawy, dobrze wszystkim znane, ale również w wyroby
rękodzielnicze od haftów po ręcznie robione kwiaty, wianki do wyrobów naturalnych,
kosmetyków, eliksirów młodości z ekologicznie uprawianych m.in. ziół. Jury w składzie:
Lucyna

Matyka-

Vice

Wójt

Gminy

Gorzyce,

Eliza

Szwed-

Dyrektor

GCKiS

w Nowogrodźcu, Marcin Lampart- pracownik Starostwa Powiatowego w Bolesławcu,
przyznało w tegorocznej edycji konkursu I miejsce dla Sołectwa Milików.
Podczas Jarmarku zostały wręczone statuetki za promocję Nowogrodźca. W tym roku
Kapituła jednogłośnie przyznała statuetki w poszczególnych kategoriach:
„Przedsiębiorczość” Mieczysław Rzeźwicki
„Edukacja” Katarzyna Klimek, Tomasz Bochenek
„Kultura” Stanisława Oleksy, Ludwika Kędzia, Aniela Bober, Władysława Żak,
„Sport” Sławomir Tkacz
„Działalność społeczna” Beata Szeremeta
„Przyjaciel Gminy” Aleksandra Pijarowska
„Nagroda specjalna” Ks. Artur Węgiel Wszystkim serdecznie gratulujemy wyróżnienia.
Na nowogrodzieckiej scenie letniej zagrali: Varius Manx & Kasia Stankiewicz
O.S.T.R.oraz C-BooL
Organizatorzy:
- Burmistrz Nowogrodźca,
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- Gminne Centrum Kultury i Sportu w Nowogrodźcu,
Współorganizator:
- Stowarzyszenie Kół Gospodyń Kwisa,
Patronat honorowy:
- Wojewoda Dolnośląski- Paweł Hreniak,
- Marszałek Województwa Dolnośląskiego- Cezary Przybylski,
- Burmistrz Nowogrodźca- Robert Relich,
- Dolnośląska Organizacja Turystyczna,
- Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych.
- Związek Ceramików Polskich,
- Wojewódzki Dolnośląski Konserwator Zabytków- Barbara Nowak-Obelinda,
- Polska Ekologia- Paweł Krajmas,
Patronat medialny:
- Szkło Ceramika,
- TVP 3 Wrocław,
- Telewizja Łużyce,
- Muzyczne Radio,
Sponsor Główny:
- Roman Krawiecki - Zakład Ogólnobudowlany,
Sponsorzy:
- Armada,
- Custopol
- Novoferm,
- Noelken,
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- ZGiUK Lubań,
- Hydro-tech,
- Piotr Smusz-Firma Handlowa
- Ekonaft
- Meliobud,
- Surmin Kaolin,
- AXYO Sp. z o.o
- SSEMO Kamiennogórska,
Finansowanie: Koncert C-BooL został dofinansowany ze środków pochodzących z budżetu
Województwa Dolnośląskiego (kwota 25.000 zł) w ramach projektu pn. „ Dolnośląska
Stolica Kultury”, na podstawie umowy pomiędzy Województwem Dolnośląskim, a Powiatem
Bolesławieckim (Nr DS.-K/28/2018), oraz umowy pomiędzy Powiatem Bolesławieckim
a Gminą Nowogrodziec-Gminnym Centrum Kultury w Nowogrodźcu (Nr ORG.402/18
z 28.05.2018)
X

Międzynarodowy

Festiwal

Muzyczny

„Muzyka u J. I Schnabla” w Nowogrodźcu
(5-9.09.2018r.)
W dniach 5-9 września 2018 r. odbyła się do
wyjątkowa jubileuszowa X edycja
Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego
„Muzyka u Józefa Ignacego Schnabla”
w Nowogrodźcu. Patronem wydarzenia był
urodzony w Nowogrodźcu kompozytor
znacznego formatu, który niezmiennie pozostaje
wartościową wizytówką Gminy. Dzięki temu
Festiwal trwale wpisał się w pejzaż kulturalny
Nowogrodźca i jest coraz bardziej rozpoznawalny
oraz wysoko ceniony w środowisku
ogólnopolskim i poza granicami.
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Tegoroczna edycja Festiwalu nawiązywała do Stulecia Odzyskania Niepodległości przez
Polskę, dlatego też zaproponowaliśmy melomanom wyjątkowy program jubileuszowych
koncertów, by poprzez sztukę, wzmocnić poczucie wspólnoty obywatelskiej Polaków. Z tego
powodu podczas wydarzeń festiwalowych nie zabrakło wspaniałej muzyki polskiej, która
zagościła na estradzie wraz z dziełami kanonu europejskiej literatury muzycznej. Główną
koncepcją, jaka towarzyszyła przy organizacji tegorocznej edycji, było utrzymanie
dotychczasowego poziomu artystycznego i klimatu, który jest związany z koncertami.
X Międzynarodowy Festiwal Muzyczny „Muzyka u Józefa Ignacego Schnabla”
zainaugurował w Kościele pw. św. św. Piotra i Pawła w Nowogrodźcu recital fortepianowy
Gracjana Szymczaka pt. „W świetle Księżyca”. Artysta wykonał między innymi te dzieła
Fryderyka Chopina, które znacząco nawiązują do polskiej kultury, w tym ludowej.
Kolejny dzień festiwalu był hołdem złożonym patronowi Festiwalu – Józefowi Ignacemu
Schnablowi. Jednym z jego najbardziej znanych utworów spoza nurtu religijnego jest Kwintet
C-dur na gitarę i kwartet smyczkowy, wykonali go artyści ze Słowacji – „Moyzes Quartet”
wraz z polskim wybitnym gitarzystą Błażejem Sudnikowiczem.
Dla najmłodszych uczestników Festiwalu odbyły się dwa koncerty edukacyjne pt.
„Karnawał zwierząt” Camille’a Saint-Saënsa, w wykonaniu studentów uczelni wrocławskich:
Akademii Muzycznej, Akademii Sztuk Teatralnych oraz Akademii Sztuk Pięknych. Dzięki
tej inicjatywie Festiwal kształtował umiejętności słuchania i rozumienia muzyki przez dzieci,
a także rozbudzał w nich niepohamowaną radość z kontaktu z muzyką. Koncerty odbyły się
w Auli Szkoły Podstawowej w Nowogrodźcu.
Trzeciego dnia – „Wirtuoz i królewski instrument” recital organowy niemieckiego artysty
– Gerharda Weinbergera. Na dziewiętnastowiecznym instrumencie autorstwa firmy Heinrich
Schlag & Soehne oprócz znanego repertuaru organowego zostały wykonane także
improwizacje na temat polskich pieśni patriotycznych oraz religijnych, a więc tych, które
przez lata ku pokrzepieniu serc towarzyszyły Polakom w dążeniu do odzyskania przez naszą
Ojczyznę niepodległości.
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W czwartym dniu Festiwalu usłyszeliśmy znakomity zespół wokalny – „Affabre
Concinui”. Muzycy są kontynuatorami pięknej polskiej tradycji chóralnej, wychowankami
dwóch znanych poznańskich chórów chłopięco-męskich S. Stuligrosza i J. Kurczewskiego,
zespołów,

w

których

duch

polskości

manifestował się w sposób szczególny, w tym
także w czasie II wojny światowej. Chcąc
regularnie

podczas

Festiwalu

koncertów

przypominać

X

edycji

publiczności

o niezwykle podniosłym wydarzeniu, jakim jest
setna

rocznica

niepodległości,

odzyskania
w

przez

programie

Polskę

sobotniego

recitalu znalazły się dzieła ze znanej polskiej
literatury muzycznej, w tym kompozycje
wokalne Chopina i Moniuszki.

Podczas ostatniego dnia Festiwalu odbyła
się Msza święta w Kościele pw. św. Apostołów
Piotra i Pawła w Nowogrodźcu, która została
wzbogacona uroczystą oprawą muzyczną –
Mszą łacińską Es-dur Stanisława Moniuszki.
W wykonanie dzieła włączyli się studenci Akademii Muzycznej we Wrocławiu
(przygotowanie - Pani Anna Sipak) wraz z nowogrodzieckim Chórem Środowiskowym
„Harmonia” (przygotowanie - Pani Antonina Zakrzewska).
Festiwal

zwieńczyło

niezwykłe

widowisko

–

Carmina

Burana

Carla

Orffa

z wykorzystaniem iluminacji laserowej oraz pokazem sztucznych ogni, które odbyło się
w plenerze - na boisku przy ul. Łużyckiej w Nowogrodźcu. Organizatorzy chcieli w ten
sposób złożyć podziękowanie melomanom, którzy swą liczną obecnością wspierali Festiwal
od samych jego początków. Festiwalowa publiczność miała możliwość wysłuchania śpiewu
Olgi Ksenicz – sopran, Piotra Łykowskiego – kontratenor, Stanisława Kuflyuka – baryton,
Akademickiego Chóru Politechniki Wrocławskiej (przygotowanie - Pani Małgorzata
Sapiecha-Muzioł), Chóru Con Brio Szkoły Muzycznej I stopnia im. Grażyny Bacewicz we
Wrocławiu (przygotowanie - Pani Małgorzata Podzielny) wraz z Orkiestrą Symfoniczną
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Filharmonii Sudeckiej w Wałbrzychu. Koncert, odbył się pod dyrygenturą Profesora sztuk
muzycznych Maestro Marka Pijarowskiego.
Festiwal, jako impreza o charakterze otwartym adresowany był do wszystkich grup
wiekowych. Posiadał wymiar międzynarodowy, stanowił, więc okazję do poznawania
lokalnych tradycji dla osób z Polski i z zagranicy.
Liczba uczestników – ok. 4 tyś. (w tym ok. 200 zaproszonych gości).
Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli:
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Ambasada Republiki Federalnej Niemiec
Burmistrz Nowogrodźca Robert Relich
Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup prof. dr hab. Zbigniew Kiernikowski Biskup Legnicki
JM Rektor Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu prof. Grzegorz
Kurzyński
Instytut Słowacki w Warszawie
Narodowe Centrum Kultury
Patronat medialny:
TVP 3 Wrocław
TVP Kultura
Gazeta Wrocławska
Otomedia
TV Łużyce
Współorganizator:
Parafia Rzymskokatolicka pw. św. św. Apostołów Piotra i Pawła w Nowogrodźcu.
Zrealizowane działania promocyjne związane z przedsięwzięciem.
Reklama w Radio Eska oraz Radio Plus. Plakaty w „Gazecie Wojewódzkiej”, Dwutygodniku
„Ziemia

Lubańska”

oraz

Expressie

Bolesławieckim.

Informacje
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na

portalach:

www.gckis.nowogrodziec.pl,
www.tvp.pl,

www.festiwal.nowogrodziec.pl,

www.instytutslowacki.pl,

www.bobrzanie.pl,

www.tvpkultura.tvp.pl,
www.nowogrodziec.pl,

www.otonowogrodziec.pl, www.otoboleslawiec.pl oraz facebook. Ulotki w formacie A5
w ilości 2500 szt. na terenie gminy Nowogrodziec oraz podczas imprez plenerowych. Plakaty
na terenie Gminy Nowogrodziec, Lubania, Bolesławca, Lwówka Śl., Jeleniej Góry, Zgorzelca
i Wrocławia. Plakaty na „potykaczach” w Nowogrodźcu. Zapowiedź w Telewizji Łużyce.
Zapowiedź w ogłoszeniach parafialnych. Materiał ze studia festiwalowego na YouTube.
Mailing do instytucji i urzędów na terenie Miasta i Gminy Nowogrodziec oraz na terenie
Dolnego Śląska. Zaproszenia.

Projekty:
- Wniosek o dofinansowanie zadania realizowanego ze środków pozostających w dyspozycji
ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego MUZYKA 2018,
-

Wniosek

o

dofinansowanie

zadania

realizowanego

z

programu

wieloletniego

NIEPODLEGŁA na lata 2018 (projekt pn. „Dumni z muzyki polskiej”).

Nowogrodziecka Kolęda
(20.12.2018 r.)
Ostatnie w roku wydarzenie kulturalne poświęcone jest wspólnemu kolędowaniu, a zarazem
krzewieniu lokalnych tradycji artystycznych związanych z rękodziełem i obyczajami
bożonarodzeniowymi. W tym roku Nowogrodziecka Kolęda została zorganizowana przy
ul. Lubańskiej plac GCKiS w Nowogrodźcu. Moc atrakcji, różnorodności towaru
i artystyczne występy rozgrzały atmosferę, pozwoliły poczuć, że Boże Narodzenie tuż, tuż.
Podczas wydarzenia życzenia dla wszystkich mieszkańców złożył Burmistrz Nowogrodźca
Pan Robert Relich, oraz ks. Krzysztof Słabicki proboszcz parafii Św. Piotra i Pawła
w Nowogrodźcu życząc zdrowych i pogodnych Świąt Bożego Narodzenia oraz dzieląc się
opłatkiem. Na scenie z kolędami i pastorałkami zaprezentowały się grupy dzieci i młodzieży
szkolnej, przedszkole, Środowiskowy Chór „Harmonia”, zespoły folklorystyczne i inni.
Mieszkańcy mieli okazje cieszyć się licznymi atrakcjami Jarmarku Bożonarodzeniowegostoiska z rękodziełem artystycznym, Żywa Szopka, która przyciągała najmłodszych,
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ale i wiele dorosłych. W trakcie jarmarku uczestnicy mogli degustować potrawy świąteczne,
mieli też możliwość zakupu produktów pszczelarskich oraz ozdób choinkowych. Pomysłowe
stroiki wykonane przez uczniów z gminy Nowogrodziec można było podziwiać na wystawie
pokonkursowej przygotowanej w Gminnym Centrum Kultury i Sportu w Nowogrodźcu. Jak
co roku podczas Nowogrodzieckiej Kolędy po dzieleniu się opłatkiem odbyła się degustacja
potraw wigilijnych, które sfinansowali sponsorzy: Antonina Szelechowicz, Restauracja
„Smakonomia” z Nowogrodźca i Restauracja „Oleńka” z Bolesławca. Świąteczny klimat
zapanował w Nowogrodźcu, a przy dźwiękach kolęd i pastorałek było czuć ludzką
życzliwość.
Sponsorzy: Firma Noelken Sp. z o.o,
PHU STABO- Stanisław Bober,
Restauracja „Oleńka” Antonina Kopała-Wdowiak,
Restauracja „Smakonomia”- Krystian Gora,
„Busiki” Zasańscy z Wykrot,
Mirosław Kopeć z Czernej- choinka
Do współorganizacji tej wyjątkowej Kolędy przyczynili się m.in. Młodzieżowa Rada Miasta
z opiekunem Joanna Czerniawską.
17.3 Warsztaty
Ferie zimowe
(15-26.01.2018r.)
Dużo radości i niezapomnianych wrażeń przyniosły dzieciom gminy Nowogrodziec zajęcia
w trakcie ferii zimowych. O tym, że ferie zimowe spędzone w mieście, mogą być również
atrakcyjne, wiedzą już nasi najmłodsi mieszkańcy.
Okres ferii zimowych to czas wolny od nauki i innych zajęć szkolnych, dlatego dzieci
z niecierpliwością czekają na propozycje, które w sposób ciekawy i atrakcyjny pozwolą
spędzić im wolny czas oraz odpocząć od obowiązków szkolnych. Na terenie Miasta
Nowogrodziec są dzieci, które nie mają wiele okazji, aby skorzystać z organizowanej formy
wypoczynku. Przyczyną takiego stanu są problemy społeczne w rodzinach, w których
występują dysfunkcje, niski dochód na rodzinę, bezrobocie, a w skrajnych przypadkach
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ubóstwo, niezaradność życiowa. W konsekwencji prowadzą do coraz większych dysproporcji
materialnych i społecznych, zaniku wzorców wychowawczych w najbliższym środowisku.
Niezbędne jest, zatem zorganizowanie i zagospodarowanie tego czasu, zwłaszcza dzieciom
i młodzieży, gdyż stanowi to niezastąpiony środek wychowawczy, a zarazem przeciwdziała
nudzie, będącej źródłem nadużyć prawa. Opisywane działanie posiada również walory
integracyjne łączące dzieci i młodzież z rożnych środowisk Miasta i Gminy Nowogrodziec.
Dlatego proponowana forma wypoczynku jest potrzebna, gdyż czas szczególnie w młodym
wieku dziecka powinien być racjonalnie zaplanowany.
Ferie zimowe zostały zrealizowane w okresie od 15 stycznia do 26 stycznia. Niżej
wymienione zajęcia odbywały się w dni powszednie w poniedziałki, środy i piątki
w godzinach od 10.00 do 12.30 w sali konferencyjnej Gminnego Centrum i Sportu
w Nowogrodźcu i były to:
Warsztaty skręcania balonów prowadzone przez p. Weronikę Tkacz z Nowogrodźca.
Warsztaty balonowe polegały na zapoznaniu się z tworzywem typu balony, zaprezentowaniu
figury balonowej, a następnie wspólnym pompowaniu balonów, nauce wiązania i skręcania
balonów
w figury. Zajęcia miały charakter warsztatowy, aby dzieci poprzez własne działania, próby
i błędy zdobywały nową wiedzę i rozwijały umiejętności. Ilość uczestników 27 osób.
Warsztaty zimnej porcelany prowadzone przez p. Elżbietę Magarewicz z miejscowości
Czerna.
Warsztaty poświęcone technice, która jest niezwykle efektowna i prosta w wykonaniu dla
dzieci masa plastyczna pozwoliła na tworzenie rozmaitych dekoracji świątecznych
i dekoracyjnych. Liczba uczestników 31 osób.
Warsztaty etniczne
Dzieci za sprawą Pani Aleksandry Dobrowolskiej przeniosły się do Nowej Zelandii, gdzie
poznały wiele nowych zwierząt, miejsc i obyczajów. Na chwilę, każdy z uczestników
warsztatów

mógł

poczuć

się

jak

rodowity

mieszkaniec

plemienia

Maorysów.

