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WSTĘP 

Raport o stanie gminy został przygotowany w oparciu o art. 28aa ustawy  

o samorządzie gminnym (Dz. U. z  2022 r., poz. 559) oraz UCHWAŁY NR VI/35/19 RADY MIEJSKIEJ 

W NOWOGRODŹCU z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie określenia zakresu rocznego raportu o 

stanie Gminy Nowogrodziec. W raporcie scharakteryzowano działalność Burmistrza w 2021 r., w 

tym w szczególności elementy wskazane we wspominanej ustawie,  

tj. realizację polityk, programów i strategii, zagadnienia związane z realizacją uchwał Rady 

Miejskiej. Zgodnie z zamysłem ustawodawcy raport podlega debacie na sesji, na której głosowane 

jest udzielenie absolutorium Burmistrzowi, a następnie na jego podstawie udziela się 

Burmistrzowi (lub nie) wotum zaufania. Jednak raport o stanie gminy stanowi także narzędzie 

poznania gminy, co jest istotne z punktu widzenia potencjalnych inwestycji, prowadzenia 

działalności gospodarczej, społecznej czy np. osiedlania się na terenie gminy. 

W przygotowaniu raportu wzięli udział pracownicy merytoryczni Urzędu Miejskiego oraz 

jednostek organizacyjnych gminy Nowogrodziec. Informacje pochodzą także z przygotowanych 

już sprawozdań z działalności za 2021 r. bądź dokumentów i danych publicznie dostępnych (np. 

opublikowanych na stronach internetowych gminy i jednostek organizacyjnych). 
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I. INFORMACJE FINANSOWE 

I.1 Przychody i rozchody Gminy 

Dochody budżetu w 2021 r. - 78 810 tys. zł. 

Wydatki budżetu w 2021 r. - 73 480 tys. zł. 

Nadwyżka w 2021 r. – 5 330 tys. zł. 

Dochód Gminy Nowogrodziec w przeliczeniu na 1 mieszkańca w 2021 r. wyniósł 5,18 tys. 

zł (w 2020 r. -4,94 tys. zł), a wydatki na 1 mieszkańca - 4,83 tys. zł (w 2020 r. - 4,84 tys. zł). 

Dochody budżetu Gminy wzrosły o 4,9% względem 2020 r.: z 75 127 tys. zł do 78 810tys. zł.  

W głównej mierze jest to spowodowane wzrostem dochodów bieżących. W zakresie dochodów 

majątkowych, uzyskano dofinansowanie do zadań inwestycyjnych w kwocie 3 901022,66 zł, 

w tym w 1 200 000,00 zł. z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. 

Tab.  1 Przychody i rozchody budżetu Gminy Nowogrodziec w latach 2020-2021 [tys. zł]. 

Przychody i rozchody 2020 2021 

DOCHODY 75 127 78 810 

Dochody bieżące 67 409 74 599 

Dochody majątkowe 7 718 4 211 

WYDATKI  73 716 73 480 

 Wydatki bieżące 63 877 66 252 

 Wydatki majątkowe 9 839 7 228 

NADWYŻKA/DEFICYT  1 411 5 330 

Różnica między dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi 3 532 8 347 

FINANSOWANIE  10 986 10 397 

Przychody 12 785 12 397 

Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych 
środków pieniężnych na  rachunku bieżącym budżetu, wynikających z 
rozliczenia dochodów i wydatków nimi  finansowanych związanych ze 
szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w 
odrębnych ustawach 

0 4 236 

Przychody-wolne środki, o których mowa w art..217 ust.2 pkt 6 ustawy 12 744 8 161  

Przychody-ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków 
publicznych 

41 0 

Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 0 0 

Rozchody ogółem 1 799 2 000 

Spłata kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych 1 799 2000 
Udzielone pożyczki i kredyty 0 0 

Spłata otrzymanych pożyczek 0 0 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS, BIP Gminy Nowogrodziec, RIO we Wrocławiu. 

Z analizy danych historycznych wynika, że najwięcej środków budżetowych Gmina 

Nowogrodziec przeznaczała na pokrycie wydatków bieżących. W latach 2020-2021 budżet Gminy 

zamknął się nadwyżką budżetową. W 2020 r. Gmina Nowogrodziec wydatkowała znaczne środki 
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na inwestycje. W 2021 r. kontynuowano proces inwestycyjny, ale jego zaplanowany niższy 

poziom oraz znaczny wzrost dochodów bieżących pozwolił na osiągnięcie nadwyżki budżetowej 

w kwocie 5 330 tys. zł. 

Rys.  1 Nadwyżka/deficyt budżetowy w latach 2020-2021. 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS, BIP Gminy Nowogrodziec, RIO we Wrocławiu. 

Tab.  2 Struktura dochodów budżetu Gminy Nowogrodziec w latach 2020-2021 [tys. zł]. 

Dochody 2020 2021 

Dochody budżetu ogółem, w tym: 75 127 78 810 

Dochody własne 32 711 36 033 

Dotacje 28 147 25 957 

Subwencja ogólna i środki na uzupełnienie dochodów 14 269 16 819 

WSKAŹNIK STRUKTURY     

Dochody budżetu ogółem, w tym: 100,0% 100,0% 

Dochody własne 43,5% 45,7% 

Dotacje 37,5% 32,9% 

Subwencja ogólna i środki na uzupełnienie dochodów 19,0% 21,4% 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS, BIP Gminy Nowogrodziec, RIO we Wrocławiu. 

2020 2021

DOCHODY 75 127 78 810

WYDATKI 73 716 73 480

NADWYŻKA/DEFICYT 1 411 5 330

75 127

78 810

73 716

73 480

1 411
5 330

ty
s 

zł
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Rys.  2 Struktura dochodów budżetu Gminy Nowogrodziec w latach 2020-2021. 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS, BIP Gminy Nowogrodziec, RIO we Wrocławiu. 

Najważniejszą kategorią dochodów budżetowych jednostek samorządu terytorialnego są 

dochody własne, gdyż zapewniają samodzielność finansową. W analizowanym okresie ich udział 

w strukturze dochodów budżetowych kształtował się na poziomie ok. 43,5% w 2020 r. oraz 

45,7% w 2021 r. Środki pochodzące z subwencji i dotacji stanowiły łącznie w 2021 r. 54,2% 

dochodów Gminy Nowogrodziec. W 2020 r. największą pozycją dochodów były dotacje bieżące 

na zadania własne, a także na zadania z zakresu administracji rządowej. Ich wielkość spadła na 

skutek przeniesienia realizacji zadania „Dobry start” od lipca 2021 r. do ZUS oraz wypłatą niższej 

kwoty świadczeń „500+”. Natomiast od 2021 r. największą kwotę dochodów stanowią dochody 

pozostałe, które wzrosły rok do roku o 4 587128,26 zł. W szczególności wzrosły dochody z tytułu 

zwiększenia podstawy opodatkowania podatkiem od nieruchomości osób prawnych, liczby 

środków transportowych, z tytułu wzrostu stawek podatków lokalnych, opłaty za 

gospodarowanie odpadami oraz wpływów z usług w związku ze wzrostem liczby pensjonariuszy 

Domu Pomocy Społecznej. 