Po własnoręcznym wykonaniu spódnic i tatuaży dzieci zatańczyły taniec Haka -oczywiście
jak tradycja nakazuje z językami na wierzchu. W ramach nagrody za udział w zajęciach,
każde z dzieci otrzymało po słodkim upominku, a spośród wszystkich uczestników Pani
Aleksandra wylosowała jedną osobę z nagrodą niespodzianką.
RAPORT O STANIE GMINY I MIASTA NOWOGRODZIEC
248

Liczba uczestników 27 osób.
Warsztaty skręcania balonów. Tematem przewodnim zajęć była „zima”. Podczas, których
dzieci wykonały śnieżynki, bałwanki. Zajęcia dostosowane do wieku i możliwości dzieci,
mające na celu rozwinięcie wyobraźni i sposobu postrzegania brył, kształtów i proporcji.
Liczba uczestników 22 osoby.
Warsztaty zimowy pejzaż
Zajęcia z użyciem papieru toaletowego, jako formy techniki kompozycyjnej. Za pomocą
papieru dzieci tworzyły kompozycję, która przedstawiała zimę. Liczba uczestników
27 osoby.
Warsztaty biologiczne
Pierwsza część zajęć dotyczyła warsztatów biologicznych, gdzie Pani Aleksandra
Dobrowolska opowiedziała o zwierzętach żyjących w Polsce. Dzieci popisały się tutaj
olbrzymią wiedzą. Ciekawą częścią zajęć okazało się stworzenie tropów zwierząt
w ziemniakach, które kolejnie zostały odciśnięte w przygotowanym podłożu i wylane
gipsem. Po wymyciu pieczątek, dzieci odciskały je na kartonikach i tworzyły rysopisy swoich
zwierząt. GCKiS przewidziało niespodzianki dla dzieci ze 100% frekwencją oraz słodki
poczęstunek dla wszystkich uczestników zajęć. Druga część zajęć była niespodzianką
dla dzieci w postaci dmuchanych zjeżdżalni. Liczba uczestników 27 osoby.

Świat opłatka i bombki - Warsztaty bożonarodzeniowe
18.12.2018 r.
Okres przedświąteczny sprzyja kreatywności. W tym celu dnia 18 grudnia
zorganizowane zostały warsztaty mające na celu zapoznanie z różnymi technikami zdobienia
bombki oraz ozdób choinkowych z opłatka. Zajęcia przeprowadziła Kinga Superson
z Mikułowa. Warsztaty wielopokoleniowe, odbywające się w godzinach popołudniowych
od 13-16.00 w GCKiS w Nowogrodźcu,. W zajęciach uczestniczyło 15 os.
Warsztaty kompozycji bożonarodzeniowych
27-30.11.2018r.
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Warsztaty nawiązujące do Świat Bożego Narodzenia, podczas których uczestnicy wykonali
wieńce o tematyce bożonarodzeniowej, dekoracje do położenia na stole wigilijnym
lub powieszenia na ścianie. Zajęcia zostały przeprowadzone w gminnym Centrum Kultury
i Sportu w Nowogrodźcu w godz. od 16-19.00 w dniach:
- 27 listopada 2018 roku – grupa liczyła 20 osób,
- 30 listopada 2018 roku – grupa liczyła 15 osób,
Warsztaty przeprowadziła mistrzyni florystyki właścicielka kwiaciarni „Aniołowo” – Monika
Wilgocka ze Zgorzelca.

ZAJĘCIA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
Koła zainteresowań są prowadzone przez profesjonalnych instruktorów z wieloletnim
doświadczeniem. Zajęcia w większości odbywały się w godzinach popołudniowych
w ramach zajęć pozalekcyjnych. Plan zajęć miały charakter stały, a drobne zmiany wynikały
z dostosowania zajęć w GCKiS do planów lekcji w szkołach gminnych. Na okres zimowych
ferii oraz wakacji plany zajęć były tworzone i realizowane zgodnie z potrzebami środowiska
lokalnego.

17.4 Działalność sekcji
Pracownia rękodzieła artystycznego i użytkowego dla dzieci
W Gminnym Centrum Kultury i Sportu w Nowogrodźcu oprócz sekcji muzycznych od maja
2018 r. działa sekcja rękodzieła artystycznego i użytkowego dla dzieci. W trakcie
cotygodniowych, poniedziałkowych spotkań uczestnicy zajęć wykorzystali nowoczesne
techniki w celu tworzenia oryginalnych prac: decoupage, powertex, scrapbooking, quillng,
millefiori, embossing, foamiran,a także zajęcia z lepienia gliny. Prowadzącym zajęcia jest
Elżbieta Magarewicz z Pracowni Rękodzieła Artystycznego i Haftu „Maja”. Program zajęć
proponuje nie tylko szeroką edukacjęw zakresie plastyki ale także zapewnia atrakcyjna formę
spędzania czasu wolnego, nabywania nowych umiejętności oraz usprawnia manualnie. Dzięki
doświadczeniu w pracy z dziećmi instruktor stworzyła przyjazną atmosferę, która miała duży
wpływ na efektywność wykonywanych prac. Celem zajęć prowadzonych w ramach pracowni
było rozwijanie twórczej inicjatywy dziecka, pomysłowości, a przede wszystkim wiary
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we własne siły, poznanie różnych technik plastycznych, wzbogacić kontakt ze sztuką i jej
twórcami. Realizując cele programu pracowni rękodzieła artystycznego i użytkowego
plastycznego kształci się takie umiejętności jak: umiejętność twórczego działania,
poszukiwania, tworzenia, korzystania z różnych źródeł informacji, stosowania różnych
środków wyrazu plastycznego, obserwowania, umiejętność rysowania, szkicowania,
malowania, próby łączenia technik plastycznych i stosowania różnych materiałów, analiza
prac plastycznych, próby wartościowania prac i dzieł. Na zajęcia uczęszczało systematycznie
12 dzieci.

Wykaz liczby uczestników zajęć
w pracowni rękodzieła artystycznego i użytkowego dla dzieci
Data
L

Liczba

.
p
.
07.05.2018
1
r.

9 osób

.
14.05.2018
2
r.

15 osób

.
21.05.2018
3
r.

9 osób

.
28.05.2018
4
r.

10 osób

.
04.06.2018
5
r.

9 osób

.
11.06.2018
6
r.

9 osób

.
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18.06.2018
7
r.

8 osób

.
25.06.2018
8
r.

8 osób

.
02.10.2018
9
r.

7 osób

.
09.10.2018
1
r.

12 osób

0
.
16.10.2018
1
r.

16 osób

1
.
23.10.2018
1
r.

14 osób

2
.
30.10.2018
1
r.

15 osób

3
.
06.11.2018
1
r.

18 osób

4
.
13.11.2018
1
r.

17 osób

5
.
20.11.2018
1
r.

16 osób

6
.
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27.11.2018
1
r.

16 osób

7
.
04.12.2018
1
r.

18 osób

8
.
11.12.2018
1
r.

20 osób

9
.
18.12.2018
2
r.

18 osób

0
.

Cele działalności sekcji:


wspomaganie rozwoju wyobraźni,



wspomaganie kreatywnego i twórczego myślenia,



doskonalenie sprawności manualnej,



integracja uczestników będących w różnym wieku przedszkolnym i szkolnym,



określenie własnych zainteresowań z określonej dziedziny sztuki i rozwijanie
talentów artystycznych.

Młodzieżowa Sekcja Dęta
W Gminnym Centrum Kultury i Sportu w Nowogrodźcu działają dwie sekcje związane
z nauką gry na instrumentach dętych, w której w skład wchodzą warsztaty dla dzieci
i młodzieży oraz Nowogrodziecka Orkiestra Dęta. Spotkania dla młodych artystów
umożliwiają zapoznanie ze sferą muzyczną, doskonali ich grę, pozwala na opanowanie
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materiału oraz wpływa na walory brzmienia wykonanych utworów. Ma to związek
z ogólnym poziomem artystycznym, który obrazuje kierunek zainteresowań młodzieży.
Specyfika przeprowadzonych lekcji oprócz nabycia praktycznych umiejętności pozwala na
możliwość zaprezentowania się uczestników podczas imprez organizowanych przez Gminne
Centrum Kultury i Sportu w Nowogrodźcu. Prowadzącym zajęcia jest Pan Artur Nowak,
który swoim bogatym doświadczeniem dzieli się z podopiecznymi, co motywuje
do większego zaangażowania podczas zajęć. Pod jego opieką dzieci zdobywają praktyczne
i teoretyczne informacji, które obejmują naukę gry na saksofonie, trąbce, klarnecie, waltorni
oraz bębnach marszowych. Wykorzystane instrumenty oraz akcesoria pochodzą z zasobów
GCKiS. Ponadto w dniu 28 czerwca dzięki współpracy p. Artura Nowaka z Filharmonią
dolnośląską - Jelenia Góra, grupa młodzieży mogła uczestniczyć w próbie generalnej przed
koncertem pn. „Przebudzenie” z udziałem artysty Krzysztofa Cugowskiego z Zespołem oraz
Orkiestry
w

Symfonicznej.

Gierałtowie

oraz

Ponadto

występowali

Nowogrodzieckiej

podczas

Kolędy.

Liczba

VIII

Święcie

osób

Kresowym

biorących

udział

w cotygodniowych warsztatach, które odbywają się w każdą czwartek od godziny 15.00 to
liczba 15 osób.

Cele działalności sekcji:
1. Rozwijanie techniki instrumentalnej zapoczątkowanej w trakcie nauki indywidualnej
ucznia.
2. Kształtowanie wrażliwości, na jakość brzmienia zespołu złożonego z różnych grup
instrumentów. Rozwijanie poczucia rytmu, kształcenie słuchu i wyobraźni muzycznej,
formowanie gustu artystycznego uczniów.
3. Rozwijanie poczucia dyscypliny i umiejętności gry zespołowej.
4. Kształtowanie umiejętności czytania tekstu muzycznego i gry a vista.
5. Stymulowanie zamiłowania uczniów do wspólnego muzykowania kameralnego
i zespołowego.
6. Poznawanie różnych utworów orkiestrowych posiadających swój styl epokowy
i określoną formę muzyczną.
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7. Rozwijanie zdolności interpretacyjnych w ramach wspólnie wypracowanej koncepcji
uwzględniającej sugestie dyrygenta.
8. Nauka właściwych zachowań estradowych.
9. Przygotowanie ucznia do gry w orkiestrze w szkle muzycznej II stopnia, ( jeśli
zamierza kontynuować naukę) oraz w innych zespołach instrumentalnych.
10. Przygotowanie uczniów kończących edukację muzyczną na etapie szkoły muzycznej
I stopnia do gry w różnego typu zespołach amatorskich, domach kultury, zespołach
folklorystycznych itp.

Sekcja taneczna Zespołu Pieśni i Tańca Nowogrodziec.
Zespół dziecięcy działający od 2012 roku. Sekcja liczy 43 uczestników. Uczestnikami zajęć
są dzieci w wieku 5-15 lat. Zajęcia prowadzone są przez instruktora- panią Agnieszkę
Orawiec.
Zespół, co roku bierze udział w:
- VIII Święto Kresowe w Gierałtowie,
- Biesiada Gajowego w Zagajniku,
- Festyn Parafialny w Nowogrodźcu,
- Festyn Dąbrowa Bolesławiecka,
- Nowogrodziecka Kolęda,
Zajęcia odbywały się raz w tygodniu w każdą środę w godzinach
popołudniowych. Warsztaty taneczne cieszą się dużym zainteresowaniem wśród dzieci,
dlatego też na potrzeby sekcji w związku z nowo powstałymi układami choreograficznymi
przystąpiono do realizacji projektu na zakup 12 szt. gorsetu (bronowickiego) damskiego,
12 szt. fartucha damskiego, 12 szt. buty damskie (spotykanki) 24 szt. spódnice ludowe.
W ramach poddziałania „Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju
lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2014-2020 dla operacji realizowanych w ramach projektu grantowego,
pozyskano we współpracy z NTGS w Nowogrodźcu ze Stowarzyszenia LGD Partnerstwo
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Izerskie kwotę 11.950,96 na doposażenie zespołu w stroje regionalne. Na potrzeby sekcji
zorganizowano spotkanie z Mikołajem. W dniu 5 maja przygotowano dla 43 osób paczki,
które zostały wręczone dla dzieci w formie niespodzianki.
17.5 Zespoły folklorystyczne i inne
W ramach działalności Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Nowogrodźcu
funkcjonują zespoły folklorystyczne, śpiewacze i taneczne, Chór Środowiskowy „Harmonia”
oraz Kabaret „Grosik”, które reprezentują Centrum i Gminę na wielu imprezach
i przeglądach, zdobywając czołowe miejsca i wyróżnienia.

1.

„Milikowianki” z Kapelą z Milikowa – Kierownikiem zespołu jest Pani Stanisława

Oleksy. Próby zespołu odbywają się raz w tygodniu (wtorek godz.18.00) w świetlicy
wiejskiej w Milikowie. Liczba członków zespołu to 15 osób.
W 2018 roku zespół reprezentował gminę podczas następujących występów:
- „IX spotkanie na ludowo- Rząsiny”
- „Mała Wielkanoc w Mysłakowicach”
- Festyn Parafialny w Nowogrodźcu,
- Festyn Parafialny w Uboczu,
- Stanisława Oleksy, Ludwika Kędzia, Aniela Bober oraz Władysława Żak laureatki
w skromnym czteroosobowym składzie dnia 22 czerwca 2018 r. wyruszyły w podróż
do Kazimierza Dolnego, aby stanąć na scenie 52 Ogólnopolski Festiwal Kapeli i Śpiewaków
ludowych w Kazimierzu. Otrzymały III nagrodę w kategorii zespołów śpiewaczych.
- Śpiewanie nad Czerwoną Wodą,
- Pecenica w Gościszowie,
- Święto Chleba i Dożynki Gminne w Milikowie,
- VI Jarmark Garncarski-Wielki Garniec z Nowogrodźca nad Kwisą,
- Nowogrodziecka Kolęda
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Jubileusz 35-lecia zespołu
Wyjątkową okazje do świętowania mieliśmy 5 maja br.- Zespół „Milikowianki z Kapelą”
z Milikowa obchodził 35-lecie działalności. Podczas uroczystego spotkania Burmistrz
Nowogrodźca Robert Relich, Przewodnicząca Rady Miasta Antonina Szelechowicz oraz
Dyrektor Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Nowogrodźcu Eliza Szwed złożyli
serdeczne podziękowania wszystkim, którzy tworzyli ten wspaniały zespół, wręczając list
gratulacyjny, kwiaty i pamiątkowe medale. Kultywowanie tradycji ludowych zauważył
i docenił Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Piotr Gliński, który przyznał w tym
roku z okazji Jubileuszu dyplom okolicznościowy, który został wręczony na ręce kierownika
zespołu Stanisławie Oleksy oraz odznakę „ZASŁUŻONY DLA KULTURY POLSKIEJ”
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego dla Anny Rosy, wręczony przez Burmistrza
Nowogrodźca Roberta Relicha. Jak przystało na tak wyjątkową uroczystość nie zabrakło
jubileuszowego tortu. Podczas obchodów wszyscy przybyli goście mogli podziwiać wystawę
fotograficzną upamiętniającą działalność zespołu przygotowaną przez Gminne Centrum
Kultury i Sportu w Nowogrodźcu.

2.

„Gościszowianki” z Kapelą, „Herody” oraz „Mali Gościszowianie” z Gościszowa

– Kierownikiem zespołu jest Pani Iwona Omiatacz, „Herodów” i Małych Gościszowian –
Pani Małgorzata Potocka. Próby zespołu odbywały się raz w tygodniu w świetlicy wiejskiej
w Gościszowie. Liczba członków zespołu „Gościszowianki” to 26 osób.
W 2018 roku zespół brał udział oraz występował podczas następujących imprez:
- „VI Kolędowanie pt. Przybyli Trzej Królowie”- Raciborowice
-„IX spotkanie Karnawał na Ludowo”- Rząsiny
- XXIV Międzynarodowy Przegląd Zespołów Kolędniczych i Śpiewaczych "Kolęda"Bogatynia
- „Mała Wielkanoc”- Mysłakowice
- Jubileusz Zespołu „Milikowianki z Kapelą”
- XII Przegląd Zespołów Folklorystycznych „Nad Wodą Śpiewanie” - Czerwona Woda
- Bałkańska Festa- Bolesławiec,
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-Śpiewanie nad wodą- Czerwona Woda,
-Pecenica w Gościszowie,
- Hirschfelde,
- Święto Chleba i Dożynki Gminne w Milikowie,
-XV Lubański Festiwal Folklorystyczny „FolkArt 2018”,
- VI Jarmark Garncarski w Nowogrodźcu,
- Dary lasu- Lwówek Śląski,
- Hirschfelde,
- Smaki Rybne-V Spotkanie integracyjne Zespołów Ludowych w Łagowie,
- Światowy Dzień Seniora w Działoszynie,
- 40-lecie Zespołu Ludowego Ocice,
- Hirsfelde,
- Hospicjum Nowogrodziec,
- Nowogrodziecka Kolęda,

3. Zespół Zagajnik-Wykroty z Kapelą
Zespół powstał w maju 2000 roku. Założycielka zespołu była Pani Anna Frączkiewicz.
Repertuar zespołu to folklor lwowski, kresowy i polski. Obecnie zespół liczy 12 osób. Zespół
występował już na wielu imprezach i festiwalach. Kierownikiem zespołu jest Lucyna
Potyszka. Zespół kultywuje zwyczaje i tradycje poprzez przekazanie autentycznych treści
i form dawnego folkloru. Korzystają z materiałów źródłowych oraz ze wspomnień żyjących
jeszcze najstarszych przodków i mieszkańców. Na konkursy kulinarne przygotowują
tradycyjne potrawy kresowe, których receptury stworzyli przodkowie mieszkający jeszcze
na Kresach Wschodnich. Potrawy przeznaczone są do degustacji w czasie organizowanych
konkursów, przeglądów i uroczystości, w których biorą udział. W ciągu swojej 18 - letniej
działalności uczestniczą w spotkaniach organizowanych cyklicznie, jak i sporadycznie.
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W Roku 2020 zespół będzie obchodził 20 lecie działalności. Na potrzeby zespołu zakupiono
6 par damskiego obuwia.
W 2018 roku zespół brał udział oraz występował podczas następujących imprez:
- Jubileusz 35-lecia Zespołu „Milikowianki z Kapelą”
- Przegląd Kultury ludowej- Na Łużycach „Zielonoświątkowe Śpiewanie”- Sulików
- 35-lecie Zespołu Jeleniogórzanie
- Biesiada Gajowego w Zagajniku,
- Noc Świętojańska – Wróblewice
- 35 lecie Zespołu Milikowianki,
- Pecenica w Gościszowie,
- Święto Chleba i Dożynki Gminne w Milikowie,
- VI Jarmark Garncarski-Wielki Garniec z Nowogrodźca nad Kwisą,
- Nowogrodziecka Kolęda,
Na zaproszenie wójta Leszka Surdy w dniach 13-16 sierpnia br. delegacja gminy
Nowogrodziec w składzie Burmistrz Nowogrodźca – Robert Relich oraz koło gospodyń
wiejskich Wykroty i zespół Zagajnik-Wykroty odwiedziła gminę Gorzyce (woj.
podkarpackie). Wzajemna współpraca ma na celu podejmowanie różnorakich działań
promocyjnych kulturalnych oraz pogłębianie wiedzy na temat wspólnych dziejów
historycznych łączących dzieje mieszkańców Gorzyc i Nowogrodźca. W ramach wyjazdu
uczestniczyliśmy w warsztatach kulinarnych, w których wzięły udział panie z koła gospodyń
wiejskich Wykroty oraz panie koła gospodyń wiejskich Gorzyc, Motycza Poduchownego,
Sokolnik oraz stowarzyszeń z Trześni i Wrzaw. Warsztatom kulinarnym przewodniczył szef
kuchni i wielokrotny finalista wielu konkursów kulinarnych-Marek Łukasiewicz. Podczas
pobytu w Gorzycach nasza delegacja odwiedziła pobliskie miasto Sandomierz oraz
miejscowość Trześn. Z wizytą udaliśmy się do artysty ludowego p. Jana Puk, rękodzielnika
ludowego znanego nie tylko w regionie podkarpackim. Jego drewniane wiatraki, postacie,
kapliczki i zabawki podziwiali mieszkańcy Węgier, Czech, Słowacji, Ukrainy. Jednym
z ważniejszych punktów wizyty był udział w Święcie Plonów w miejscowości Orliska.
Podczas dożynek mieszkańcy Orliski przybyli goście mogli wysłuchać występu w wykonaniu
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zespołu Zagajnik-Wykroty oraz programu artystycznego przygotowanego przez Gminny
Ośrodek Kultury w Gorzycach.
6. Zespół Czernianki z Czernej
Zespół „Czernianki” powstał w 1984 roku. Został założony przez Panią Janeczko.
Początkowo próby zespołu odbywały się w szkole. Po wybudowaniu świetlicy wiejskiej
zespół przeniósł swoje spotkania do świetlicy gdzie spotkania odbywają się do dnia
dzisiejszego. Członkowie zespołu to osoby urodzone w Bośni, Jugosławii. Od początku
swojego istnienia zespół uczestniczył i zdobywał liczne nagrody na przeglądach, festiwalach
oraz konkursach krajowych, reprezentując tym samym Gminę Nowogrodziec. Zespół
kultywuje zwyczaje i tradycje przekazane przez swoich przodków. W swym repertuarze
posiadają pieśni jugosłowiańskie, bałkańskie i polskie. Podczas prezentacji występują
w dawnych codziennych i odświętnych strojach. Na potrzeby działalności zakupiono dla
zespołu kabat męski dla 5 panów oraz spódnice, kamizelki i bluzki dla 7 pań. W roku 2019
zespół będzie obchodził 35 lecie działalności.
W 2018 roku zespół brał udział oraz występował podczas następujących imprez:
- Przegląd Zespołów Folklorystycznych w Mietkowie
- VIII Święto Kresowe w Gierałtowie
- Festa Bałkańska w Bolesławcu
- Jubileusz 35 – lecia Zespołu Milikowianki z Kapelą
-Zamek Piast Legnica- Święto Kresowe,
- Biesiada przy folklorze-Osiecznica
- Hospicjum Nowogrodziec,
- Święto Kresowe-Gierałtów,
- Święto Kultury Bałkańskiej Osła,
- Dzień Działkowca- Bolesławiec,
- Dożynki Gminne i Święto Chleba w Milkowie,
- Otwarcie świetlicy w Czernej,
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- VI Jarmark Garncarski w Nowogrodźcu,
- Przegląd Kapel Ludowych i Zespołów- Wrocław,
- Festiwal Piosenek-Bogatynia,
- Jarmark Bożonarodzeniowy- Galeria Legnica,
- Nowogrodziecka Kolęda,

Środowiskowy Chór „Harmonia”
Chór Środowiskowy „HARMONIA” powstał dnia 20. 11. 2002 roku z inicjatywy
mieszkańców Nowogrodźca wypełniając wieloletnią niszę śpiewu chóralnego. Założycielami
chóru byli: Pan Władysław Tomaszewski (dyr. Szkoły Podstawowej), p. Bronisław Łach
(członek byłego chóru „Echo Dolnośląskie”) i p. Antonina Zakrzewska (nauczycielka
muzyki w Gimnazjum, która nadała chórowi imię „HARMONIA”).
Przez rok zajęcia chóru odbywały się w budynku Szkoły Podstawowej w Nowogrodźcu.
W pierwszych kilku próbach chóru pomagała Pani Renata Dziuba, nauczycielka muzyki
w Szkole podstawowej w Nowogrodźcu. Od listopada 2003 r. chór przechodzi pod patronat
Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Nowogrodźcu.
Chór prowadzi mgr Antonina Zakrzewska, Prezesem chóru jest p. Władysław Tomaszewski.
Chór liczy obecnie 31 członków: 23 panie i 8 panów. Członkami chóru są mieszkańcy gminy
Nowogrodziec,

entuzjaści

śpiewu

chóralnego,

bez

przygotowania

muzycznego

(z Nowogrodźca, Milikowa, Parzyc, Wykrot, Bieńca i Zebrzydowej). Wszyscy chętnie
poświęcają swój czas na kształcenie głosu i pasję wspólnego wielogłosowego śpiewania.
Wszystkie imprezy i uroczystości świeckie i kościelne uświetniają występy chóru, który
w repertuarze ma wiele pieśni patriotycznych, artystycznych, kolęd, pieśni sakralnych
i innych. Chór Środowiskowy „HARMONIA” wniósł szczególny wkład w rozwój
artystyczny Gminy i Miasta Nowogrodziec, w upowszechnianie i kultywowanie chóralnej
muzyki sakralnej, polskiej pieśni narodowej, patriotycznej, przyczyniając się w ten sposób do
promocji naszej gminy.
Chór kilkakrotnie uczestniczył w przeglądach, prezentacjach i festiwalach regionalnych oraz
ogólnopolskich dla chórów amatorskich, godnie reprezentując naszą gminę:
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1) 06.01.2018 – Trzech Króli- udział w liturgii (oprawa muzyczna mszy)
2) 15.01.2018 – Koncert kolędowy w ZOL (hospicjum)
3) 28.01.2018 – Koncert „Po Kolędzie - CHÓR HARMONIA I JEGO GOSCIE“
w kościele parafialnym w Nowogrodźcu
4) 25.03.2018 – Niedziela Palmowa - oprawa muzyczna mszy
5) 29.03.2018 – Wielki Czwartek- oprawa muzyczna mszy
6) 30.03.2018 – Wielki Piątek - oprawa muzyczna mszy
7) 31.03.2018 – Wigilia Paschalna- oprawa muzyczna mszy
8) 02.04.2018 – Poniedziałek Wielkanocny - oprawa muzyczna mszy
9) 05.04.2018 – Koncert w Teatrze Starym w Bolesławcu
10) 19.04.2018 –Koncert dla Carpe Diem w Bolesławcu
11) 20.05.2017 - Oprawa muzyczna mszy św. (bierzmowanie kl. III gimn.)
12) 20.05.2018 - Oprawa muzyczna mszy -Bierzmowanie,
13) 28.07.2018 - Oprawa muzyczna mszy św. z okazji pożycia małżeńskiego p. Kopeć,
14) 18.08.2018 - Opraw muzyczna mszy ślubnej Adriany i Bartłomieja Kędzi,
15) 09.09.2018 – Oprawa muzyczna – Koncert w ramach X Jubileuszowego Festiwalu
z wizytą u J.I Schnabla wraz z Chórem Kameralnym Politechniki Orkiestrą Kameralną
z Wrocławia,
16) 19.08.2018 – Oprawa muzyczna mszy dożynkowej i Święta Chleba,
17) 05.10.2018 – Udział przedstawicieli chóru w koncercie z okazji 70-lecia ZchiO
18) 09.11.2018 - Koncert Pieśni patriotycznych w Nowej Wsi na 100-lecie Niepodległej
19) 11.11.2018 – Oprawa muzyczna mszy św. w intencji Ojczyzny,
20) 27.11.2018 – Koncert pieśni patriotycznych w ZOL-hospicjum,
21) 20.12.2018 - Nowogrodziecka Kolęda,
22) 24.12.2018 – Oprawa muzyczna Pasterki,
RAPORT O STANIE GMINY I MIASTA NOWOGRODZIEC
262

23) 26.12.2018 – Oprawa muzyczna mszy św. Szczepana,
24) 30.12.2018 – Oprawa muzyczna mszy św. Święto Rodziny
Ponadto chór uczestniczył w warsztatach doskonalenia śpiewu chóralnego, przygotowującego
do występu podczas X Festiwalu muzycznego „Muzyka u J.I Schnabla”
Warsztaty chóralne (3 godzinne) z p. Anną Sipak - 14.04; 11.05; 14.05; 5.07. 2018 r.
Próby robocze – 33 spotkania 2-godzinne
Razem – 33+4+11= 81 spotkań
Razem Występów 24
Kabaret Grosik
W I półroczu roku 2018 Kabaret nie występował i z dniem 31.12.2018 zakończył działalność

Nowogrodziecka Orkiestra Dęta
Nowogrodziecka Orkiestra Dęta utworzona jest dla uczestników, którzy posiadają
doświadczenie w graniu na instrumentach. Dzięki przynależności do grupy członkowie
tworzą miejsce, gdzie forma spędzania wolnego czasu dotyczy propagowania kultury
muzycznej. Przekłada się to na popularyzację i rozwijanie uzdolnień artystycznych
w kierunku gry na instrumentach dętych na terenie Gminy Nowogrodziec. Podczas spotkań
członkowie wspólnie aranżują utwory, które wykorzystane podczas występów. Koncerty
cieszą się sporym zainteresowaniem i doskonale reprezentują naszą miejscowość poza jej
obszarem. Wspólne rozwijanie pasji, jaką jest muzyka wpływa znacząco również na
integrację oraz doskonalenie rozwoju osobistego, który jest podstawą w realizacji własnej
osoby. Członkowie grupy poprzez uczestnictwo w próbach wykorzystują swoje uzdolnienia
oraz możliwości, dając innym przykład, że w każdym wieku można sukcesywnie dbać
o swoją pasję i zainteresowania. Kapelmistrzem jest Jan Chojnacki doświadczony muzyk
z Bolesławca. Stan obecny to 20 uczestników. Liczba osób biorących udział
w cotygodniowych próbach, które odbywają się w każdy poniedziałek od godz. 19.00, to 20
osób. Z dotacji Urzędu Miasta na wyposażenie orkiestry zakupiono:
- saksofon altowy (YAMAHA),
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- saksofon tenorowy (YAMAHA),
- klarnet ARNOLDS&SONS,
- bęben marszowy (HAYMAN 26’’,
- werbel marszowy (HAYMAN MDR-1455).
Cele działalności sekcji:


tworzenie i upowszechnianie kultury muzycznej



promowanie pracy i osiągnięć Nowogrodzieckiej Orkiestry Dętej



społeczno-wychowawcze działanie dla umuzykalnienia mieszkańców



uświetnienie

uroczystości

kulturalnych,

patriotycznych,

religijnych,

okolicznościowych i innych.

Oferta zajęć cyklicznych jest bogata i atrakcyjna, staramy się ciągle poszerzać
i dostosowywać do oczekiwań społeczeństwa. Wszystko, co dzieje się w GCKiS można
śledzić na naszej stronie internetowej, gdzie zamieszczamy aktualne informacje dotyczące
naszych działań, zajęć cyklicznych oraz wydarzeń, na które zapraszamy.
Mamy świadomość, że nie wszystkie oczekiwania społeczeństwa udaje się spełnić,
nie wszystkie potrzeby kulturalne zaspokoić, ale staramy się w miarę posiadanych środków
i możliwości realizować sugestie i propozycje płynące od społeczności lokalnej. W dalszym
ciągu ważnym zadaniem będzie wspieranie merytoryczne twórców ludowych, zespołów
i grup artystycznych działających przy Gminnym Centrum Kultury i Sportu w Nowogrodźcu.
Naszą działalność będziemy prowadzić tak, aby każdy mieszkaniec gminy mógł wybrać
z naszej oferty to, co najbardziej odpowiada jego osobistym zainteresowaniom.

17.6 Zamówienia publiczne
W pierwszym półroczu dział kulturalno-edukacyjny przeprowadził postępowanie
dotyczące zamówienia publicznego na podstawie ustawy z dnia 29.01.2004r. „Prawo
Zamówień Publicznych (Dz. U z 2015r. z późn. zm.) w trybie bez zastosowania ustawy art. 4

RAPORT O STANIE GMINY I MIASTA NOWOGRODZIEC
264

pkt 8 do zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej 30.000 EURO. na poniższe
zadania:
-

Obsługa imprezy plenerowej podczas „VI Jarmarku Garncarskiego – Wielki Garniec
z Nowogrodźca nad Kwisą” i widowiska muzycznego „ Carmin Burana Carla Orffa.

-

Obsługa cateringowa imprez na rok 2018

-

Wyłączność obsługi w zakresie sprzedaży piwa podczas „VI Jarmarku Garncarskiego
w Nowogrodźcu”

Pozostałe zamówienia:
1. Najem terenu podczas imprez plenerowych, pod usługę urządzeń zabawowych – „Święto
Kresowe” w Gierałtowie, „Pecenica 2018” w Gościszowie, „Dożynki Gminne – Święto
Chleba” w Milikowie
2. Świadczenie usług polegających na ochronie fizycznej mienia i osób oraz zapewnienia
porządku publicznego i bezpieczeństwa podczas imprezy artystyczno-rozrywkowej „Pecenica
2018” w Gościszowie, „Dożynki Gminne – Święto Chleba” w Milikowie oraz imprezy
masowej artystyczno-rozrywkowej „VI Jarmark Garncarski – Wielki Garniec z Nowogrodźca
nad Kwisą” organizowanych w Mieście i Gminie Nowogrodziec w 2018 r.