Wydatki budżetu Gminy Nowogrodziec za 2021 r. wyniosły 73 480 tys. zł. W stosunku do 

2020 r. odnotowano spadek o 0,32%, co ma niewielki wpływ na zmianę w strukturze wydatków. 

Tab.  3 Struktura wydatków ogółem Gminy Nowogrodziec w latach 2020-2021 [tys. zł]. 

Wydatki 2020 2021 

Wydatki ogółem, w tym: 73 716 73 480 

Wydatki bieżące: 63 877 66 252 

1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:  36 030 40 659 

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 23 402 26 168 

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 12 628 14 491 

32 711 36 033

28 147
25 957

14 269
16 819

2020 2021

Dochody własne Dotacje Subwencja ogólna i środki na uzupełnienie dochodów
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2) dotacje na zadania bieżące 3 238 2 683 

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 23 818 22 588 
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o 
których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z 
realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego 

266 20 

5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez 
jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w 
danym roku budżetowym 

0 0 

6) obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego 526 301 

Wydatki majątkowe, w tym: 9 839 7 228 

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 4 006 4 210 

2) wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje 1 613 0 

3)wniesienie wkładów do spółek 4 220 3 018 

Wydatki ogółem 100,0% 100,0% 

Wydatki bieżące 86,7% 90,2% 

Wydatki majątkowe 13,3% 9,8% 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS, BIP Gminy Nowogrodziec, RIO we Wrocławiu. 

Zauważalny spadek odnotowano w wydatkach na obsługę długu - udział w całości 

wydatków Gminy wyniósł ok. 0,4%. Niższe środki wydatkowano na dotacje bieżące głównie na 

działalność statutową Gminnego Centrum Kultury i Sportu oraz na świadczenia na rzecz osób 

fizycznych, w tym na zasiłki w naturze, świadczenia wychowawcze 500+ oraz „Dobry Start”, które 

realizuje ZUS. Znaczący wzrost wydatków na wynagrodzenia z pochodnymi wiąże się ze wzrostem 

wysokości wynagrodzeń w jednostkach organizacyjnych Gminy, w tym na skutek wzrostu 

minimalnego wynagrodzenia rocznego oraz z tytułu zatrudnienia w 2021 r. większej liczby osób 

do nowej jednostki - Domu Pomocy Społecznej w Nowogrodźcu. Duży wzrost wydatków nastąpił 

na cele statutowe jednostek organizacyjnych, w tym na: utrzymanie dróg, szkół podstawowych, 

dowóz uczniów do szkół, prowadzenie Domu Pomocy Społecznej, zasiłki w naturze, koszty 

gospodarowania odpadami, oświetlenie placów i ulic oraz ochrona zabytków. 

Wydatki na programy unijne - zarówno bieżące, jak i majątkowe - w 2021 r. nie stanowiły 

znacznych kwot. Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne to udział w całości wydatków w 

2021 r. na poziomie 6%, podobnie jak w 2020 r.  

Środki unijne na inwestycje uzależnione są od podpisanych umów o dofinansowanie 

projektów. W 2021 r. nie podpisano umów o dofinansowane, a w 2020 r. udział tych środków 

stanowił 2% całości wydatków.  
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I.2 Poziom zadłużenia Gminy 

Zadłużenie Gminy Nowogrodziec w latach 2020-2021 przestawia poniższa tabela. 

 

Tab.  4 Zadłużenie Gminy Nowogrodziec w latach 2020-2021 [tys. zł].  
2020 2021 

Zadłużenie ogółem 23 458 21 472 

Kredyty i pożyczki 23 400 21 400 

w tym długoterminowe 23 400 21 400 
Wymagalne zobowiązania 58 72 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS, BIP Gminy Nowogrodziec, RIO we Wrocławiu. 

Rys.  3 Zadłużenie a wydatki na obsługę długu Gminy Nowogrodziec w latach 2020-2021. 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS, BIP Gminy Nowogrodziec, RIO we Wrocławiu. 

Zadłużenie Gminy Nowogrodziec na dzień 31.12.2021 r. wyniosło 21 472tys. zł, co 

oznacza spadek o 8,47% w stosunku do 2020 r., kiedy wynosiło 23 458 tys. zł. W okresie 2 

ostatnich lat widać nieznaczny wzrost wydatków na obsługę długu, spłaty i wykup. 

I.3. Stan majątku w tym w zakresie udziałów w komunalnych spółkach prawa 

W strukturze majątku trwałego Gminy Nowogrodziec dominuje rzeczowy majątek trwały, 

stanowiący 80% majątku Gminy. Główne pozycje majątku rzeczowego to: grunty, budynki, 

urządzenia inżynierii lądowej i wodnej oraz inwestycje w budowie. Wartość majątku trwałego wg 

stanów bilansowych na koniec 2021 r. wyniosła 207 726tys. zł. 

23 458

21 472

2 325 2 301

2020 2021

Kwota długu Wydatki na obsługę długu, spłaty i wykup
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Tab.  5 Wartość brutto i umorzenie majątku trwałego w Gminie Nowogrodziec [tys. zł].. 

  
Wartość brutto 
na 31.12.2020 

Umorzenia na 
31.12.2021 

Wartość netto 
na 31.12.2021 

Wartość brutto 
na 31.12.2021 

Środki trwałe ogółem 209 579 55 024 160 496 215 520 

Grunty 57 851 0 57 999 57 999 
Budynki i budowle w 

tym mieszkalne 
142 623 48 328 99 798 148 126 

Maszyny, urządzenia 
techniczne i narzędzia 

8 231 5 997 2 603 8 601 

Środki transportowe 875 699 96 795 

Wartości 
niematerialne i 

prawne 
5 147 5 163 0 5 163 

Finansowy majątek 
trwały 

44 212 0 47 230 47 230 

OGÓŁEM (1+2+3) 258 938 60 186 207 726 267 912 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS, BIP Gminy Nowogrodziec, RIO we Wrocławiu. 

Rys.  4 Majątek trwały Gminy Nowogrodziec w latach 2020-2021. 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS, BIP Gminy Nowogrodziec, RIO we Wrocławiu. 
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Rys.  5 Struktura majątku trwałego Gminy Nowogrodziec w 2021 r. 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS, BIP Gminy Nowogrodziec, RIO we Wrocławiu. 

Tab.  6 Finansowy majątek trwały Gminy Nowogrodziec w latach 2020-2021 [tys. zł]. 