17.7 Pozostała działalność w tym sportowa
6 stycznia 2018: Orszak Trzech Króli
W ramach współpracy z Parafią Rzymsko-Katolicką pod wezwaniem Św. Apostołów
Piotra i Pawła w Nowogrodźcu uczestniczono w ustaleniach organizacyjnych dotyczących
tego wydarzenia. Gminne Centrum Kultury i Sportu w Nowogrodźcu użyczyło scenę mobilną
wraz z obsługą na czas trwania tego wydarzenia.
14 styczenia 2018: 26 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
26 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy odbył się w tym roku 14 stycznia. Tego
dnia 43 wolontariuszy działających w Sztabie Gminnym założonym przy Gminnym Centrum
Kultury i Sportu w Nowogrodźcu zbierało datki na terenie całej gminy na rzecz Wielkiej
Orkiestry Świątecznej Pomocy. Celem tegorocznej zbiórki, na który zostały przeznaczone
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zebrane fundusze było wyrównanie szans w leczeniu noworodków. Wszyscy wolontariusze
przed Finałem zostali przeszkoleni przez Policję, Straż Miejską oraz Członków Sztabu
Gminnego w zakresie bezpieczeństwa, zasad zbiórki oraz sposobu przekazania i rozliczenia
puszek. Oprócz wolontariuszy zbierających datki na ulicach naszej gminy, przygotowano
również sprzedaż gadżetów związanych z 26 Finałem WOŚP w Gminnym Centrum Kultury
i Sportu w Nowogrodźcu.
W przeciągu czterech dni od zakończenia Finału członkowie Sztabu Gminnego działającego
przy Gminnym Centrum Kultury i Sportu w Nowogrodźcu dokonali segregacji oraz
przeliczenia zebranych pieniędzy. Przygotowano również pełną dokumentację do rozliczenia
zbiórki ze Sztabem Głównym w Warszawie. Pieniądze zostały przekazane w asyście Straży
Miejskiej do banku obsługującego finansowo 26 Finał WOŚP.
W gminie Nowogrodziec zabrano łącznie: 15.258,79 zł (w tym 715,00 zł ze sprzedaży
gadżetów WOŚP) oraz 78,50 euro.
15-26 styczenia 2018: Ferie Zimowe 2018
Ferie Zimowe 2018 upłynęły w Gminnym Centrum Kultury i Sportu w Nowogrodźcu pod
znakiem różnorodności tematycznej spotkań oraz zakresu przygotowanych niespodzianek.
Również dzieci, które chciały aktywnie i sportowo spędzić czas miały możliwość
uczestniczenia w zajęciach sportowych w hali sportowej przy Szkole Podstawowej
w Nowogrodźcu, prowadzonych codziennie przez trenerów piłkarskich Gminnej Akademii
Piłkarskiej GCKiS Nowogrodziec. W ostatnim dniu na wszystkich czekała miła
niespodzianka a mianowicie olbrzymie dmuchane zamki ustawione w hali sportowej. Dzieci
na zakończenie zimowego odpoczynku mogły do woli aktywnie spędzić piątkowe
popołudnie. Dział sportowy i obsługi
04 lutego 2018 Halowy Turniej Piłki Nożnej o Puchar Burmistrza Nowogrodźca –
kluby piłkarskie z terenu gminy Nowogrodziec.
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Wiele emocji, zacięte spotkania i walka do końca, tego nie zabrakło w niedzielne popołudnie
w hali sportowej przy Szkole Podstawowej im. Bolesława Chrobrego w Nowogrodźcu.
Czwartego lutego odbył się już po raz 21 Halowy Turniej Piłki Nożnej o Puchar Burmistrza
Nowogrodźca. Do udziału

w zawodach zaproszono wszystkie kluby piłkarskie z

gminy Nowogrodziec, które

w komplecie stawiły się w hali sportowej

punktualnie o godzinie 13.00. Uroczystego
otwarcia Turnieju dokonał gospodarz zawodów
Burmistrz Nowogrodźca Pan Robert Relich,
natomiast z ramienia organizatora Dyrektor
Gminnego

Centrum

Kultury

i

Sportu

w Nowogrodźcu Pani Eliza Szwed. Tego dnia
żaden zespół nie zakończył udziału bez
wyróżnienia oraz nagród i upominków. Oprócz
pucharów dyplomów i nagród finansowych
przygotowano również nagrody rzeczowe w
postaci

sprzętu

wątpienia

sportowego,

przydadzą

nadchodzącej

rundzie

się

które

bez

drużynom

wiosennej

w

sezonu

piłkarskiego.
W Turnieju wystartowało sześć drużyn z Nowogrodźca, Zebrzydowej, Gierałtowa,
Gościszowa, Parzyc i Wykrot, które zostały rozlosowane do dwóch grup grając w nich
systemem „każdy z każdym”. Po meczach grupowych odbyły się spotkania półfinałowe,
gdzie drużyny z pierwszych lokat w grupach rywalizowały z zespołami z drugich miejsc
w tabelach. Po meczach półfinałowych odbyła się główna część zawodów o końcowe lokaty
w Turnieju.
W etapie grupowym uzyskano następujące wyniki:
Grupa A.
TS Parzyce – Sparta Zebrzydowa 1:2
Granit Gierałtów – Sparta Zebrzydowa 0:1
TS Parzyce – Granit Gierałtów 2:1
Grupa B.
Piast Wykroty – Chrobry Nowogrodziec 3:1
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Orzeł Gościszów – Chrobry Nowogrodziec 0:3
Piast Wykroty – Orzeł Gościszów 1:0

Półfinały:
Chrobry Nowogrodziec – Sparta Zebrzydowa 4:2
Piast Wykroty – TS Parzyce 0:0 k.Parzyce

o miejsce 5:
Granit Gierałtów – Orzeł Gościszów 3:3 k.Gierałtów
o miejsce 3:
Sparta Zebrzydowa – Piast Wykroty 1:1 k.Wykroty
Finał:
Chrobry Nowogrodziec – TS Parzyce 2:0
Klasyfikacja końcowa zawodów:
1. MKS „Chrobry” Nowogrodziec.
2. TS Parzyce.
3. KS „Piast” Wykroty.
4. LKS „Sparta” Zebrzydowa.
5. KS „Granit” Gierałtów.
6. KS „Orzeł" Gościszów.
Zwycięska

drużyna

MKS

„Chrobry”

Nowogrodziec

wystąpiła

w

składzie:

Nikolas Niedzielski, Jacek Wilczyński, Robert Zarzycki, Sławomir Tkacz, Sebastian Tkacz,
Tomasz Kopała, Mateusz Orda, Adrian Paruch, Mariusz Kukawski, Bartosz Kojder.
Trenerem zawodników jest Zbigniew Grzybowski.
Przyznano również trzy nagrody indywidualne.
Najlepszym bramkarzem został uznany Dominik Moździk (TS Parzyce).
Najlepszym strzelcem został Bartosz Kojder (Chrobry Nowogrodziec).
Najwszechstronniejszym zawodnikiem uznano Milosa Milutinovica (Piast Wykroty).
Pamiątkowe puchary, dyplomy, piłki nożne, torby sportowe oraz nagrody finansowe
i indywidualne wręczył Burmistrz Nowogrodźca Pan Robert Relich wspólnie z Dyrektorem
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Gminnego Centrum Kultury i Sporty w Nowogrodźcu Panią Elizą Szwed. Przybyli kibice
oraz zawodnicy mogli w przygotowanej przez Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej
im. Bolesława Chrobrego w Nowogrodźcu kawiarence, w przerwach rywalizacji kosztować
domowych wypieków oraz wypić smaczną kawę i herbatę. Całość zebranych środków została
przekazana na leczenie jednej z uczennic szkoły.Turniej sędziowali sędziowie OZPN Jelenia
Góra Panowie Wiesław Frycz i Ryszard Juszkiewicz. Sędzią technicznym oraz prowadzącym
zawody był Pan Maciej Felczyński.

24 lutego 2018: Halowy Turniej Piłki Nożnej Orlików o Puchar Burmistrza
Nowogrodźca
24 lutego, w sobotnie popołudnie, odbył się I Halowy Turniej Piłki Nożnej Orlików o Puchar
Burmistrza Nowogrodźca (dzieci z rocznika 2007-2008). Do udziału w zawodach, które
rozpoczęły się

o godzinie 13.00 w hali sportowej przy Szkole Podstawowej w

Nowogrodźcu zaproszono drużyny Sparty Rudna, Piasta Wykroty, Talent Bolesławiec, TS
Parzyce. Wystąpiły również dwie drużyny Orlików

z Gminnej Akademii

Piłkarskiej działającej przy Gminnym Centrum Kultury i Sportu w Nowogrodźcu.
Uroczystego otwarcia Turnieju dokonał gospodarz zawodów Burmistrz Nowogrodźca Pan
Robert Relich wraz z Dyrektorem Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Nowogrodźcu
Panią Elizą Szwed. Tego dnia nikt nie wyszedł

z hali sportowej bez nagrody i

upominków.
W Turnieju wystartowało sześć drużyn, które rywalizowały w jednej grupie grając systemem
każdy z każdym. Wszystkie zespoły rozegrały w sumie po pięć spotkań turniejowych, które
wyłoniły zwycięzców.
W zawodach uzyskano następujące wyniki:
Sparta Rudna – Piast Wykroty 2:0
Talent Bolesławiec - GAP GCKIS N-c II 3:0
GAP GCKIS N-c I – TS Parzyce 7:0
Sparta Rudna – Talent Bolesławiec 1:7
Piast Wykroty - GAP GCKIS N-c II 1:0
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Talent Bolesławiec - GAP GCKIS N-c I 1:0
TS Parzyce – Sparta Rurna 0:2
Piast Wykroty – Talent Bolesławie 0:2
GAP GCKIS N-c I - GAP GCKIS N-c II 6:0
Talent Bolesławiec – TS Parzyce 4:0
Sparta Rudna - GAP GCKIS N-c II 5:0
Piast Wykroty - GAP GCKIS N-c I 0:1
GAP GCKIS N-c II – TS Parzyce 0:1
Sparta Rudna - GAP GCKIS N-c I 0:4
Piast Wykroty – TS Parzyce 1:0
Klasyfikacja końcowa zawodów:
1. KS Talent Bolesławiec.
2. GAP GCKiS NNowogrodziec I.
3. Sparta Rudna.
4. KS Piast Wykroty.
5. TS Parzyce.
6. GAP GCKiS Nowogrodziec II.
Trzy najlepsze drużyny otrzymały pamiątkowe puchary oraz pamiątkowe medale. Wszystkie
drużyny otrzymały pamiątkowe dyplomy oraz sprzęt sportowy w postaci piłek nożnych.
Wszystkie dzieci otrzymały upominki, bidony, słodycze oraz gadżety.
Przyznano również trzy nagrody indywidualne.
Najlepszym bramkarzem został uznany Jakub Różnicki (GAP GCKIS N-c I). Najlepszym
strzelcem został Jacek Ostański (GAP GCKIS N-c I). Najwszechstronniejszym zawodnikiem
uznano Szymona Czopko (KS Talent Bolesławiec).
Nagrody uroczyście wręczył Burmistrz Nowogrodźca Pan Robert Relich wspólnie
z Dyrektorem Gminnego Centrum Kultury i Sporty w Nowogrodźcu Panią Elizą Szwed.
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Przybyli kibice oraz zawodnicy mogli w
przygotowanej
kawiarence,

w

holu

hali

sportowej

w przerwach rywalizacji

kosztować domowych wypieków oraz wypić
smaczną kawę

i herbatę.

Turniej sędziowali sędziowie OZPN Jelenia
Góra Panowie Wiesław Frycz i Adrian Graczyk.
Sędzią technicznym oraz prowadzącym zawody
był Pan Maciej Felczyński.
24 luty 2018: Halowy Turniej Piłki Nożnej
Żaków o Puchar Burmistrza Nowogrodźca
Dnia 24 lutego, w sobotni poranek, odbył się I
Halowy Turniej Piłki Nożnej Żaków o Puchar
Burmistrza Nowogrodźca (dzieci z rocznika 2012 i młodsze). Do udziału w zawodach, które
rozpoczęły się o godzinie 9.00 w hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Nowogrodźcu
zaproszono drużyny FA Bogatynia, Szklarskiej Poręby, Lechii Piechowice, Lotnika Jeżów
Sudecki. Wystąpiły również dwie drużyny z Gminnej Akademii Piłkarskiej działającej przy
Gminnym Centrum Kultury i Sportu w Nowogrodźcu.
Uroczystego otwarcia Turnieju dokonał gospodarz zawodów Burmistrz Nowogrodźca Pan
Robert Relich, natomiast z ramienia organizatora Dyrektor Gminnego Centrum Kultury
i Sportu w Nowogrodźcu Pani Eliza Szwed. Tego dnia żaden zespół nie zakończył udziału
bez wyróżnienia oraz nagród i upominków. Oprócz pucharów dyplomów i upominków
przygotowano również nagrody rzeczowe

w postaci sprzętu sportowego, które

były dużą niespodzianką i sprawiły wiele radości najmłodszym adeptom piłki nożnej.
W Turnieju wystartowało sześć drużyn, które rywalizowały w jednej grupie grając systemem
każdy z każdym. Wszystkie zespoły rozegrały

w sumie po pięć spotkań

turniejowych.
W zawodach uzyskano następujące wyniki:
GAP GCKIS N-c I – Szklarska Poręba 7:0
FA Bogatynia – Lechia Piechowice 0:5
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Lotnik Jeżów Sudecki - GAP GCKIS N-c II 4:0
GAP GCKIS N-c I - FA Bogatynia 4:1
Szklarska Poręba – Lecia Piechowice 1:3
FA Bogatynia – Lotnik Jeżów Sudecki 1:0
GAP GCKIS N-c I - GAP GCKIS N-c II 4:0
Szklarska Poręba – FA Bogatynia 0:1
Lotnik Jeżów Sudecki – Lechia Piechowice 1:1
FA Bogatynia - GAP GCKIS N-c II 3:3
GAP GCKIS N-c I – Lechia Piechowice 5:0
Szklarska Poręba – Lotnik Jeżów Sudecki 1:2
Lechia Piechowice - GAP GCKIS N-c II 2:0
GAP GCKIS N-c I – Lotnik Jeżów Sudecki 2:0
Szklarska Poręba - GAP GCKIS N-c II 0:1
Klasyfikacja końcowa zawodów:
1. GAP GCKiS Nowogrodziec I.
2. Lechia Piechowice.
3. FA Bogatynia.
4. Lotnik Jeżów Sudecki.
5. GAP GCKiS Nowogrodziec II.
6. Szklarska Poręba.

Trzy najlepsze drużyny otrzymały pamiątkowe puchary. Wszystkie drużyny otrzymały
pamiątkowe dyplomy oraz sprzęt sportowy w postaci piłek nożnych. Wszystkie dzieci
otrzymały pamiątkowe medale oraz upominki w postaci bidonów, słodyczy oraz gadżetów.
Przyznano również trzy nagrody indywidualne.
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Najlepszym bramkarzem została uznana Zuzanna Jędrzejczyk (GAP GCKIS N-c I).
Najlepszym

strzelcem

został

Oliwier

Zarembecki

(GAP

GCKIS

N-c

I).

Najwszechstronniejszym zawodnikiem uznano Mateusza Mateuszów (Lechia Piechowice).
Nagrody uroczyście wręczył Burmistrz Nowogrodźca Pan Robert Relich wspólnie
z Dyrektorem Gminnego Centrum Kultury i Sporty w Nowogrodźcu Panią Elizą Szwed.
Przybyli

kibice

przygotowanej

oraz

zawodnicy

kawiarence,

w

mogli

w

przerwach

rywalizacji kosztować domowych wypieków oraz
wypić smaczną kawę i herbatę.
Turniej sędziowali sędziowie OZPN Jelenia Góra
Panowie Wiesław Frycz i Adrian Graczyk. Sędzią
technicznym oraz prowadzącym zawody był Pan
Maciej Felczyński.
25 luty 2018: Halowy Turniej Piłki Nożnej Firm i
Zakładów Pracy.
Jak co roku Gminne Centrum Kultury i Sportu w
Nowogrodźcu zorganizowało imprezę pod nazwą Halowy Turniej Piłki Nożnej Firm i
Zakładów Pracy. Zostało przygotowane całe niezbędne zaplecze do organizacji imprezy
począwszy od rezerwacji hali sportowej, sporządzeniu regulaminu imprezy oraz całej
niezbędnej dokumentacji po ustalenia przebiegu zawodów z sędziami piłkarskimi OZPN
Jelenia Góra. Zostały również rozesłane zaproszenia do wzięcia udziału do 18 firm z terenu
naszej gminy. Na zaproszenie odpowiedziały

3 zakłady pracy zainteresowane

współzawodnictwem międzyzakładowym. W związku z mała liczbą drużyn, po
przeprowadzonych rozmowach z przedstawicielami zgłoszonych firm postanowiono
przenieść zawody na inny termin. Udział w turnieju 3 zespołów nie gwarantowałby
odpowiedniego poziomu atrakcyjności i współzawodnictwa sportowego.
Luty 2018: Akcja promocyjna zajęć Fitness.
Miesiąc luty, oprócz planowych imprez sportowych i kulturalnych, upłynął w Gminnym
Centrum Kultury i Sportu w Nowogrodźcu na promocji zdrowego i aktywnego stylu życia.
Wspólnie z licencjonowanym instruktorem

Fitness Panią Beatą Ziembikiewicz

przygotowano akcję promocyjną dotyczącą prowadzonych zajęć Fitness i CrossFit. Zostały
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sporządzone plakaty informacyjne i ulotki promocyjne dotyczące prowadzonych zajęć, które
rozwieszono oraz rozniesiono na terenie gminy. Przybyłe na zajęcia osoby, które odbywały
się

w hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Nowogrodźcu, miały możliwość

bezpośrednio od instruktora dowiedzieć się o zdrowym żywieniu, o ćwiczeniach z różnym
stopniem obciążenia dopasowanym indywidualnie do każdej osoby oraz mogły „zarazić się
bakcylem” na zdrowy styl życia uczestnicząc regularnie w kolejnych spotkaniach.