Udziały w spółce: 
2020 2021 

44 212 47 230 

"HYDRO-TECH" Sp. z.o.o. ul.Młyńska 3a 59-730 Nowogrodziec 42 777 45 795 

Udziały pieniężne 24 229 27 247 

Udziały niepieniężne (rzeczowe) 18 548 18 548 

"BUSINESSPARK" Nowogrodziec Sp. z o.o. ul. Lubańska 13/14, 59-730 
Nowogrodziec 

17 17 

SSE Małej Przedsiębiorczości S.A., ul.Jana Pawła II 11a, 
 58-400 Kamienna Góra 

1 418 1 418 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS, BIP Gminy Nowogrodziec, RIO we Wrocławiu. 

Rys.  6 Struktura finansowego majątku trwałego Gminy Nowogrodziec w 2021 r. 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS, BIP Gminy Nowogrodziec, RIO we Wrocławiu. 
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I.4. Inwestycje rozpoczęte i zakończone w danym roku wraz z ich wartością 

Tab.  7 Inwestycje rozpoczęte i zakończone w 2021 r. wraz z wartością. 

Zadanie 
Wydatki1 

[zł] 

INFRASTRUKTURA DROGOWA 

Przebudowa drogi gminnej łączącą Zebrzydową Wieś z Zebrzydową Stacyjną 333 085,23 

Przebudowa drogi przy ul. Nowogrodzkiej w Nowogrodźcu 99 745,62 

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 357 w zakresie chodnika w miejscowości 
Zebrzydowa na odcinku od km 42+680 do km 43+200 

25 000,00 

Przebudowa drogi gminnej w Zabłociu dz. nr 19 294 128,67 

Przebudowa drogi gminnej w Gościszowie dz. nr 461,460 3 690,00 

Przebudowa drogi gminnej w Gierałtowie dz. nr 291 75 027,70 

Przebudowa drogi gminnej w Zabłociu dz. nr 129,138 8 487,00 

Przebudowa drogi gminnej ul. Polna w Wykrotach 132 017,13 

Przebudowa drogi gminnej ul. Krótka w Wykrotach 17 958,00 

Budowa drogi gminnej położonej na działkach nr 1091/6, 1095/2, 1091/3 

oraz 1090 ul. Wyzwolenia w Wykrotach 
975 493,68 

Budowa chodnika przy drodze gminnej w Godzieszowie 1 722,00 

Przebudowa drogi przy ul. S. Moniuszki w Nowogrodźcu 7 257,00 

Przebudowa drogi przy ul. Leśnej w Nowogrodźcu 222 648,45 

Przebudowa drogi gminnej w Gościszowie dz. nr 473 68 996,24 

Przebudowa drogi gminnej w Milikowie dz. nr 584 94 941,24 

Przebudowa drogi gminnej w Milikowie dz. nr 607,608 2 952,00 

Przebudowa drogi przy ul. Sienkiewicza w Nowogrodźcu 81 211,98 

Przebudowa drogi przy ul. Sosnowej w Nowogrodźcu 42 197,98 

Przebudowa drogi i parkingu ul. Cicha w Nowogrodźcu 1 476,00 

Przebudowa drogi przy ul. Wąskiej w Nowogrodźcu 6 877,52 

Przebudowa drogi przy ul. I.J. Paderewskiego w Nowogrodźcu 3 567,00 

Przebudowa drogi gminnej w Nowej Wsi dz. nr 480 2 952,00 

Przebudowa drogi gminnej w Nowej Wsi dz. nr 486 2 460,00 

Przebudowa drogi gminnej w Nowej Wsi dz. nr 513/2 2 460,00 

Przebudowa drogi gminnej w Zebrzydowej dz. nr 830,624,15,624/5,625/7 13 407,00 

Przebudowa drogi gminnej w Gierałtowie dz. nr 229 119 004,80 

Przebudowa drogi gminnej w Gierałtowie dz. nr 892 76 102,56 

Przebudowa drogi gminnej w Gierałtowie dz. nr 716 3 690,00 

Przebudowa drogi gminnej w Gierałtowie dz. nr 607,585 4 428,00 

Przebudowa drogi gminnej w Czernej dz. 702 88 412,50 

Przebudowa drogi gminnej w Czernej dz. nr 589/5, 615/4 74 164,08 

Przebudowa drogi w Godzieszowie dz. nr 428 6 273,00 

Przebudowa drogi gminnej w Gościszowie dz. nr 397/29 113 873,40 

Przebudowa drogi gminnej w Gościszowie dz. nr 459 3 198,00 

RAZEM INFRASTRUKTURA DROGOWA 3 008 905,78 

 

 
1 Zestawienie obejmuje kwoty poniesione na daną inwestycję w 2021 r. i nie uwzględnia zadań 
realizowanych w ramach funduszu sołeckiego oraz budżetu obywatelskiego. 
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GOSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWA 

Budowa przyłącza kanalizacyjnego do budynku WDK w Wykrotach  1 500,00 

Budowa przyłącza kanalizacyjnego do budynków SP w Wykrotach 3 000,00 

RAZEM  GOSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWA 4 500,00 

INFRASTRUKTURA SPÓJNOŚCI SPOŁECZNEJ 

Zakup, dostawa i montaż wiaty przystankowej w miejscowości Godzieszów 7 335,08 

Zagospodarowanie terenu przy wiacie wiejskiej w Nowej Wsi 7 102,88 

Budowa oświetlenia drogowego w Gierałtowie 8 000,00 

Dofinansowanie zakupu busa do przewozu uczestników WTZ Bolesławiec 3 000,00 

Laboratoria przyszłości do SP w Czernej, Gierałtowie, Gościszowie, 

Nowogrodźcu, Wykrotach i Nowej Wsi 

354 888,20 

RAZEM  INFRASTRUKTURA SPÓJNOŚCI SPOŁECZNEJ 380 326,16 

REWITALIZACJA ZDEGRADOWANYCH OBSZARÓW 

Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Nowogrodźcu 23 609,00 

Budowa ogrodzenia Filii Przedszkola Publicznego w Zebrzydowej 62 385,60 

Rozbudowa budynku gospodarczego na cmentarzu w Gierałtowie 343 997,52 

Zakup kompensatora mocy biernej do Urzędu Miejskiego w Nowogrodźcu 15 325,80 

RAZEM  REWITALIZACJA ZDEGRADOWANYCH OBSZARÓW 445 317,92 

DZIEDZICTWO KULTUROWE 

Zabezpieczenie konstrukcji muru oporowego klasztoru Magdalenek w 

Nowogrodźcu przy ul. Strzeleckiej na działce gr. nr 232/2 
129 917,06 

RAZEM  DZIEDZICTWO KULTUROWE 129 917,06 

PLANOWANIE PRZESTRZENNE 

Opracowanie zmian w mpzp wsi Godzieszów wraz ze zmianami w suikzp 92 250,00 

RAZEM  PLANOWANIE PRZESTRZENNE 92 250,00 

RAZEM   INWESTYCJE 4 061 216,92 
Źródło: opracowanie własne 

Tab.  8 Zadania finansowane w 2021 r. w ramach funduszu sołeckiego. 

Sołectwo Zadanie Koszty [zł] 

Czerna Altana drewniana z utwardzeniem podłoża i wyposażeniem 

Numeracja do posesji wraz z mapą/tablicą informacyjną 

35 388,50 

5 808,06 

Gierałtów Budowa oświetlenia drogowego 41 500,00 

Godzieszów Remont sali w Godzieszowie wraz z wyposażeniem 32 013,46 

Gościszów Budowa oświetlenia drogowego 39 309,00 

Kierżno Zakup ławek i stołów 

Oświetlenie placu zabaw oraz wiaty 

6 930,00 

13 530,00 

Milików Budowa oświetlenia drogowego 37 464,00 

Nowa Wieś Zagospodarowanie terenu przy wiacie wiejskiej 33 997,81 

Nowogrodziec Utworzenie placu zabaw 43 029,85 

Parzyce Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego 39 777,79 

Wykroty Zakup węży, prądownic i pilarki spalinowej dla OSP Wykroty 

Zagospodarowanie terenów zielonych przy pomniku oraz w 

parku 

Zakup piłkochwytów na boisko 

13 316,00 

19 400,00 

 

9 952,11 

Zabłocie Zagospodarowanie części działki nr 118/16 w Zabłociu 20 786,00 
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Zagajnik Altana drewniana 

Tabliczki informacyjne z nazwami ulic 

15 250,00 

888,06 

Zebrzydowa Zakup kosiarki spalinowej 

Zakup budynku magazynowego dla sołectwa w Zebrzydowej 

1 601,00 

41 405,80 

RAZEM 451 947,36 

Źródło: opracowanie własne. 

I.5. Pozyskane środki zewnętrzne na realizowane projekty inwestycyjne  

i remontowe z wyszczególnieniem kwot i źródeł pochodzenia 

 Za pozyskane środki zewnętrzne uznaje się środki finansowe, które faktycznie wpłynęły 

do budżetu gminy i stanowiły dochody gminy. Są to zarówno dochody majątkowe (inwestycyjne), 

jak i bieżące (nieinwestycyjne). 

Tab.  9 Zestawienie pozyskanych przez Gminę Nowogrodziec środków zewnętrznych na 

realizowane projekty inwestycyjne i remontowe2. 

Projekt 
Wysokość 

dotacji [zł] 
Źródło dotacji 

Przebudowa kanalizacji deszczowej wraz z 

infrastrukturą towarzyszącą w Nowogrodźcu 
339 129,59 

Europejski Fundusz 

Rozwoju Regionalnego 

Lomnice nad Popelkou i Nowogrodziec – wspólna 

podróż w czasie 
105 528,94 

Europejski Fundusz 

Rozwoju Regionalnego; 

budżet państwa 

 

Renowacja wieży widokowej w Nowogrodźcu 

wraz z zagospodarowaniem terenu 
190 890,00 

Europejski Fundusz 

Rozwoju Regionalnego 

Bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych 

będących własnością Gminy Nowogrodziec 

(remont 4 przepustów zlokalizowanych w obrębie 

miejscowości: Gierałtów i Czerna) 

11 310,00 budżet województwa - 

dotacja celowa na bieżące 

utrzymanie urządzeń 

melioracji wodnych 

Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów 

rolnych dz. 805/3 w Zebrzydowej 
173 250,00 

budżet województwa - 

Fundusz Ochrony 

Gruntów Rolnych 

Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów 

rolnych działka nr 120 i 155 w Nowogrodźcu ul. 

Nowogrodzka 

18 900,00 

Budowa drogi gminnej położonej na działkach  nr 

1091/6, 1095/2, 1091/3 oraz 1090 ul. 

Wyzwolenia w  Wykrotach 

377 127,09 Fundusz Dróg Lokalnych 

Zakup sprzętu do działań ratowniczo-gaśniczych 

dla OSP Zebrzydowa 
4 594,72 

dotacja celowa z 

Ministerstwa Spraw 

Wewnętrznych i 

Administracji 

Zakup pralki i suszarki do ubrań specjalnych dla 

OSP Nowogrodziec 
8 060,00 

 
2 W tabeli uwzględniono projekty realizowane przez Ochotnicze Straże Pożarne, ponieważ wkład własny 
wniosła do nich Gmina Nowogrodziec. 
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Zakup sprzętu do ochrony indywidualnej i działań 

ratowniczo – gaśniczych dla OSP Czerna 
7 235,30 

Zakup pilarki spalinowej dla OSP Nowogrodziec 

Osiedle 
2 050,00 

Budżet Nadleśnictwa 

Lwówek Śląski 

Zakup sprzętu, wyposażenia, środków ochrony 

indywidualnej jednostki OSP Gierałtów 
16808,38 Wojewódzki Fundusz 

Ochrony Środowiska  

i Gospodarki Wodnej 
Zakup umundurowania i środków ochrony 

indywidualnej dla OSP Czerna 

11 028,00 

Zakup sprzętu ochrony indywidualnej strażaków 

aparaty ODO dla OSP Nowogrodziec 

8 080,00 dotacja celowa z budżetu 

Funduszu Składkowego 

Ubezpieczenia 

Społecznego Rolników 

Projekty inwestycyjne i zakupy w ramach 

Funduszy Sołeckich poszczególnych miejscowości 

Gminy 

101 407,22 
zwrot w formie dotacji z 

budżetu państwa 

Dotacja z budżetu państwa na projekty 

inwestycyjne w ramach Funduszu 

Przeciwdziałania COVID-193 

1 858 900,00 Fundusz 

Przeciwdziałania COVID-

19 

RAZEM 2 773 872,41 
Źródło: opracowanie własne. 

W 2021 r. realizowano także inne projekty, na które pozyskano zewnętrzne środki 

finansowe. Jednak ze względu na zasady rozliczeniowe, dochody nie wpłynęły do budżetu Gminy 

w 2021 r. Są to przede wszystkim projekty złożone w ramach Programu Polski Ład o łącznej 

kwocie przyznanych dotacji 10 450 000 zł (budowa świetlic wiejskich w Gościszowie i Parzycach, 

budowa budynku na stadionie w Nowogrodźcu, modernizacja boiska w Zebrzydowej). 

I.6. Stwierdzone zagrożenia lub problemy społeczne występujące na terenie 

Gminy 

 Na podstawie sprawozdań przygotowywanych przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej można stwierdzić, że najbardziej doniosłymi problemami społecznymi są: ubóstwo, 

bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych, długotrwała lub ciężka choroba, potrzeba 

ochrony macierzyństwa oraz niepełnosprawność. W 2021 r. najwięcej osób korzystało z pomocy 

Ośrodka właśnie z tych powodów i stan taki utrzymuje się od 2019 r. W porównaniu z 2020  

i 2019 r. daje się zauważyć dalszy spadek liczby osób korzystających z pomocy społecznej. 

 

 
3 Środki wydatkowane są w 2021 r. 
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Tab.  10 Powody udzielania pomocy przez MGOPS w Nowogrodźcu w 2020 i 2021 r. 