07 marca 2018: Obchody Gminnego Dnia Kobiet – Spotkanie z Kulturą Polską.
Z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet, jak co roku panie z gminy Nowogrodziec spotkały
się w Domu Kultury Promyk. W tym roku tematem przewodnim obchodów było „Spotkanie
z Kulturą Polską”. Honorowy patronat nad wydarzeniem objęła Pani Maria Relich oraz Pani
Antonina Szelechowicz Przewodnicząca Rady Miejskiej Nowogrodźca.
Podczas spotkania siłę kobiet pokazały wyjątkowo aż 4 kobiety sukcesu a mianowicie: Pani
Elżbieta Magarewicz właścicielka Pracowni Rękodzieła Artystycznego i Haftu „Maja”, Pani
Maria Piątka przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich w Wykrotach, Pani Agnieszka
Kokot właścicielka „Stajni Końska Pasja” oraz Gość Specjalny wydarzenia Pani
dr Aleksandra Pijarowska, Prodziekan Wydziału Kompozycji, Dyrygentury, Teorii Muzyki
i Muzykoterapii w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu.
Wyjątkowej oprawy imprezie bez wątpienia dodał recital wokalno-harfowy Pani Jadwigi
Tomczyńskiej, który zachwycił przybyłych gości. Dodatkowo podczas spotkania odbyła się
degustacja potraw kuchni polskiej, przygotowanych przez niezastąpione Panie z Koła
Gospodyń Wiejskich w Zebrzydowej. Można było również podziwiać przepiękne anioły
wykonane przez Panią Elżbietę Magarewicz
24 marca 2018: Jarmark Wielkanocny.
Dnia 24 marca 2018 roku na placu przy budynku Gminnego Centrum Kultury i Sportu
w Nowogrodźcu odbyła się impreza zwiastująca nadchodzące święta a mianowicie Jarmark
Wielkanocny. Tego dnia kilkunastu wystawców z gminy Nowogrodziec prezentowało własne
wyroby związane z tym świętem. Sołectwa, Koła Gospodyń Wiejskich oraz lokalni
rękodzielnicy przygotowali bardzo różnorodną ofertę przepięknych i wyjątkowych wyrobów.
05 maja 2018: Jubileusz Zespołu Ludowego „Milikowianki” z Kapelą.
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Dnia 05 maja w Świetlicy Wiejskiej w Milikowie odbyła się wyjątkowa i niepowtarzalna
uroczystość jubileuszowa. Swoje 35 urodziny obchodził Ludowy Zespół Śpiewaczy
„Milikowianki” z Milikowa. Wszyscy życzyli jubilatom kolejnych przynajmniej 35 lat,
a całość zwieńczył uroczysty obiad oraz zabawa przy muzyce kapel ludowych obecnych na
jubileuszu.
30 maja 2018: Dzień Dziecka 2018
W tym roku dzieci z okazji swojego święta nie mogły narzekać na brak atrakcji
i niespodzianek. Gminne Centrum Kultury i Sportu w Nowogrodźcu wspólnie ze Szkołą
Podstawową im. Bolesława Chrobrego w Nowogrodźcu przygotowało bogaty i różnorodny
program pełen niespodzianek i atrakcji.
Nietypowo bo z uwagi na długi weekend nasi najmłodsi mieszkańcy
obchodzili swoje święto już 30 maja. Całość uroczystości rozpoczął spektakl teatralny w
wykonaniu aktorów Teatru Kultureska z Krakowa pt."Wywrócona Bajka o Kapturku". Jest to
autorski spektakl, mający charakter bajki o tematyce ekologicznej. Zabawna historia
zaskakiwała i bawiła dzieci a jak wiadomo, zabawa jest najlepszą formą nauki. Poprzez
spektakl dzieci uczyły się dbać o środowisko naturalne, a także pogłębiały swoją świadomość
ekologiczną. Przedstawienie uczyło szacunku wobec drzew i lasów, a także uwrażliwiało
dzieci na liczne problemy środowiska. Wspaniała dekoracja, efekty świetlne i pirotechniczne
a przede wszystkim fantastyczna gra aktorów wywarły olbrzymie wrażenie na wszystkich
dzieciach, które opuszczały aulę szkoły ogromnie zadowolone i bardzo podekscytowane
przedstawieniem. Nieodłącznym elementem obchodów święta wszystkich dzieci są zawody
sportowe. Nie zabrakło również współzawodnictwa
sportowego zorganizowanego w hali sportowej.
Tym razem organizatorzy również stanęli na
wysokości

zadania

przygotowując

ciekawe

konkurencje.

zabawne

Wszystkie

i

klasy

rywalizowały o puchary, dyplomy i nagrody w
postaci piłek siatkowych a żadna z klas nie odeszła
bez upominku czy pamiątkowego pucharu.
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Przed budynkiem szkoły pracownicy GCKiS Nowogrodziec malowali buzie dzieciom,
puszczali wspólnie z dziećmi olbrzymie bańki a Dyrektor Gminnego Centrum Kultury
i Sportu w Nowogrodźcu Pani Eliza Szwed wraz z Dyrektorem Szkoły Podstawowej im.
Bolesława Chrobrego w Nowogrodźcu Panią Urszula Troszczak-Krzywdzińska częstowały
wspólnie dzieci słodkościami.
Dodatkową niespodzianką w obchodach Dnia Dziecka był udział Pawła Skóry, który przyjął
zaproszenie Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Nowogrodźcu i przybył na tegoroczne
obchody.
Paweł Skóra to Mistrz Świata, Mistrz Europy i Mistrz Polski we Freestyle Football. Paweł
pochodzi z Wrocławia. Zajmuje się freestyle football'em od 2004 roku, co kreuje go jako
jednego z prekursorów tego sportu w Polsce. Jest wzorem dla wielu młodych ludzi, którzy
inspirują się jego postawą i niebywałym poziomem jaki prezentuje. Posiada wielkie
doświadczenie, poparte największą liczbą sukcesów w tej dziedzinie w Polsce, jak i na arenie
międzynarodowej. Mimo jego silnej pozycji w świecie freestylu, nadal zaskakuje prezentując
wielki wachlarz trików. Jest również autorem książki o sztuczkach i trikach piłkarskich
a w opracowaniu ma kolejną pozycję. Dzieci uczestniczyły w pokazie trików i sztuczek
piłkarskich, a w trakcie całej imprezy mogły zrobić sobie z mistrzem pamiątkowe zdjęcie.
Dodatkową niespodzianką były pocztówki Pawła Skóry rozdawane z autografem
i indywidualną dedykacją.
Tegoroczne Święto Dzieci bez wątpienia było bardzo atrakcyjne i pełne niespodzianek,
a uśmiechy z twarzy wszystkich dzieci nie schodziły w trakcie imprezy.
10 czerwca 2018: Święto Kresowe w Gierałtowie 2018.
Dnia 10 czerwca 2018 roku odbyła się w Gierałtowie kolejna już IX edycja imprezy pod
nazwą Święto Kresowe. Święto Kresowe to święto osadników, którzy po II Wojnie
Światowej przybyli na te tereny z tak zwanych kresów wschodnich. Uroczystości
upamiętniające to wydarzenie rozpoczęła uroczysta Msza Święta w Kościele w Gierałtowie
przed obrazem Matki Boskiej ze Świrza. Po mszy odbył się Apel Pamięci przy pomniku,
który znajduje się nieopodal parafialnego kościoła. Zaproszeni goście uhonorowali pamięć
minionych wydarzeń poprzez złożenia wiązanek kwiatów przed Pomnikiem Polskich
Bohaterów w Gierałtowie.
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Kolejne punkty uroczystości odbyły się na placu przy remizie OSP w Gierałtowie gdzie
uczestnicy Święta przemaszerowali spod pomnika w uroczystej asyście Nowogrodzieckiej
Orkiestry

Dętej.

Tu

miały miejsce

występy

artystyczne

dzieci

oraz

zespołów

folklorystycznych a gwiazdą wieczoru był Kabaret Afera z Poznania. Zwieńczeniem imprezy
była „dyskoteka pod gwiazdami”, która pomimo niesprzyjającej aury z powodzeniem
zachęciła uczestników IX Święta Kresowego do wspólnej zabawy. Z ramienia
współorganizatora imprezy, jakim było Gminne Centrum Kultury i Sportu w Nowogrodźcu
dział sportowy i obsługi technicznej wykonał następujące prace organizacyjne i techniczne:
 Rozwieszono plakaty informacyjne na terenie gminy Nowogrodziec,
 Rozniesiono ulotki informacyjne o imprezie na terenie Nowogrodźca,
 Zamontowano scenę na występy artystyczne,
 Przewieziono i zamontowano krzesła plenerowe dla widowni,
 Przewieziono i zamontowano namiot na garderobę dla artystów,
 Przewieziono i zamontowano nagłośnienie sceniczne,
 Przewieziono i zamontowano nagłośnienie przy pomniku,
 Przewieziono napoje od sponsora z firmy Colian,
 Przewieziono i zamontowano kosze na śmieci,
 Wykonano obsługę akustyczną imprezy na scenie oraz pod pomnikiem,
 Zdemontowano wszystkie urządzenia po imprezie.
09 czerwca 2018: Turniej Piłki Nożnej Orlików w miejscowości Grosdubrau.
W ramach współpracy partnerskiej gmin Nowogrodziec oraz Grosdubrau oraz
obchodów jubileuszowych wspólnej współpracy, piłkarska drużyna młodzieżowa Orlików
działająca przy Gminnym Centrum Kultury i Sportu w Nowogrodźcu w ramach Gminnej
Akademii Piłkarskiej uczestniczyła w turnieju piłkarskim w miejcowości Grosdubrau.
Nasz zespół, będąc jedyną drużyną spoza Niemiec uczestniczącą w zawodach, doskonale
zaprezentował się w turnieju. Młodzi piłkarze z gminy Nowogrodziec wygrali wszystkie
mecze turniejowe pewnie zajmując pierwszą lokatę w imprezie. Praca, którą wykonują nasi
młodzi zawodnicy na treningach przynosi wymierne efekty w kolejnych zawodach
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sportowych. Trenerem zespołu jest Pan Michał Sudoł, a koordynatorem i opiekunem
z Ramienia Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Nowogrodźcu Pan Maciej Felczyński.
20 czerwca 2018: Podsumowanie sezonu młodzieżowych drużyn piłkarskich GCKiS –
Młodzik i Trampkarz.
Dnia 20 czerwca 2018 roku na Stadionie Miejskim w Nowogrodźcu odbyło się spotkanie
piłkarskich drużyn młodzieżowych Młodzików i Trampkarzy działających przy Gminnym
Centrum Kultury i Sportu w Nowogrodźcu w ramach Gminnej Akademii Piłkarskiej.
Podsumowano i zarazem kończono sezon piłkarski 2017/2018. Spotkanie rozpoczęło się od
wspólnego treningu grup piłkarskich. Po nim na zawodników czekała niespodzianka
w postaci poczęstunku, a były nim pizze zamówione w restauracji Smakonomia oraz napoje.
Drużyna Trampkarzy w Lidze Okręgowej zajęła 10 miejsce. Zespół Młodzików zakończył
sezon na 11 pozycji. W trakcie podsumowania trener przedstawił zrealizowane założenia
treningowe w minionym sezonie oraz podsumował wyniki i grę naszych młodych piłkarzy.
Zawodnikom, którzy ukończyli wiek Trampkarza przechodząc do drużyny juniorów
Miejskiego Klubu Sportowego „Chrobry” Nowogrodziec serdecznie podziękowano za trud
i zaangażowanie włożone w grę w minionym długim sezonie. Trenerem zespołów
Młodzików i Trampkarzy jest Pan Zbigniew Skwarek, natomiast opiekunem i koordynatorem
z ramienia GCKiS Nowogrodziec Pan Maciej Felczyński.
23 czerwca 2018: Biesiada u Gajowego w Zagajniku.
Imprezą, która zapisała się już na stałe w kalendarzu imprez gminnych bez wątpienia jest
Biesiada u Gajowego w Zagajniku. Głównym organizatorem i pomysłodawcą wydarzenia jest
Sołtys Zagajnika Pani Katarzyna Karyszyn. Współorganizatorem udzielającym pomocy
technicznej przy imprezie od kilku lat jest Gminne Centrum Kultury i Sportu
w Nowogrodźcu, które wspiera kolejne edycje tego wydarzenia. Dział sportu i obsługi
technicznej w ramach realizacji przedsięwzięcia wykonał następujące prace techniczne:
 Sporządzono i rozwieszono plakaty informacyjne na terenie gminy
Nowogrodziec,
 Sporządzono

i

rozniesiono

ulotki

promocyjne

na

terenie

Nowogrodźca,
 Umieszczono informację o wydarzeniu na stronach internetowych
GCKiS Nowogrodziec,
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 Użyczono komplety biesiadne (ławostoły) na imprezę,
 Zamontowano scenę mobilną na placu w Zagajniku,
 Zdemontowano i uprzątnięto użyczony sprzęt i scenę po imprezie.

27 czerwca 2018 : Podsumowanie sezonu młodzieżowych drużyn piłkarskich GCKiS – Orlik
i Żak
Dnia 27 czerwca 2018 roku na boisku piłkarskim przy ulicy Wesołej w Nowogrodźcu odbyło
się spotkanie piłkarskich drużyn młodzieżowych Orlików i grup Żaków działających przy
Gminnym Centrum Kultury i Sportu w Nowogrodźcu w ramach Gminnej Akademii
Piłkarskiej. Wspólnie z trenerami podsumowano i zarazem zakończono sezon piłkarski
2017/2018. Spotkanie rozpoczęło się od wspólnej gry kontrolnej w której podzielono
zawodników na dwie drużyny. Bardzo dobrze w minionym sezonie zaprezentowała się
drużyna Orlików, która w turnieju finałowym OZPN Jelenia Góra zajęła bardzo wysoką
5 lokatę w całym okręgu jeleniogórskim. Zawodnikom, którzy ukończyli wiek w danej grupie
i przechodzą do grup starszych serdecznie podziękowano za trud i zaangażowanie włożone
w grę w minionym długim sezonie. Trenerami grup dziecięcych (6 drużyn) są Michał Sudoł,
Krystian Miżdal oraz Damian Widera, a opiekunem i koordynatorem z ramienia GCKiS
Nowogrodziec Pan Maciej Felczyński.

30 czerwca – 01 lipca 2018: Pecenica 2018.
Tegoroczne obchody Święta Pecenicy przypadły na przełom czerwca i lipca i odbyły się
w dniach 30 czerwca oraz 1 lipca. Przez dwa dni mieszkańcy Gościszowa oraz przybyli
goście bawili się w rytmach muzyki bałkańskiej, kosztowali pysznej pecenicy oraz
uczestniczyli w wielu konkursach i niespodziankach przygotowanych przez Gminne Centrum
Kultury i Sportu w Nowogrodźcu. Całość dopełniało jak zwykle barwne i humorystyczne
prowadzenie imprezy w wykonaniu Olgierda Poniźnika.
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Sobota 30 czerwca rozpoczęła się od uroczystego otwarcia pierwszego dnia Święta, którego
dokonali Zastępca Burmistrza Nowogrodźca Dariusz Jancelewicz oraz Sołtys Gościszowa
Ludwik Torba. Obaj panowie wykonali rzuty lotką do makiety świni tym samym otwierając
imprezę.
Sobota to występy dzieci ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Gościszowie, koncerty
zaproszonych zespołów ludowych „Podgrodzianek” z Raciborowic, „Rząsinianek” z Rząsin
oraz miejscowych zespołów „Gościszowianek” i „Małych Gościszowianek”. Nie zabrakło
również atrakcji dla najmłodszych. Przygotowano dla nich konkurs plastyczny „Mój kochany
prosiaczek”, w którym dzieci mogły wykazać się zdolnościami plastycznymi lepiąc

w

glinie oraz konkurs „Jedzenia świńskich chipsów” gdzie należało zjeść w jak najkrótszym
czasie paczkę chipsów. Stały punktu imprezy organizowanej już po raz 17, mający swoich
wiernych fanów czyli „Konkursu Pasibrzucha” dostarczył jak co roku wielu zabawnych
momentów. Zawodnicy musieli jak najszybciej
spałaszować 50 cm kiełbasę, co jak się okazało
nie jest wcale takie proste.
Prawdziwym hitem pierwszego dnia Święta
Pecenicy

okazała

się

„Liga

Mistrzów

w Sportowym Grillowaniu”. Do rywalizacji w
tym niecodziennym turnieju stawiły się kluby
piłkarskie z gminy Nowogrodziec na czele z ich
prezesami. Każda dwuosobowa drużyna musiała
w przeciągu godziny przyrządzić na grillu
karczek, boczek, kiełbasę i kaszankę. Liczył się
smak przyrządzonych potraw, oryginalność
doboru

przypraw,

organizacja

pracy

aranżacja
i

czystość

potraw

oraz

stanowiska.