Powód trudnej sytuacji życiowej4 
Liczba osób 

w 2020 r. 

Liczba osób 

w 2021 r. 
Zmiana 

Ubo stwo 401 280 ↓30,2% 

Bezdomnos c  11 11 bz. 

Potrzeba ochrony macierzyn stwa 258 192 ↓25,6% 

Bezrobocie 175 159 ↓9,1% 

Niepełnosprawnos c  215 163 ↓24,2% 

Długotrwała lub cięz ka choroba 233 197 ↓15,5% 

Bezradnos c  w sprawach opiekun czo-
wychowawczych 

283 266 ↓6% 

Przemoc w rodzinie 3 16 ↑433,3% 

Alkoholizm 30 37 ↑23,3% 

Narkomania 2 5 ↑150% 

Trudnos c  w przystosowaniu do z ycia po 
opuszczeniu zakładu karnego 

13 2 ↓84,6% 

Zdarzenie losowe 23 21 ↓8,7% 
Źródło: opracowanie własne. 

I.7. Poziom wydatków na pomoc społeczną i socjalną z podziałem na środki 

Gminy i środki Budżetu Państwa 

Pomoc społeczna polega na wspieraniu osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do 

zaspokojenia potrzeb i umożliwianiu im życia w warunkach odpowiadających godności 

człowieka. Obejmuje działania zmierzające do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich 

integracji ze środowiskiem. W Gminie Nowogrodziec zadania te realizuje Miejsko Gminny 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowogrodźcu. 

Nałoz one na jednostkę zadania moz na podzielic  na zadania własne gminy finansowane  

z budz etu Gminy Nowogrodziec i zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, na realizację 

kto rych Gmina otrzymuje dotacje celowe z budz etu pan stwa. 

Tab.  11 Wydatki na pomoc społeczną w Gminie Nowogrodziec w latach 2020-2021 [tys. zł].  
2020 2021 

Wydatki na pomoc społeczną ogółem, w tym 3 883 4 725 

wydatki ze środków własnych na pomoc społeczną  2 661 2 889 
wydatki z dotacji na pomoc społeczną  1 222 1 836 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS, BIP Gminy Nowogrodziec, RIO we Wrocławiu. 

 
4 W tabeli nie uwzględniono sieroctwa oraz klęsk żywiołowych lub ekologicznych, ponieważ nie 
występowały w ostatnich 2 latach jako powody trudnej sytuacji życiowej. 
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Rys.  7 Wydatki na pomoc społeczną w Gminie Nowogrodziec w latach 2020-2021. 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS, BIP Gminy Nowogrodziec, RIO we Wrocławiu. 

Rys.  8 Wydatki na rodzinę w Gminie Nowogrodziec w latach 2020-2021. 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS, BIP Gminy Nowogrodziec, RIO we Wrocławiu. 

Środki własne na wydatki na pomoc społeczną w 2020 r. wyniosły 2 661tys zł, natomiast 

w 2021 r. - 2 889tys zł. Gmina Nowogrodziec na dzien  31.12.2021 r. w dziale rodzina 

wydatkowała21 342 tys. zł. 

W 2020 r. w stosunku do 2019 r. został zauważony wzrost rozpatrzonych przez 

Dolnośląski Urząd Wojewódzki spraw, gdzie ustalono koordynację systemów zabezpieczenia 

społecznego i zostały przekazane informacje przyznające świadczenie wychowawcze w celu 

realizacji. Z tego tytułu jednorazowo do wypłaty MGOPS realizował znaczne kwoty. Dodatkowo  

w 2021r. nie były już przez Gminę realizowane świadczenia „Dobry start”. 
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I.8  Poziom środków przeznaczonych na funkcjonowanie oświaty  

z podziałem na środki Gminy i środki Budżetu Państwa 

W dziale Oświata i wychowanie w ramach wydatków bieżących środki wydatkowane były 

na:  

− bieżące utrzymanie szkół podstawowych,  

− bieżące utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w gminie, 

− dotację na utrzymanie dzieci w oddziałach przedszkolnych na terenie Gminy Węgliniec,  

− dotację podmiotowa dla przedszkola niepublicznego w Czernej,  

− bieżące utrzymanie Przedszkola Publicznego w Nowogrodźcu, 

− dotacje dla innych gmin na utrzymanie dzieci w przedszkolach przekazane na podstawie 

porozumień z gminami: miejską Bolesławiec, wiejską Bolesławiec, miejską Zgorzelec, Węgliniec, 

miejską Lubań, wiejską Lubań, Osiecznica, 

− koszty dowozu uczniów do szkół,  

− dokształcanie i doskonalenia zawodowe nauczycieli, 

− realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci 

w przedszkolach o oddziałach przedszkolnych,  

− realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci 

w szkołach podstawowych i gimnazjach, 

− zakup podręczników i ćwiczeń dla uczniów  

–środki z dotacji, 

− wydatki związane z kosztami komisji egzaminacyjnych na wyższy stopień awansu zawodowego 

nauczycieli, 

− wydatki na organizację konkursów i olimpiad dla dzieci o zasięgu powiatowym. 

W 2020 r. w dziale Oświata i wychowanie łącznie wydatkowano na wydatki bieżące kwotę 

19 726 tys. zł, z kolei w 2021 r. kwota to wyniosła już 21 263 tys. zł. 

Tabela i wykres poniżej przedstawiają wydatki w dziale Oświata i wychowanie na 

rozdziały klasyfikacji budżetowej w latach 2020-2021. Największe wydatki ponoszone są na 

działalność szkół podstawowych. Na zmiany w poziomie wydatków na ten cel mają wpływ różne 

czynniki, m.in.: liczba oddziałów, liczebność klas, stopień awansu zawodowego nauczycieli 

zatrudnionych w szkołach oraz liczba i stopień niepełnosprawności dzieci, wymagających 

stosowanie specjalnej organizacji nauki. Z kolei na przedszkola publiczne Gmina zrealizowała 

wydatki bieżące w łącznej kwocie 4 113 tys. zł. 
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Tab.  12 Wydatki w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Nowogrodziec  na lata 2020-2021 

[tys. zł]. 

Wydatki 2020 2021 

Szkoły podstawowe 13 878 15 173 

Przedszkola przy SP 438 489 

Przedszkola  3 204 3 624 

Dowożenie uczniów 241 372 

Dokształcanie nauczycieli 30 42 
Specjalna organizacja zajęć 1 898 1 815 

Dostęp do podręczników 135 163 

Pozostała działalność 2 5 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS, BIP Gminy Nowogrodziec, RIO we Wrocławiu. 

Rys.  9Wydatki w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Nowogrodziec na lata 2020-2021. 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS, BIP Gminy Nowogrodziec, RIO we Wrocławiu. 