Bezkonkurencyjni okazali się reprezentanci
„Piasta”

Wykroty,

którzy zachwycili

jury

swoimi smakołykami zdobywając tym samym główna nagrodę. Pozostałe drużyny otrzymały
wyróżnienia za unikalne i nietypowe smaki.
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Dodatkową niespodzianką sobotniego dnia był pokaz grupy rekonstrukcyjno-historycznej
NIECZUJA z partnerskiej gminy Gorzyce. Zespół przedstawił nietypowo zwyczaje i historię
kozacką, która zaciekawiła uczestników Święta.
Wyjątkową i wzruszającą chwilą był występ Kum z Gościszowa. Wyjątkową dlatego,
że każdy występ Pań jest oryginalny i humorystyczny i nigdy nie wiadomo czym zaskoczą,
a wzruszający dlatego że Panie ogłosiły, że to już ostatni ich występ sceniczny i przekazują
miejsce na scenie młodszym.
Na zakończenie dnia zespół VIVAT z Lubania porwał wszystkich do wspaniałej zabawy,
która trwała do późnych godzin nocnych.
Niedziela 1 lipca, rozpoczęła się uroczystym otwarciem drugiego dnia Święta Pecenicy,
z udziałem Burmistrza Nowogrodźca Roberta Relicha oraz Sołtysa Gościszowa Ludwika
Torba. Panowie na rozpoczęcie imprezy wspólnie przygotowali paszę w sieczkarni.
Po oficjalnych uroczystościach odbył się pokaz obrzędu przygotowania pecenicy
w wykonaniu Mistrza Kulinarnego Franciszka Bochenka. Pan Franciszek przybliżył widzom
tajniki i sposoby na udaną i smaczną pecenicę.
Tego dnia Burmistrz Nowogrodźca przyznał wyróżnienia dla największych hodowców trzody
chlewnej w gminie Nowogrodziec. Podobnie jak sobota, również niedziela upływała
w rytmach muzyki ludowej w wykonaniu zespołów: „Zagajnik-Wykroty”, „Błękitne
Kamizelki” z Łagowa, „Działoszynianie” z Działoszyna, „Milikowianki” z Kapelą oraz
oczywiście gospodarzy czyli „Gościszowianki” z Gościszowa. Tego dnia dla dzieci
przygotowano Konkurs na Najlepsze Świńskie Przebranie. Dzieci, wspólnie z rodzicami,
musiały wykazać się pomysłowością w tworzeniu „świńskich kreacji”.
Dla nieco starczych przygotowano Turniej o Złoty Ryj, w którym zmierzyli się
przedstawiciele OSP Gościszów oraz OSP Gierałtów. Zawodnicy rywalizowali w wielu
śmiesznych i nietypowych konkurencjach takich jak jedzenie rabarbaru na czas,
naśladowaniu odgłosu maszyn rolniczych, biegu z ziemniakiem czy też piciu soku
pomidorowego na czas. Mało gościnni a zarazem bezkonkurencyjni okazali się gospodarze
z Gościszowa zdobywając nagrodę przechodnią Złoty Ryj na kolejny rok. Niedziela to
również Konkurs Pasibrzucha, w którym sobotni zwycięzca został niespodziewanie
zdetronizowany przez nowego mistrza.
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Najważniejszym niedzielnym konkursem był "Konkurs na najsmaczniejszą pecenicę"
do którego zgłosiło się 6 wystawców. Najlepsza i najsmaczniejsza okazała się ta
przyrządzona przez Pana Bronisława Łach z Parzyc. Całość konkursów zwieńczyło
tradycyjnie „Wejście na Słup” o Nagrodę Sołtysa, a była nią kopa kurzych jaj. W tym roku
żadnemu z zawodników nie udało się wejść na szczyt 7 metrowego słupa. Najwyżej, na
wysokość 5 metrów, wszedł gość z partnerskiej gminy Gorzyce zdobywając tym samym
nagrodę główną.
Wyjątkowym przedstawieniem scenicznym były „Strachy” w wykonaniu Teatru Wsi Polskiej
czyli mieszkańców Gościszowa. Spektakl został przygotowany i zaaranżowany wspólnie
z etnologiem Henrykiem Duminem, który od wielu lat pomaga i doradza zespołom ludowym
z naszej gminy.
Zwieńczeniem i punktem kulminacyjnym tegorocznego Święta Pecenicy był koncert znanego
i popularnego zespołu disco polo BOBI. Artysta zachwycił publiczność swoimi przebojami
oraz łatwością nawiązywania kontaktu w trakcie koncertu.
Honorowy Patronach tegorocznego Święta Pecenicy 2018 objęli:
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
Dolnośląska Izba Rolnicza we Wrocławiu,
Dolnośląski Wojewódzki Lekarz Weterynarii,
Burmistrz Nowogrodźca.
Patronat medialny: Telewizja Łużyce, Muzyczne Radio.
Sponsorami Święta Pecenicy byli: Colian Wykroty, Hydro-tech Nowogrodziec, ZgiUK
Lubań, Ceramika „Millena”, PPHU „Kołacz” Nowogrodziec.
19 sierpnia 2018: Dożynki Gminne.
W ramach realizacji imprezy dział sportu i obsługi technicznej zadbał o przygotowanie
logistyczne imprezy oraz zabezpieczenie w pełni infrastruktury niezbędnej do organizacji
imprezy. Wykonano następujące prace techniczne:
-

rozwieszono plakaty informacyjne na terenie gminy i miasta Nowogrodziec,

-

rozniesiono ulotki informacyjne na terenie miasta Nowogrodziec,
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-

przewieziono i zamontowano scenę mobilną,

-

przewieziono i zamontowano 18 namiotów,

-

przewieziono i zamontowano 17 kompletów biesiadnych oraz 18 stołów,

-

zamontowano baner nad drogą w Milikowie,

-

wypożyczono przewieziono i zamontowano barierki i znaki zakazu wjazdu,

-

przewieziono i ułożono podesty taneczne,

-

spakowano i przewieziono wszystkie akcesoria do imprezy: ławki, napoje, tablice,
krzesła itp. do Milikowa,

-

zamontowano znaki parkingów,

-

zamontowano banery na scenie,

-

przeprowadzono Turniej o Złoty Kłos,

-

pomagano w realizacji programu wydarzenia,

-

złożono i przewieziono scenę po imprezie,

-

złożono i przewieziono namioty po imprezie,

-

złożono i przewieziono komplety biesiadne oraz stoły po imprezie,

-

złożono i przewieziono po imprezie podesty taneczne

26 sierpnia 2018: Gminny Festiwal Sportu
26 sierpnia odbyła się po raz pierwszy organizowana
w Nowogrodźcu impreza pod nazwą „I Gminny
Festiwal Sportu”. Tego dnia na Stadionie Miejskim
czekało na uczestników wiele atrakcji i niespodzianek
przygotowanych w różnych dyscyplinach sportu.
Festiwal Sportu rozpoczął się od Turnieju Piłki Nożnej
Orlików o Puchar Burmistrza Nowogrodźca, w którym
rywalizowało 6 drużyn w tym cztery z gminy
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Nowogrodziec. Zawody uroczyście otworzył gospodarz imprezy Burmistrz Nowogrodźca
Robert Relich wspólnie z Gościem Specjalnym Radosławem Majdanem. Radosła Majdan to
wychowanek Pogoni Szczecin oraz zawodnik wielu klubów ekstraklasowych. Dwukrotnie z
Wisłą Kraków zdobywał mistrzostwo Polski. Występował również w klubach tureckich,
greckich oraz izraelskich. Był reprezentantem Polski

w Finałach Mistrzostw

Świata w roku 2002.
Wizyta Radosława Majdana sprawiła wiele radości młodym zawodnikom, z którymi były
reprezentacyjny bramkarz bardzo chętnie rozmawiał rozdawał autografy oraz opowiadał
o swojej karierze zawodniczej. Zawody profesjonalnie komentował kolejny Gość Specjalny
Festiwalu Sportu Darek Maląg. Dariusz Maląg z kolei to prezenter i komentator wielu imprez
i zawodów sportowych. Od kilku lat jest speakerem jednego z najbardziej prestiżowych
wyścigów kolarskich w Europie Tour de Pologne. Bez wątpienia profesjonalny i barwny
komentarz dodał wyjątkowego kolorytu całej imprezie.
W turnieju orlików najlepszą okazała się drużyna Łużyc Lubań wyprzedzając GAP GCKiS
I Nowogrodziec oraz BKS Bolesławiec. Na kolejnych lokatach znalazły się drużyny GAP
GCKiS II Nowogrodziec, Piast Wykroty oraz GAP GCKiS III Nowogrodziec. Puchary,
dyplomy oraz nagrody zostały uroczyście wręczone przez Burmistrz Nowogrodźca Robert
Relich wspólnie z Radosławem Majdanem.
Gminny Festiwal Sportu obfitował w wiele innych ciekawych atrakcji sportowych. Od
godziny

10.00

Akademia

Rowerowa

Jonasza

Pakulskiego,

uczestnika

programu

telewizyjnego Mam Talent, przygotowała miasteczko rowerowe, w którym instruktorzy
uczyli dzieci bezpiecznego poruszania się rowerem po ulicach. Nie zabrakło również
rywalizacji przedszkolaków. Dla nich przygotowano Bieg Rodzinny na dystansie 300
metrów, w którym dzieci biegły wspólnie z rodzicami. Po ukończonym dystansie wszystkie
dzieci otrzymały na podium pamiątkowe medale oraz słodycze a dekoracji dokonał Radosław
Majdan.
Miłośnicy wysiłku intelektualnego mieli również niespodziankę dla siebie. O godzinie 11.00
wystartował Otwarty Turniej Szachowy o Puchar Dyrektora GCKiS Nowogrodziec.
W rywalizacji na dystansie 7 rund najlepszą szachistką okazała się Barbara Kurkiewicz
z Gościszowa a najlepszym szachistą Bartłomiej Róg z Chocianowa.
Kolejną niespodzianką przygotowaną przez Akademię Rowerową Jonasza Pakulskiego był
pokaz Rowerowego Show w skateparku przy Stadionie Miejskim w wykonaniu Aleksandra
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Żółtkowskiego. Zawodnik, który od 8 lat uczy młodzież akrobatyki rowerowej oraz jest
profesjonalnym kierowcą rajowym wicemistrzem Polski BMW-Challange, pokazał
zgromadzonej publiczności wiele trików i sztuczek czym zachwycił wszystkich widzów.
Wartym podkreślenia jest fakt iż usytuowanie oraz rozmieszczenie przeszkód w skateparku
doskonale sprzyjało organizacji tego typu pokazu.
Gminny Festiwal Sportu był imprezą organizowaną po raz pierwszy w Nowogrodźcu, a jego
kontynuacja będzie miała miejsce w kolejnych latach.
04 września 2018: Otwarcie WDK Czerna po remoncie.
W ramach realizacji imprezy dział sportu i obsługi technicznej zadbał o przygotowanie
logistyczne imprezy oraz zabezpieczenie w pełni infrastruktury niezbędnej do organizacji
imprezy.

05-09 września 2018: Festiwal Muzyczny „Muzyka u J.I.Schnabla”.
W ramach realizacji imprezy dział sportu i obsługi technicznej zadbał o przygotowanie
logistyczne imprezy oraz zabezpieczenie w pełni infrastruktury niezbędnej do organizacji
imprezy.

07-08 września 2018: Jarmark Garncarski.
W ramach realizacji imprezy dział sportu i obsługi technicznej zadbał o przygotowanie
logistyczne imprezy oraz zabezpieczenie w pełni infrastruktury niezbędnej do organizacji
imprezy.

30 września 2018: Turniej Piłki Nożnej Orlików.
30 września na Stadionie Miejski w Nowogrodźcu odbył się Turniej Piłki Nożnej Orlików
OZPN Jelenia Góra Grupa 6.Do udziału w zawodach stawiło się 5 drużyn, które
rywalizowały w systemie „każdy z każdym”. Każdy z zespołów miał do rozegrania
4 spotkania a każde trwało po 15 minut gry. Najlepszym zespołem okazała się drużyna
Gminnej Akademii Piłkarskiej Chrobry Nowogrodziec działająca przy Gminnym Centrum
Kultury i Sportu w Nowogrodźcu, która wygrała wszystkie swoje mecze. Na kolejnych
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lokatach uplasowały się: BKS I Bolesławiec, Tomaszów Bolesławiecki, BKS II Bolesławiec,
LZS Łaziska.

Wyniki poszczególnych spotkań:
Tomaszów Bolesławiecki – LZS Łaziska 4:1
BKS I Bolesławiec – BKS II Bolesławiec 1:1
Tomaszów Bolesławiecki – GCKiS Chrobry Nowogrodziec 0:5
LZS Łaziska - BKS I Bolesławiec 0:3
BKS II Bolesławiec - GCKiS Chrobry Nowogrodziec 1:2
Tomaszów Bolesławiecki - BKS I Bolesławiec 0:1
LZS Łaziska - BKS II Bolesławiec 1:1
BKS I Bolesławiec – GCKiS Chrobry Nowogrodziec 1:5
Tomaszów Bolesławiecki - BKS II Bolesławiec 3:3
LZS Łaziska - GCKiS Chrobry Nowogrodziec 0:5

Klasyfikacja końcowa zawodów:
1. GCKiS Chrobry Nowogrodziec.
2. BKS I Bolesławiec.
3. Tomaszów Bolesławiecki.
4. BKS II Bolesławiec.
5. LZS Łaziska.
Najlepsze drużyny otrzymały pamiątkowe puchary i dyplomy. Dla wszystkich zawodników
przygotowano napoje oraz słodki poczęstunek. Dodatkową niespodzianką było nagrodzenie
najlepszych zawodników w każdym zespole. Zawody prowadzili sędziowie Okręgowego
Związku Piłki Nożnej z Jeleniej Góry.
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07 października 2018: Turniej Piłki Nożnej Żaków.
W niedzielę, 7 października, odbył się na Stadionie Miejskim w Nowogrodźcu Turniej Piłki
Nożnej Żaków Grupy IV Okręgowego Związku Piłki Nożnej w Jeleniej Górze. W zawodach
wzięło udział 10 drużyn w tym: dwie drużyny GCKiS Chrobry Nowogrodziec (działające
przy Gminnym Centrum Kultury i Sportu w Nowogrodźcu), dwie drużyny Łużyc Lubań,
LZS Brzeźnik, LZS Ocice, Orliki Węgliniec, Górnik Węgliniec, Piast Wykroty, Mikro
Ruszów.
Zespołu podzielono na dwie grupy, w których rywalizowano „każdy z każdym”. Po grach
grupowych odbyły się mecze o miejsca w zawodach.
Wyniki spotkań grupowych:

Grupa A
GCKiS Chrobry I – LZS Brzeźnik 1:3
LZS Ocice – GCKiS Chrobry II 1:2
GCKiS Chrobry I – Łużyce Lubań IV 6:0
LZS Brzeźnik – LZS Ocice 3:0
GCKiS Chrobry II – Łużyce Lubań IV 1:0
GCKiS Chrobry I – LZS Ocice 1:2
LZS Brzeźnik - GCKiS Chrobry II 7:0
LZS Ocice – Łużyce Lubań IV 3:0
GCKiS Chrobry I - GCKiS Chrobry II 2:0
LZS Brzeźnik – Łużyce Lubań IV 3:1

Grupa B
Górnik Węglinie – Piast Wykroty 1:1
Łużyce Lubań III – Orliki Węgliniec 2:1
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Górnik Węgliniec – Mikro Ruszów 6:0
Piast Wykroty – Łużyce Lubań III 4:0
Orliki Węgliniec – Mikro Ruszów 2:0
Górnik Węgliniec – Łużyce Lubań III 2:1
Piast Wykroty – Orliki Węgliniec 6:0
Łużyce Lubań III – Mikro Ruszów 1:2
Górnik Węgliniec – Orliki Węgliniec 5:0
Piast Wykroty – Mikro Ruszów 4:0

Wyniki spotkań o lokaty końcowe:
o miejsce 9: Mikro Ruszów – Łużyce Lubań IV 3:1
o miejsce 7: GCKiS Chrobry Nowogrodziec II – Łużyce Lubań III 2:2 k. 3:4
o miejsce 5: LZS Ocice – Orliki Węgliniec 0:2
o miejsce 3: Górnik Węgliniec – GCKiS Chrobry Nowogrodziec 1:1 k.2:3
o miejsce 1: Piast Wykroty – LZS Brzeźnik 1:1 k.3:2

Klasyfikacja końcowa zawodów:
1. Piast Wykroty.
2. LZS Brzeźnik.
3. GCKiS Chrobry Nowogrodziec.
4. Górnik Węgliniec.
5. Orliki Węgliniec.
6. LZS Ocice.
7. Łużyce Lubań III.
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8. GCKiS Chrobry Nowogrodziec.
9. Mikro Ruszów.
9. Łużyce Lubań IV.
Wszyscy zawodnicy otrzymali słodki poczęstunek oraz napoje i soczki. Zespoły otrzymały
pamiątkowe dyplomy. Dodatkowo wszyscy trenerzy wybrali 10 najlepszych zawodników ze
wszystkich drużyn, którzy otrzymali upominki rzeczowe a byli to:
Marcel Szczepaniak (Łużyce Lubań III), Igor Łambudzki (Łużyce Lubań III), Marcel
Janeczek (LZS Brzeźnik), Kacper Drozdek (LZS Ocice), Hubert Puk (GCKiS Chrobry
Nowogrodziec I), Hubert Wójtowicz (GCKiS Chrobry Nowogrodziec II), Bartek Roman
(Piast Wykroty), Hubert Czechowski (Górnik Węgliniec), Marcel Kosik (Orliki Węgliniec),
Antoni Szurpicki (Mikro Ruszów). Turniej Prowadzili sędziowie OZPN Jelenia Góra.