 Tabela poniżej przedstawia wszystkie wydatki wykonane przez Gminę Nowogrodziec  

w dziale Oświata i wychowanie oraz Edukacyjna Opieka Wychowawcza w 2020 i 2021 r.  

w podziale na źródła finansowania. Wydatki te zawierają również wydatki inwestycyjne, które  

w 2020 r. wyniosły 100 tys. zł, a w 2021r. 420tys. zł. 

 

 Tab.  13 Wydatki na oświatę wg źródła finansowania w Gminie Nowogrodziec w latach 

2020-2021 [tys. z].  
2020 2021 

Subwencja oświatowa 12 521  13 335 

Dochody w oświacie i dotacje zewnętrzne 853 1 190 
Pokrycie pozostałych wydatków innymi dochodami 7 705 8 468 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS, BIP Gminy Nowogrodziec, RIO we Wrocławiu. 
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Tab.  14 Wydatki na oświatę w Gminie Nowogrodziec w latach 2020-2021 [tys. zł]. 

  2020 2021 

Wydatki na Oświatę i wychowanie ogółem 19 826 21 684 

w tym wydatki majątkowe 100 420 

w tym wydatki bieżące  19 726 21 263 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS, BIP Gminy Nowogrodziec, RIO we Wrocławiu. 

Wydatki inwestycyjne wykonane przez Gminę Nowogrodziec w 2021 r. obejmowały:  

1) wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do budynków Szkoły Podstawowej w Wykrotach - 

 3000,00 zł.  

2) „Laboratoria Przyszłości” - inwestycję w jednostkach oświatowych ze środków Funduszu 

Przeciwdziałania COVID-19, na podstawie uchwały nr 129 Rady Ministrów z 29-09-2021 r.; 

zrealizowane częściowo w 2021 r. w kwocie 354 888,20 zł. z kwoty przyznanej 408 900,00 zł. 

przez wszystkie jednostki oświatowe, 

3) rozbudowę Przedszkola Publicznego w Nowogrodźcu – w 2021 r. nie rozpoczęto realizacji 

zadania, Rada Miejska w Nowogrodźcu podjęła uchwałę o wygaszeniu zadania, 

4) wykonanie ogrodzenia Filii Przedszkola Publicznego w Zebrzydowej - poniesiono wydatki 

związane z: demontażem istniejącej siatki ogrodzeniowej, czyszczeniem i malowaniem 

istniejących słupków ogrodzeniowych oraz istniejącej bramy dwuskrzydłowej, montażem nowej 

siatki plecionej, częściowym wykonaniem murku betonowego, wbudowaniem nowych słupków – 

wydatkowano 62 385,60 zł.  

5) przebudowę pomieszczeń na rozdzielnię posiłków i zmywalnię w budynku Szkoły 

Podstawowej w Nowogrodźcu – zadanie zakończono z wydatków niewygasających z upływem 

2020 r.- 74 392,00 zł.  

I.9.  Pozyskane środki zewnętrzne na realizowanie projektów innych niż 

wskazane w punkcie wyżej z wyszczególnieniem kwot i źródeł pochodzenia 

Tab.  15 Zestawienie pozyskanych przez Gminę Nowogrodziec środków zewnętrznych na 

realizowane projekty inwestycyjne i remontowe. 

Projekt 
Wysokość 

dotacji [zł] 
Źródło dotacji 

dotacja celowa na dofinansowanie zadań w zakresie 

wychowania przedszkolnego 
469 249,00 

budżet państwa 

dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, 

materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe 
163 333,85 

budżet państwa 

„Szkolny Klub Sportowy”  

Wojewódzki 

program 

Ministerstwa 

Sportu i Turystyki 

Zdalna Szkoła+ - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci 

Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego 
94 997,00 
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dofinansowanie wyposażenia w pomoce dydaktyczne 

niezbędne do realizacji podstawy programowej z 

przedmiotów przyrodniczychw Szkole Podstawowej im. 

Jana Pawła II w Gierałtowie 

75 000,00 

0,4% rezerwy 

części oświatowej 

subwencji ogólnej 

RAZEM 707 582,85zł 
Źródło: opracowanie własne. 

I.10. Informacje dodatkowe 

I.10.1  Współpraca z innymi jednostkami samorządu terytorialnego oraz 

związkami tych jednostek 

W 2021 r. Gmina Nowogrodziec wniosła roczną składkę członkowską w Związku Gmin 

KWISA w wysokości 15 214 zł oraz opłatę na rzecz funkcjonowania schroniska dla zwierząt  

w wysokości 98 891 zł w celu realizacji zadania wynikającego z ustawy o ochronie zwierząt, 

polegającego na zapewnieniu bezdomnym zwierzętom stałego miejsca pobytu.  

Składki członkowskie uiszczono także w związku z przynależnością Gminy Nowogrodziec 

do następujących podmiotów: 

- Stowarzyszenie „Partnerstwo Izerskie” (Lokalna Grupa Działania) z siedzibą w Gryfowie 

Śląskim, wspierające społeczno-gospodarczy rozwój regionu Pogórza Izerskiego - składka  

w wysokości 5 000 zł; 

- Euroregion „Nysa” z siedzibami w Jeleniej Górze i Zittau, działający na rzecz poprawy standardu 

życia, jakości środowiska, rozwoju gospodarczego, budowy przejść granicznych; składka w 

wysokości 15 214 zł, 

- Stowarzyszenie Południowo-Zachodnie Forum Samorządu Terytorialnego „POGRANICZE”, 

działające na rzecz promocji południowo-zachodniej części Dolnego Śląska; składka  

w wysokości 3 000 zł, 

- Stowarzyszenie Rzeczpospolita Samorządna, wspierające szeroko pojęty rozwój wspólnot 

lokalnych i realizację wspólnych interesów jednostek samorządu terytorialnego, m.in. poprzez 

realizację Dolnośląskiej Autostrady Rowerowej (ustalenie wstępnego przebiegu ścieżek 

rowerowych i gruntów wraz z identyfikacją infrastruktury towarzyszącej); składka w wysokości 

30 404 zł. Uchwałą Rady Miejskiej w Nowogrodźcu nr XL/272/21 Gmina Nowogrodziec wystąpiła 

ze Stowarzyszenia Rzeczpospolita Samorządna z powodu braku postępów w realizacji założonych 

działań związanych z wytyczeniem i realizacją ścieżek rowerowych na terenie gminy 

Nowogrodziec. 

Uchwałą Rady Miejskiej w Nowogrodźcu nr XXVIII/191/20 z dnia 29 września 2020 r. 

gmina Nowogrodziec przystąpiła do współpracy z gminami i powiatami tworzącymi Zachodni 

Obszar Integracji Województwa Dolnośląskiego (ZOI) w związku z utworzeniem i realizacją 

instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) w okresie 2021-2027. W 2021 r. 
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podjęto działania na rzecz wypracowania celów i strategii działania, jednak prace zawieszono ze 

względu na brak jasnych przepisów dot. funduszy unijnych.  

Gmina utrzymała ponadto współpracę z gminami partnerskimi: Gorzyce, Srbac 

(z Republiki Serbskiej Bośni i Hercegowiny), Grossdubrau (z Niemiec) oraz Powiatem 

Przemyślany (z Ukrainy). Jednak ze względu na pandemię Covid-19 nie realizowano spotkań  

z przedstawicielami tych jednostek.  

Gmina przekazała ponadto środki finansowe dla Warsztatów Terapii Zajęciowej  

w Bolesławcu, z których korzystają jej mieszkańcy. Ponadto zawarła porozumienie z gminami: 

miejską i wiejską Bolesławiec, Gromadka, Warta Bolesławiecka i Osiecznica w zakresie 

współpracy przy korzystaniu ze schroniska dla bezdomnych mężczyzn w Bolesławcu. 

I.10.2 Sposób wykonywania programu przeciwdziałania alkoholizmowi  

i narkomanii 

Szczegółowy opis realizacji obu programów znajduje się w rozdz. IV.3. Gminny Program 

Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2020-2022 oraz IV.4. Gminny Program Profilaktyki  

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2021. 

I.10.3  Współpraca z organizacjami pozarządowymi 

Współpraca z organizacjami pozarządowymi realizowana była na podstawie Uchwały NR 

XXX/199/20 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 26 listopada 2020 r. 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 2021. 

W dniu 4 lutego 2021 r. Burmistrz Nowogrodźca ogłosił konkurs ofert na realizację zadań 

publicznych z zakresu: 

I - wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu, w tym prowadzenia szkolenia 

sportowego i udziału drużyn w imprezach i rozgrywkach sportowych organizowanych przez 

gminne, powiatowe, wojewódzkie i ogólnopolskie związki sportowe, 

II - wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, w tym organizacji imprez sportowo-

turystyczno-krajoznawczych: rajdy, złazy, wycieczki krajoznawcze, itp., 

III - działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku oraz przeciwdziałania 

uzależnieniom i patologiom społecznym, poprzez organizację obozów, kolonii, półkolonii, 

spotkań realizujących programy profilaktyczno-wychowawcze, 

IV - wspierania i upowszechniana kultury fizycznej, w tym prowadzenia szkolenia sportowego  

i udziału drużyn w imprezach i rozgrywkach sportowych, za wyjątkiem piłki nożnej. 
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Na zadanie I wykorzystano środki w wysokości 171 369,50 zł (9 projektów), na zadanie II - 

10 000,00 zł (2 projekty), na zadanie III - 45 000 zł (4 projekty), a na zadanie IV - 15 000,00 zł  

(2 projekty). 

W trybie pozakonkursowym wpłynęła jedna oferta na realizację zadania w zakresie 

wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, w tym prowadzenia szkolenia sportowego  

i udziału drużyn w imprezach i rozgrywkach sportowych organizowanych przez gminne, 

powiatowe, wojewódzkie i ogólnopolskie związki sportowe. Klubowi sportowemu przekazano na 

nie dotację w wysokości 10 000,00  zł. 

Łącznie w 2021 r. w ramach współpracy Gminy Nowogrodziec z organizacjami 

pozarządowymi i pomiotami, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego  

i o wolontariacie wydatkowano 251 369,50 zł. W zorganizowanych przez organizacje 

wydarzeniach uczestniczyło ponad 850 osób. 
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II. ANALIZA DZIAŁALNOŚCI BURMISTRZA NOWOGRODŹCA  

W POSZCZEGÓLNYCH OBSZARACH 

II.1.  Infrastruktura 

 W kwietniu Gmina otrzymała 1 mln zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na 

budowę Stacji Uzdatniania Wody wraz z infrastrukturą towarzyszącą (zbiornik wody czystej, 

odstojnik popłuczyn) oraz modernizację ujęcia wody w Gierałtowie. Stację ma charakteryzować 

wydajność na poziomie 2400 m3 na dobę. Monitoringowi pracy SUW będzie służyć instalacja 

fotowoltaiczna o mocy 50 kW. 

 W maju podpisano umowę na przebudowę dróg o kluczowym znaczeniu dla rozwoju 

Gminy Nowogrodziec. Inwestycję prowadzono przez cały rok 2021 na odcinkach o łącznej  

długości 10 146 m. Wykonano 31 dwuwarstwowych, nowych nawierzchni asfaltowych, zjazdy 

drogowe oraz odwodnienie poprzez wyprofilowanie spadków poprzecznych jezdni, uformowanie 

rowów drogowych i umocnienie ich płytami ażurowymi. Całkowity koszt zadania wyniósł ok. 3 

mln zł. Z kolei spółka Hydro-Tech zawarła umowę na III etap budowy kanalizacji sanitarnej w 

Gościszowie. Zgodnie z planem do końca 1. kwartału 2022 r. miała powstać sieć o długości 3 km. 

Koszt robót wyniósł ponad 2,7 mln zł, z czego dotacja z PROW 2014-2020 to ponad 1,6 mln zł. 

 W czerwcu Gmina zawarła porozumienie w sprawie powierzenia jej realizacji zadania 

własnego Województwa Dolnośląskiego pn. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 357 w zakresie 

chodnika w miejscowości Zebrzydowa na odcinku od km 42+680 do km 43+200. W 2021 r. 

przygotowano dokumentacje projektową dla inwestycji, natomiast sama budowa zaplanowana 

została na 2022 r. 

 Kolejną, ważną inwestycją drogową którą zrealizowano w 2021 2, była przebudowa drogi 

gminnej na terenie SSE w Wykrotach przy ul. Wyzwolenia za ok. 970 tys. zł. Przebudowywany 

odcinek liczył 530 m, szerokość drogi wyniosła 7 m. Wykonano dwuwarstwową nawierzchnię 

asfaltową, zjazdy drogowe, przejścia dla pieszych z oświetleniem i oznakowaniem drogowym 

pionowym, a ponadto odwodnienie przez wyprofilowanie spadków poprzecznych jezdni. 

 Prace dotyczące poprawy stanu infrastruktury drogowej objęły także drogi w Czernej (dz. 

nr 702, 589/5, 615/4), Gierałtowie (dz. nr 291, 892, 229) i Wykrotach (ul. Polna – dz. nr 153). 