27 października 2018: Otwarte Szachowe Mistrzostwa Gminy Nowogrodziec
Kilkunastu

szachistów

z

gminy

Nowogrodziec oraz goście z Bolesławca,
Warty

Bolesławieckiej

rywalizowało
Otwartych

w

27

i

Lubina

października

Szachowych

w

Mistrzostwach

Gminy Nowogrodziec. Miejscem imprezy
była

sala

konferencyjna

GCKiS

Nowogrodziec.
W miesiącu październiku, jak każdego
roku, odbywają się w Gminnym Centrum
Kultury

i Sportu w

Nowogrodźcu

Szachowe

Mistrzostwa

Gminy Nowogrodziec. Tradycją już jest, iż
oprócz zawodników z naszej gminy startują
również goście z innych miejscowości na
co pozwala otwarta formuła imprezy. Również nasi zawodnicy w drodze rewanżu i
współpracy między szachistami uczestniczą w turniejach w innych miejscowościach.
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Turniej odbył się na dystansie 7 partii a w każdej partii zawodnik miał czas 15 minut czyli
pojedyncza runda trwała maksymalnie 30 minut. Zawodnicy rywalizowali w jednej grupie
grając systemem szwajcarskim. Jest to sposób rozgrywania zawodów, w których rywalizacja
polega na bezpośrednich pojedynkach pomiędzy uczestnikami. W systemie szwajcarskim
z góry określa się liczbę rund, które należy rozegrać. Na rundę składają się bezpośrednie
pojedynki (gry) rozgrywane jednocześnie. Za zwycięstwo w grze uczestnik otrzymuje jeden
punkt a za remis pół punktu. Dobór par przeciwników w kolejnych rundach zależy od
wyników uzyskanych w poprzednich. Pary dobiera się w miarę możliwości spośród tych
uczestników, którzy dotychczas zdobyli jednakową liczbę punktów. Jeśli liczba uczestników
zawodów jest nieparzysta, w każdej rundzie jeden z uczestników z najmniejszym dorobkiem
punktowym, który jeszcze nie pauzował, otrzymuje wolny los

czyli dostaje punkt bez

gry.Uczestnicy po rozegraniu wszystkich rund zostali sklasyfikowani według trzech grup
wiekowych z podziałem na panie i panów.
W poszczególnych kategoriach zwyciężali:
Mężczyźni rocznik 2006 i młodsi – Szymon Janicki z Warty Bolesławieckiej,
Kobiety rocznik 2001-2005 – Jagoda Kupracz z Bolesławca,
Mężczyźni rocznik 2001-2005 – Igor Marcinkiewicz z Bolesławca,
Kobiety Open – Barbara Kurkiewicz z Gościszowa,
Mężczyźni Open – Zbigniew Kazimierski z Bolesławca.

Najmłodszym zawodnikiem imprezy był Radosław Kurkiewicz z Gościszowa (rocznik 2011)
natomiast najstarszym Zbigniew Kazimierski z Bolesławca (rocznik 1933). Jest to doskonały
przykład na to, że szachy łączą pokolenia, i że jest to dyscyplina dla każdego.
Wszyscy uczestnicy za udział w zawodach otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz upominki.
Przygotowano również poczęstunek oraz napoje. Sędzią głównym Otwartych Szachowych
Mistrzostw Gminy Nowogrodziec był Pan Romuald Jankiewicz, natomiast sędzią
technicznym z ramienia GCKiS Nowogrodziec Pan Maciej Felczyński.
Październik 2018: Akcja promocyjna – „Bądź FITT”.
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W miesiącu październiku Gminne Centrum Kultury i Sportu w Nowogrodźcu przeprowadziło
akcję informacyjno-promocyjną „Bądź Fitt”. Adresatem i odbiorcą byli mieszkańcy naszej
gminy. Zostały przygotowane plakaty i ulotki informacyjne promujące zajęcia FITNESS
organizowane przez GCKiS Nowogrodziec. W trakcie zajęć prowadzonych przez
wykwalifikowanego instruktora, była prowadzona kampania reklamujaca zdrowy tryb życia,
zdrowe odżywianie się oraz aktywne spędzanie wolnego czasu.

11 listopada 2018: Święto Odzyskania Niepodległości.
W ramach realizacji imprezy dział sportu i obsługi technicznej zadbał o przygotowanie
logistyczne imprezy oraz zabezpieczenie w pełni infrastruktury niezbędnej do organizacji
imprezy.

02 grudnia 2018: Mikołajkowy Zumba Maraton.
02 grudnia 2018 roku odbyła się w Nowogrodźcu impreza pod nazwą MIKOŁAJKOWY
ZUMBA MARATON. Miejscem wydarzenia była hala sportowa mieszcząca się przy Szkole
Podstawowej im. Bolesława Chrobrego w Nowogrodźcu.
Tego dnia kilkadziesiąt osób aktywnie spędziło niedzielne popołudnie bawiąc się przez ponad
trzy godziny w rytmach latino pod kierunkiem pięciu wspaniałych instruktorów. Dodatkową
niespodzianką i atrakcją były upominki i vouchery na zabiegi kosmetyczne, wizyty
w salonach fryzjerskich, bukiety kwiatów w kwiaciarniach oraz słodkości w cukierni.
Vouchery z których Panie były ogromnie zadowolone zostały rozlosowane w trakcie
imprezy. W tym roku

sponsorzy byli bardzo hojni i żaden uczestnik nie wyszedł bez

upominku.
W przerwach uczestnicy mogli smakować pysznych domowych ciast w kawiarence
zaaranżowanej w holu hali sportowej, którą przygotował Samorząd Uczniowski Szkoły
Podstawowej w Nowogrodźcu wspólnie
słodkich wypieków został przeznaczony na leczenie

z rodzicami. Dochód ze sprzedaży
i rehabilitację jednej z

uczennic szkoły
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Instruktorami prowadzącymi maraton były
Panie:

Monika

Erdmann-Lech,

Dorota

Wajcfelt, Joanna Piekarz, Karolina Dubrawska,
Krystyna Traczewska. Instruktorki stworzyły
niepowtarzalny klimat i wspaniałą atmosferę.

Sponsorami

upominków

i

voucherów

rozlosowanych wśród uczestników byli:


REKBA

-

kwiaciarnia

z

Nowogrodźca,


NOEMI

-

Salon

Fryzjerski

z

Nowogrodźca,


Danuta Drąg - Salon Fryzjerski z
Nowogrodźca,



KOŁACZ - Cukiernia z Nowogrodżca,



MATYLDA – Salon Fryzjerski z Nowogrodźca,



M.T. medica – gabinet rehabilitacj z Nowogrodźca,



Urząd Miejski w Nowogrodźcu,



Księgarnia GRAM z Nowogrodźca,



MR PERNAMENT MAKE UP STUDIO z Bolesławca,



Studio FITNESS z Nowogrodźca,



Salon Urody NAILS z Bolesławca.

Współorganizatorem wydarzenia była Szkoła Podstawowa im. Bolesława Chrobrego
w Nowogrodźcu oraz Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej im. Bolesława Chrobrego
w Nowogrodźcu.
06 grudnia 2018: Mikołajki 2018.
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06 grudnia, tradycyjnie jak co roku, Święty Mikołaj odwiedził Nowogrodziec. W tym dniu
najwięcej radości i uśmiechu sprawił najmłodszym mieszkańcom naszego miasta. Dzieci
z Przedszkola Publicznego w Nowogrodźcu były bardzo zachwycone spotkaniem
i otrzymanymi od Mikołaja prezentami. Dzieci odwdzięczyły się pięknymi piosenkami.
Dzieci ze Szkoły Podstawowej w Nowogrodźcu były bardzo zaskoczone wizytą Świętego
Mikołaja. Mikołaj w nagrodę za dobrą naukę rozdawał słodycze.
Również napotkani mieszkańcy cieszyli się z wizyty a od Świętego Mikołaja otrzymywali
słodkie smakołyki oraz mikołajkowe czapeczki. Każda czapeczka posiadała specjalny kupon.
Kto przyszedł w mikołajkowej czapeczce na Nowogrodziecką Kolędę brał udział
w losowaniu atrakcyjnych nagród rzeczowych.
Mikołaj nie zapomniał również o nowogrodzieckim szpitalu. Również pensjonariusze
w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Nowogrodźcu nie kryli
wzruszeń ze spotkania z Mikołajem.
Na koniec długiego i wyczerpującego dnia Święty Mikołaj odwiedził młodych piłkarzy
Gminnej Akademii Piłkarskiej działającej przy Gminnym Centrum Kultury i Sportu
w Nowogrodźcu. Mikołaj był pod wrażeniem treningu i obiecał że wróci za rok żeby
zobaczyć postępy młodych adeptów futbolu. Młodzi piłkarze otrzymali od Świętego Mikołaja
słodkie niespodzianki.

16 grudnia 2018: Zimowy halowy turniej piłki
nożnej Orlików.
16 grudnia 2018 o godzinie 9.00 w hali sportowej
przy Szkole Podstawowej im. Bolesława Chrobrego
w Nowogrodźcu odbył się Zimowy Turniej Piłki
Nożnej Orlików.
Do rywalizacji zgłosiło się sześć drużyn w tym dwa
zespoły Gminnej Akademii Piłkarskiej działającej
przy Gminnym Centrum Kultury i Sportu w
Nowogrodźcu. Zespoły rywalizowały w jednej
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grupie grając systemem każdy z każdym a o zajętych miejscach decydowała suma zdobytych
punktów.
W trakcie zawodów osiągnięto następujące wyniki:
GAP GCKiS II - Łużyce Lubań 0:6
Czarni Żagań - GAP GCKIS I 1:5
Piast Wykroty - Lotnik Jeżów Sudecki 1:1
GAP GCKiS II - Czarni Żagań 0:6
Łużyce Lubań - GAP GCKIS I 3:0
Czarni Żagań - Piast Wykroty 1:1
Lotnik Jeżów Sudecki - GAK GCKiS II 6:0
Łużyce Lubań - Czarni Żagań 4:0
Piast Wykroty - GAP GCKiS I 0:2
Czarni Żagań - Lotnik Jeżów Sudecki 0:3
GAP GCKiS II - GAP GCKiS I 0:5
Łużyce Lubań - Piast Wykroty 2:0
GAP GCKiS I - Lotnik Jeżów Sudecki 1:0
GAP GCKiS II - Piast Wykroty 0:3
Łużyce Lubań - Lotnik Jeżów Sudecki 6:0
Klasyfikacja końcowa zawodów:
1. Łużyce Lubań.
2. GAP GCKiS Nowogrodziec I.
3. Lotnik Jeżów Sudecki.
4. Piast Wykroty.
5. Czarni Żagań.
6.GAP GCKiS Nowogrodziec II.
RAPORT O STANIE GMINY I MIASTA NOWOGRODZIEC
294

Najlepszym bramkarzem Turnieju uznano Damiana Górnego z Nowogrodźca natomiast
najlepszym zawodnikiem Oliwiera Bibier z Lubania.
Wszystkie drużyny uczestniczące w zawodach otrzymały z rąk dyrektora GCKiS
Nowogrodziec Pani Elizy Szwed pamiątkowe puchary, dyplomy oraz piłki nożne. Wszyscy
zawodnicy otrzymali pamiątkowe medale oraz słodki upominek. W trakcie zawodów
Samorząd Szkolny Szkoły Podstawowej im. Bolesława Chrobrego w Nowogrodźcu
sprzedawał domowe wypieki oraz kawę i herbatę a cały dochód uzyskany ze zbiórki został
przeznaczony na leczenie i rehabilitację jednej z uczennic szkoły.
Sędziami zawodów byli arbitrzy OZPN Jelenia Góra Pani Elżbieta Faryniarz oraz Pan
Wiesław Frycz. Sędzią technicznym i organizatorem z ramienia GCKiS Nowogrodziec był
Pan Maciej Felczyński.
v) 16 grudnia 2018: Zimowy halowy turniej piłki nożnej Żaków.
16 grudnia 2018 o godzinie 12.00 w hali sportowej przy Szkole Podstawowej im. Bolesława
Chrobrego w Nowogrodźcu odbył się Zimowy Turniej Piłki Nożnej Żaków.
Do rywalizacji zgłosiło się sześć drużyn, w tym dwa zespoły Gminnej Akademii Piłkarskiej
działającej przy Gminnym Centrum Kultury i Sportu w Nowogrodźcu. Zespoły rywalizowały
w jednej grupie grając systemem każdy z każdym a o zajętych miejscach decydowała suma
zdobytych punktów.
W trakcie zawodów osiągnięto następujące wyniki:
Lotnik Jeżów Sudecki - Piast Wykroty 0:0
GAP GCKiS I - Łużyce Lubań 0:4
Talent Bolesławiec - GAP GCKiS II 6:0
Lotnik Jeżów Sudecki - GAP GCKiS II 6:0
Piast Wykroty - Łużyce Lubań 0:1
GAP GCKiS I - Talent Bolesławiec 1:2
GAP GCKiS II - Lotnik Jeżów Sudecki 0:9
Piast Wykroty - GAP GCKiS Nowogrodziec 4:1
Talent Bolesławiec - Łużyce Lubań 0:4
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GAP GCKiS I - GAP GCKiS II 8:0
Lotnik Jeżów Sudecki - Łużyce Lubań 0:2
Piast Wykroty - Talent Bolesławiec 1:0
Łużyce Lubań - GAP GCKiS II 10:0
Lotnik Jeżów Sudecki - Talent Bolesławiec 5:0
Piast Wykroty - GAP GCKiS II 4:0
Klasyfikacja końcowa zawodów:
1. Łużyce Lubań.
2. Lotnik Jeżów Sudecki.
3. Piast Wykroty.
4. KS Talent Bolesławiec.
5. GAP GCKiS Nowogrodziec I.
6. GAP GCKiS Nowogrodziec II.
Najlepszym bramkarzem Turnieju uznano Marcina Śnieżek, najlepszym zawodnikiem Bartek
Roman, natomiast najlepszym strzelcem Szymon Grygo.
Wszystkie drużyny uczestniczące w zawodach otrzymały z rąk dyrektora GCKiS
Nowogrodziec Pani Elizy Szwed pamiątkowe puchary, dyplomy oraz piłki nożne. Wszyscy
zawodnicy otrzymali pamiątkowe medale oraz słodki upominek. Sędziami zawodów byli
arbitrzy OZPN Jelenia Góra Pani Elżbieta Faryniarz oraz Pan Wiesław Frycz. Sędzią
technicznym i organizatorem z ramienia GCKiS Nowogrodziec był Pan Maciej Felczyński.
16 grudnia 2018: Zimowy halowy turniej piłki nożnej Skrzatów.
16 grudnia 2018 o godzinie 15.30 w hali sportowej przy Szkole Podstawowej im. Bolesława
Chrobrego w Nowogrodźcu odbył się Zimowy Turniej Piłki Nożnej Skrzatów.
Do rywalizacji zgłosiło się sześć drużyn w tym dwa zespoły Gminnej Akademii Piłkarskiej
działającej przy Gminnym Centrum Kultury i Sportu w Nowogrodźcu. Zespoły rywalizowały
w jednej grupie grając systemem każdy z każdym a o zajętych miejscach decydowała suma
zdobytych punktów.
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W trakcie zawodów osiągnięto następujące wyniki:
GAP GCKiS I - BKS Bolesławiec 5:0
Piast Zawidów - GAP GCKiS II 7:0
Lotnik Jeżów Sudecki - Łużyce Lubań 2:1
GAP GCKiS I - Piast Zawidów 3:1
BKS Bolesławiec - GAP GCKiS II 3:1
Piast Zawidów - Lotnik Jeżów Sudecki 0:3
Łużyce Lubań - GAP GCKiS I 0:1
BKS Bolesławiec - Piast Zawidów 1:1
Lotnik Jeżów Sudecki - GAP GCKiS II 11:0
Piast Zawidów - Łużyce Lubań 0:2
GAP GCKiS I - GAP GCKiS II 9:0
BKS Bolesławiec - Lotnik Jeżów Sudecki 0:4
GAP GCKiS II - Łużyce Lubań 0:8
GAP GCKiS I - Lotnik Jeżów Sudecki 2:0
BKS Bolesławiec - Łużyce Lubań 1:2
Klasyfikacja końcowa zawodów:
1. GAP GCKiS Nowogrodziec I.
2. Lotnik Jeżów Sudecki.
3. Łużyce Lubań.
4. Piast Zawidów.
5. BKS Bolesławiec.
6.GAP GCKiS Nowogrodziec II.
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Najlepszym bramkarzem Turnieju uznano Maksymiliana Grobel z Lubania, najlepszym
zawodnikiem uznano Macieja Engel z Nowogrodźca natomiast najlepszym strzelcem został
Maciej Romaniuk z Jeżowa Sudeckiego.
Wszystkie drużyny uczestniczące w zawodach otrzymały z rąk dyrektora GCKiS
Nowogrodziec Pani Elizy Szwed pamiątkowe puchary, dyplomy oraz piłki nożne. Wszyscy
zawodnicy otrzymali pamiątkowe medale oraz słodki upominek.
Sędziami zawodów byli arbitrzy OZPN Jelenia Góra Pani Elżbieta Faryniarz oraz Pan
Wiesław Frycz. Sędzią technicznym i organizatorem z ramienia GCKiS Nowogrodziec był
Pan Maciej Felczyński
20 grudnia 2019: Nowogrodziecka Kolęda:
W ramach realizacji imprezy dział sportu i obsługi technicznej zadbał o przygotowanie
logistyczne imprezy oraz zabezpieczenie w pełni infrastruktury niezbędnej do organizacji
imprezy.
Styczeń – grudzień 2018: Imprezy kulturalne.
Od stycznia do czerwca współpracowano przy organizacji imprez i wydarzeń kulturalnych
organizowanych przez Gminne Centrum Kultury i Sportu w Nowogrodźcu oraz
przedsięwzięć Biblioteki Miejskiej w Nowogrodźcu. Zajmowano się sprawami technicznymi
dotyczącymi takich zagadnień jak: obsługa nagłośnienia, obsługa sceny mobilnej, obsługa
oświetlenia, scenografia, plany wizualne imprez, rozwieszanie plakatów, wizualizacje
świetlne, rozstawienie barierek i toalet, zabezpieczenie techniczne imprez, transport,
przygotowanie sal i pomieszczeń na spotkania itp.

II Sekcje rekreacyjna ZUMBA i PILATES:
W roku 2018 roku w ramach prowadzonych sekcji ZUMBA, PILATES oraz FITNESS
prowadzono

nadzór

merytoryczny

nad

zajęciami.

Każdorazowo

przed

zajęciami

przygotowywano salę konferencyjną oraz zaplecze na zajęcia jak i prowadzono nadzór
merytoryczny nad zajęciami w hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Nowogrodźcu.
d) Zumba,
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Warsztaty odbywały się w każdy poniedziałek i czwartek w godzinach 18.00-19.00.
Miejscem zajęć była sala konferencyjna Gminnego Centrum Kultury i Sportu
w Nowogrodźcu. Frekwencja w zajęciach wyglądała następująco:
 Styczeń – 7 osób,
 Luty – 12 osób,
 Marzec – przerwa,
 Kwiecień – przerwa,
 Maj – 4 osoby,
 Czerwiec – 3 osoby,
 Lipiec – przerwa wakacyjna
 Sierpień – przerwa wakacyjna,
 Wrzesień – przerwa,
 Październik – 13 osób,
 Listopad – 8 osób,
 Grudzień – 7 osób,
-

Pilates,

Warsztaty odbywały się w każdy poniedziałek i czwartek w godzinach 19.00-20.00.
Miejscem zajęć była sala konferencyjna Gminnego Centrum Kultury i Sportu
w Nowogrodźcu. Frekwencja na zajęciach w I półroczu wyglądała następująco:
 Styczeń – 8 osób,
 Luty – 14 osób,
 Marzec – 4 osoby,
 Kwiecień – przerwa,
 Maj – 7 osób,
 Czerwiec – 6 osób,
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 Lipiec – przerwa wakacyjna
 Sierpień – przerwa wakacyjna,
 Wrzesień – przerwa,
 Październik – 13 osób,
 Listopad – 10 osób,
 Grudzień – 10 osób.
3. Fitness
Warsztaty odbywały się w każdy poniedziałek, środę i piątek w godzinach 18.00-19.00.
Miejscem zajęć była hala sportowa Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Nowogrodźcu.
 Styczeń – 7 osób,
 Luty – 12 osób,
 Marzec – 11 osób,
 Kwiecień – 17 osób,
 Maj – 11 osób,
 Czerwiec – 4 osoby,
 Lipiec – przerwa wakacyjna,
 Sierpień – przerwa wakacyjna,
 Wrzesień – 5 osób,
 Październik – 3 osoby,
 Listopad – 3 osoby,
 Grudzień – 4 osoby.

III Drużyny piłkarskie GCKiS Nowogrodziec:
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W ramach przygotowań do rundy rewanżowej (wiosennej) sezonu piłkarskiego 2017/2018
oraz rundy jesiennej sezonu piłkarskiego 2018/2019 zorganizowano:
7. Treningi w sali gimnastycznej dla Młodzików, Trampkarzy, Orlików i Żaków (okres
przygotowawczy),
1. Uzgodniono warunki zajęć z trenerami grup młodzieżowych w tym Trampkarzy,
Młodzików, Orlików, Żaków.
8. Treningi na kompleksie sportowym Orlik dla Młodzików, Trampkarzy, Orlików
i Żaków (okres przygotowawczy),
2. Gospodarza Stadionu Miejskiego,
3. Wyjazd na badania okresowe dla zawodników uczestniczących w rozgrywkach
ligowych,
4. Wyjazd na badania szczegółowe dla nowych zawodników drużyn piłkarskich
uczestniczących w rozgrywkach ligowych.

W treningach drużyn piłkarskich Trampkarzy, Młodzików, Orlików, Żaków brało udział
około 150 osób. Zajęcia odbywały się w następujących terminach:
Trampkarze i Młodziki:
 Zbigniew Skwarek
Trampkarze - wtorki i czwartki w godzinach 16.00-17.30
Młodziki - wtorki i czwartki w godzinach 14.30-16.00,
Żaki, Orlik, Skrzaty:
 Michał Sudoł
Rocznik 2007 - Poniedziałek 16:00 - 17:30, Środa 17:30 - 19:00
Rocznik 2009 - Poniedziałek 17:30 - 19:00, Środa 16:00 -17:30
 Krystian Miżdal
Rocznik 2008 - Wtorek 18:30 - 19:45, Czwartek 18:30 - 19:45
Rocznik2010 - Wtorek 17:15 - 18:30, Czwartek 17:15 - 18:30
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 Damian Widera
Rocznik 2011 - Wtorek 18:30 - 19:40, Czwartek 18:30 - 19:40
Rocznik 2012 - Wtorek 17:30 - 18:30, Czwartek 17:30 - 18:30

Drużyny Orlików, Żaków i Skrzatów w roku 2018 roku brała udział w następujących
turniejach piłkarskich:
 28 stycznia 2018 – Mirsk – turniej Żaków,
 11 lutego 2018 – Zgorzelec – turniej Orlików,
 24 luty 2018 – Nowogrodziec – turniej Żaków,
 24 luty 2018 – Nowogrodziec – turniej Orlików,
 04 marzec 2018 – Bolesławiec – turniej Żaków,
 04 marzec 2018 – Bolesławiec – turniej Orlików,
 11 marzec 2018 – Jeżów Sudecki – Turniej Żaków,
 08 kwiecień 2018 – Warta Bolesławiecka 2 zespoły Orlików,
8. 22 kwietnia 2018 – Lubań – drużyna Orlików,
9. 22 kwietnia 2018 – Brzeźnik – drużyna Orlików 2 zespoły,
 05 maja 2018 – Zebrzydowa – drużyn Orlików,
 20 maja 2018 – Tomaszów Bolesławiecki – drużyn Orlików 2 zespoły,
10. 09 czerwca 2018 – Grosdubrau– drużyna Orlików,
11. 16 czerwca 2018 – Jeżów Sudecki – drużyna Orlików Finał Okręgu Jelenia Góra – 5
miejsce,
12. 09.09.2018 – turniej w Węglińcu – Żaki,
13. 16.09.2018 – turniej w Warcie Bolesławieckiej – Orliki,
 23.09.2018 – turniej w Wykrotach – Żaki,
 30.09.2018 – turniej w Nowogrodźcu – Orlik,
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 07.10.2018 – turniej w Nowogrodźcu – Żaki,
 14.10.2018 – turniej w Bolesławcu – Orlik,
 21.10.2018 – turniej w Bolesławcu – Żaki,
 28.10.2018 – turniej w Bolesławcu – Orlik,
 04.11.2018 – turniej w Brzeźniku – Żaki,
 09.11.2018 – turniej w Bolesławcu – Orlik,
 02.12.2018 – turniej w Chojnowie – Orliki,
 08.12.2018 – turniej w Bolesławcu – Orlik,
 08.12.2018 – turniej w Bolesławcu – Żaki,
 08.12.2018 – turniej w Bolesławcu – Skrzaty.
W trakcie rundy wiosennej sezonu piłkarskiego 2017/2018 drużyny Młodzików i Trampkarzy
osiągnęły następujące wyniki:
Młodzicy

Trampkarze

wynik

wynik

30.03.2018 GCKiS Chrobry Nowogrodziec - Włókniarz Leśna

3:3

0:2

07.04.2018 GKS Gromadka - GCKiS Chrobry Nowogrodziec

2:1

7:0

14.04.2018 GCKiS Chrobry Nowogrodziec - BKS Bolesławiec

2:3

3:1

21.04.2018 Lotnik Jeżów Sudecki - GCKiS Chrobry Nowogrodziec

5:3

3:0

28.04.2018 GCKiS Chrobry Nowogrodziec - Olimpia Kamienna Góra

3:8

2:4

12.05.2018 GCKiS Chrobry Nowogrodziec - Włókniarz Mirsk

2:3

3:0

15.05.2018 Łużyce Lubań - GCKiS Chrobry Nowogrodziec

5:1

pauza

19.05.2018 Granica Bogatynia - GCKiS Chrobry Nowogrodziec

13:0

10:1

Data

05.2018

Przeciwnik

GCKiS Chrobry Nowogrodziec

- KKS Jelenia 0:7

Góra
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0:14

31.05.2018 Olimpia Kowary - GCKiS Chrobry Nowogrodziec

1:8

pauza

02.06.2018 GCKiS Chrobry Nowogrodziec - Chojnik Jelenia Góra

0:11

3:0

09.06.2018 Nysa Zgorzelec - GCKiS Chrobry Nowogrodziec

3:0

3:1

16.06.2018 GCKiS Chrobry Nowogrodziec - Czarni Lwówek Śląski

0:8

1:6

Drużyna Młodzików w rozgrywkach ligowych sezonu piłkarskiego 2017/2018 Klasy
Okręgowej zdobyła 22 punkty z bilansem bramkowych 53:123 zajmując 11 miejsce w tabeli
końcowej.
Drużyna Trampkarzy w rozgrywkach ligowych sezonu piłkarskiego 2016/2017 Klasy
Okręgowej zdobyła 15 punktów z bilansem bramek 22:106 zajmując 10 miejsce w tabeli
końcowej.
W trakcie rundy jesiennej sezonu piłkarskiego 2018/2019 drużyny Młodzików i Trampkarzy
osiągnęły następujące wyniki:
Młodzicy

Trampkarze

wynik

wynik

01.09.2018 Włókniarz Leśna - GCKiS Chrobry Nowogrodziec

0:0

5:0

08.09.2018 GCKiS Chrobry Nowogrodziec – GKS Gromadka

6:0

1:4

11.09.2018 GCKiS Chrobry Nowogrodziec – Granica Bogatynia

2:5

1:5

15.09.2018 Lotnik Jeżów Sudecki - GCKiS Chrobry Nowogrodziec

1:1

1:3

18.09.2018 GCKiS Chrobry Nowogrodziec – AP Bolków/Karkonosze

0:7

2:4

22.09.2018 GCKiS Chrobry Nowogrodziec – Piast Zawidów/Nysa

10:0

0:5

29.09.2018 Olimpia Kamienna Góra - GCKiS Chrobry Nowogrodziec

3:2

0:0

Data

06.10.2018

Przeciwnik

GCKiS

Chrobry

Nowogrodziec

–

BKS 0:2

0:11

Bolesławiec
13.10.2018 KKS Jelenia Góra - GCKiS Chrobry Nowogrodziec

0:10
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pauza

20.10.2018 GCKiS Chrobry Nowogrodziec – Łużyce Lubań

0:5

pauza

24.10.2018 Gryf Gryfów Śląski - GCKiS Chrobry Nowogrodziec

2:0

3:0

27.10.2018 Włókniarz Mirsk - GCKiS Chrobry Nowogrodziec

2:1

6:0

03.11.2018 GCKiS Chrobry Nowogrodziec – Czarni Lwówek Śląski

2:2

0:3

Drużyna Młodzików w rozgrywkach ligowych sezonu piłkarskiego 2018/2019 (runda
jesienna) Klasy Okręgowej zdobyła 12 punktów z bilansem bramkowych 24:29 zajmując
11 miejsce w tabeli końcowej.
Drużyna Trampkarzy w rozgrywkach ligowych sezonu piłkarskiego 2018/2019 Klasy
Okręgowej zdobyła 4 punkty z bilansem bramek 7:47 zajmując 12

miejsce w tabeli

końcowej.
Trenerem drużyn Młodzików i Trampkarzy był Pan Zbigniew Skwarek, drużyn Orlików
(2 grupy) Pan Michał Sudoł, drużyn Żaków Krystian Miżdal (2 grupy), drużyn Skrzatów
(2 grupy) Pan Damian Widera. Opiekunem i koordynatorem zespołów z ramienia Gminnego
Centrum Kultury i Sportu w Nowogrodźcu Pan Maciej Felczyński.
W ramach sekcji piłki nożnej zamówiono i zakupiono następujący sprzęt sportowy:
 Bramki 3x1,55 Żak – 4 sztuki,
 Siatki na Bramki Żak – 2 komplety,
 Kotwy do bramek Żak – 2 komplety,
 Podium sportowe.
Sprzęt zakupiono do organizacji treningów oraz turniejów piłkarskich.
IV Zamówienia publiczne
W

ramach

postępowań

zamówień

publicznych

przygotowano

i

przeprowadzono

postępowania na zakup następujących zadań:
1. Zadanie I - pod nazwą:
„Świadczenie usług transportowych polegających na dowożeniu i odwożeniu na terenie
Polski zespołów folklorystycznych na przeglądy, występy, festiwale oraz zawodników sekcji
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szachowej na turnieje jak również zawodników sekcji piłkarskiej na mecze wyjazdowe
i zawody sportowe w 2018 r. działających przy Gminnym Centrum Kultury i Sportu
w Nowogrodźcu, transport osobowy ZFŚS oraz transport towarowy”
2. Zadanie II – pod nazwą:
„Zakup plakatów, folderów, programów, ulotek, gadżetów itp. na imprezy organizowane
przez Gminne Centrum Kultury i Sportu w Nowogrodźcu”
3. Zadanie III – pod nazwą:
„Zabezpieczenie kabin sanitarnych oraz płotków zaporowych podczas wydarzeń kulturalnych
i sportowych organizowanych przez Gminne Centrum Kultury i Sportu
w Nowogrodźcu”.
4. Zadanie IV – pod nazwą:
„Nagłośnienie wraz z obsługą akustyczną imprez plenerowych”.
5. Zadanie V – pod nazwą:
„Zakup domków drewnianych wystawienniczych”.
6. Zadanie VI – pod nazwą:
Zakup wraz z transportem namiotów szybkiego montażu.
7. Zadanie VII – pod nazwą:
Zakup wraz z dostawą kompletów biesiadnych.
8. Zadanie VIII – pod nazwą:
„Zakup fortepianu koncertowego”.
9. Zadanie IX – pod nazwą:
„Świadczenie usług transportowych polegających na dowożeniu i odwożeniu na terenie
Polski zespołów folklorystycznych na przeglądy, występy, festiwale oraz zawodników sekcji
piłkarskiej na mecze wyjazdowe i zawody sportowe w 2019 r. działających przy Gminnym
Centrum Kultury i Sportu w Nowogrodźcu, transport osobowy ZFŚS oraz”.
V Wynajęcia sprzętu, reklama:
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1. Wynajęcia niekomercyjne sceny mobilnej wraz z obsługą:
 06.01.2018 : Parafia Rzymsko-Katolicka w Nowogrodźcu - Orszak Trzech Króli.
 02.06.2018 : Sołectwo Wykroty - Festyn Kwiatowy w Wykrotach
 10.06.2018 : Sołectwo Gierałtów – Święto Kresowe.
 23.06.2018 : Sołectwo Zagajnik – Festyn u Gajowego,
2. Wynajęcia komercyjne sceny mobilnej wraz z obsługą:
 25.03.2018 : Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Gryfowie Śląski,
 04-05.05.2018 : Miejski Dom Kultury w Legnicy,
 19.05.2018: Ośrodek Kultury i Sportu w Leśnej,
 20.05.2018 : Fundacją

Inicjatyw Społecznych i Kultury Ludowej „Kapela

Pogranicze” Sulików,
 15-17.06.2018 : Miejski Dom Kultury w Legnicy,
 01-02.09.2018 : GOK Sulików,
 08-09.09.2018 : GOK Węgliniec,
 16-17.09.2018 : Starostwo Powiatowe w Zgorzelcu,
3. Użyczono nagłośnie dla OSP Nowogrodziec.
4. Użyczono nagłośnienie na zawody strażackie w Milikowie.
4. Użyczono nagłośnienie dla Społecznego Ogniska Muzycznego na popisy półroczne i
roczne.
5. Umieszczano na słupach ogłoszeniowych w Nowogrodźcu plakaty komercyjne.
Obiektami sportowymi, które administruje w użyczeniu Gminne Centrum Kultury i Sportu w
Nowogrodźcu są:


sala przy ulicy Lubańskiej w Nowogrodźcu,



stadion miejski przy ulicy Słowackiego w Nowogrodźcu,



boisko piłkarskie przy ulicy Wesołej w Nowogrodźcu,
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boisko piłkarskie w Gierałtowie,



boisko piłkarskie w Godzieszowie,



boisko piłkarskie w Wykrotach,



boisko piłkarskie w Czernej,



boisko piłkarskie w Zebrzydowej,



boisko piłkarskie w Parzycach,



boisko piłkarskie w Milikowie,



boisko piłkarskie w Gościszowie,



boisko piłkarskie w Kierżnie.
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18. Zakończenie

Oczekiwane przez Mieszkańców zmiany jakie zachodzą corocznie są efektem wytężonej
pracy. Wierzę, że są one zauważane i docenione przez naszych Mieszkańców. To zasługa
pozyskanych środków zewnętrznych. Dzięki tym środkom udało nam się zrealizować wiele
znaczących inwestycji. Sytuacja finansowa gminy jest dobra i stabilna. Stawiamy przed sobą realne
cele, tak aby wszystkie zamierzenia, zadania inwestycyjne, społeczne, oświatowe były realizowane
w pełnym zakresie. Osobiście uważam, że tak wiele udało się zrobić, ponieważ w centrum moich
starań było dobro mieszkańca.
Dziękuje wielu moim współpracownikom, którzy przyczynili się do sukcesów, które odnosi
nasz samorząd.
Serdecznie dziękuję Państwu za poświęcony czas na zapoznanie się z raportem
o stanie Gminy i Miasta Nowogrodziec za rok 2018 r.
Z poważaniem
Burmistrz Nowogrodźca

Robert Relich
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