Długość dróg w tych miejscowościach wyniosła 3 277 m, szerokość każdej z nich to 3 m. Na każdej 

wykonano dwuwarstwową nawierzchnię asfaltową, zjazdy drogowe i odwodnienie. Pozostałe 

prace dotyczące infrastruktury drogowej realizowano w: Gościszowie (dz. nr 397/29, częściowo 

473), Milikowie (część dz. nr 584), Nowogrodźcu (ul. Sosnowa, Sienkiewicza, Moniuszki i Leśna) 

oraz Zabłociu (część dz. nr 19). Inwestycje drogowe objęły też: drogę gminną Zebrzydowa Wieś - 

Zebrzydowa Stacja oraz ul. Nowogrodzką w Nowogrodźcu (przebudowa w technologii 

asfaltowej). Opracowano pełne dokumentacje Projektowe dla innych istotnych zadań, których 

realizacja nastąpi w 2022 r. W Godzieszowie zamontowano nową wiatę przystankową. 
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W listopadzie zakończono prace na terenie boiska przy Szkole Podstawowej im. Jana 

Pawła II w Gierałtowie. Korzystając ze wsparcia finansowego Polskich Sieci 

Elektroenergetycznych w ramach programu „WzMOCnij swoje otoczenie” (20 tys. zł), na boisku 

zamontowano piłkochwyty i ławki dla zawodników, publiczności i trenerów. Realizacja zadania 

miała na celu poprawę jakości zajęć wychowania fizycznego oraz zachęcenie do uprawiania 

aktywności fizycznej. 

W grudniu zakończono realizację inwestycji polegającej na rozbudowie nieużytkowanego 

budynku cmentarnego w Gierałtowie. W ramach prac wykonano: roboty rozbiórkowe i 

przygotowawcze, makroniwelację i roboty ziemne, ściany, więźbę i pokrycie dachowe, stolarkę 

okienną i drzwiową, tynki, okładziny i roboty malarskie, ocieplenie ścian zewnętrznych, posadzki, 

roboty terenowe wokół budynku - schody i opaskę. Budynek posiada instalację odgromową, 

wewnętrzne instalacje elektryczne zasilane agregatem prądotwórczym. Inwestycję zrealizowano 

z dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. 

II.2. Oświata i wychowanie 

W celu niwelowania negatywnych skutków pandemii uczniowie uczestniczyli w zajęciach 

wspomagających w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości oraz umiejętności z wybranych zajęć 

edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego. Środki w wysokości 46 200,00 zł pochodziły  

z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na 2021 r. Zajęcia odbywały się od 1 września do 

22 grudnia 2021 r. 

W grudniu gmina otrzymała środki dla wszystkich szkół podstawowych w ramach 

programu „Laboratoria Przyszłości”. Program ma na celu budowę kompetencji kreatywnych  

i technicznych wśród uczniów. Szkoły otrzymały wsparcie finansowe na zakup wyposażenia 

technicznego niezbędnego do rozwoju umiejętności praktycznych - manualnych i technicznych, 

umiejętności samodzielnego i krytycznego myślenia, myślenia matematycznego, umiejętności  

w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii, stosowania technologii informacyjno-

komunikacyjnych, pracy zespołowej, dobrej organizacji i dbania o porządek na stanowisku pracy 

oraz radzenia sobie w życiu codziennym. Projekt pozwolił zakupić nowoczesny sprzęt, który  

uatrakcyjni zajęcia szkolne i pozwoli uczniom rozwijać zainteresowania w ramach 

obowiązkowych zajęć edukacyjnych, a także w ramach zajęć pozalekcyjnych, kół zainteresowań  

i innych form rozwijania umiejętności. W ramach programu Gmina Nowogrodziec otrzymała 408 

900,00 zł, z czego w 2021 r, jednostki oświatowe dokonały zakupów na kwotę 354 888,20 zł. 

Pozostała kwota zostanie wydatkowana w 2022 r.  

Gmina Nowogrodziec zawarła umowę z Dolnośląską Federacją Sportu jako operatorem 

wojewódzkim programu „Szkolny Klub Sportowy” prowadzonego przez Ministerstwo Sportu  

i Turystyki. Celem tych działań jest umożliwienie podejmowania dodatkowej aktywności fizycznej 
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w formie pozalekcyjnych zajęć sportowych i rekreacyjnych pod opieką nauczycieli wychowania 

fizycznego. Zajęcia odbywały się od 15 lutego do 15 grudnia 2 razy w tygodniu. Uczestniczyli  

w nich uczniowie w minimum 15-osobowych grupach: jednej w szkole w Czernej, 2 w Gierałtowie 

i 3 w Nowogrodźcu. 

Do najważniejszych wydatków inwestycyjnych związanych z funkcjonowaniem gminnych 

placówek edukacyjnych można zaliczyć te, które poniesiono w związku z: 

• wykonaniem przyłącza kanalizacyjnego do budynków Szkoły Podstawowej w Wykrotach, 

• demontażem niefunkcjonalnej siatki ogrodzeniowej filii Przedszkola Publicznego  

w Zebrzydowej, czyszczeniem i malowaniem słupków ogrodzeniowych i dwuskrzydłowej 

bramy, montażem nowej siatki plecionej z częściowym wykonaniem murku betonowego i 

wbudowaniem nowych słupków, 

• przebudową pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Nowogrodźcu z przeznaczeniem na 

rozdzielnię posiłków i zmywalnię. 

Ponadto placówki oświatowe uczestniczyły w następujących projektach i programach: 

Tab.  16 Zestawienie projektów i programów realizowanych w placówkach oświatowych 

prowadzonych przez Gminę Nowogrodziec. 

Projekt/program Zakres tematyczny 
Placówki 

uczestniczące 

Program dla szkół  

(Krajowy Ośrodek 

Wsparcia Rolnictwa) 

dostarczanie do szkół owoców, warzyw, mleka 

i przetworów mlecznych 

Szkoły 

Podstawowe w 

Czernej, 

Gierałtowiei 

Wykrotach 

„Bezpieczny Puchatek” przybliżenie zasad bezpiecznego poruszania 

się po drogach 

Szkoły 

Podstawowe 

w Gościszowie 

i Nowogrodźcu 

Szkolny Klub Sportowy opis w rozdz. II.3 Kultura, sport i rekreacja 

Klub Bezpiecznego 

Puchatka 

propagowanie bezpiecznych zachowań i 

bezpiecznego spędzania wolnego czasu 

Szkoła 

Podstawowa w 

Gierałtowie „Być jak Ignacy” popularyzacja wiedzy nt. Ignacego 

Łukasiewicza, przemysłu naftowego i 

gazowego, polskich naukowców, ich 

wynalazków, odkryć i dokonań, nauk 

matematyczno-przyrodniczych i historii 

polskiej myśli technicznej, kształtowanie 

postaw patriotycznych, promowanie działań 

edukacyjnych opartych na aktywnym 

doświadczaniu i obserwowaniu 

Uczymy Dzieci 

Programować 

propagowanie nauki programowania 
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Program „Stare klucze dla 

Budzika” 

wspierająca Fundację Ewy Błaszczyk „Akogo” 

Europejski Dzień Języków 

Obcych 

prezentacja języków różnych państw i 

narodów 

Program profilaktyczny 

„Zachowaj trzeźwy umysł” 

profilaktyka uzależnień wśród dzieci i ich 

rodzin 

Program profilaktyczny 

„Postaw na rodzinę” 

propagowanie zdrowego  stylu życia, spędzania 

wspólnie wolnego czasu, postaw 

prorodzinnych 

Uczymy dzieci 

programować 

kształtowanie logicznego myślenia, ćwiczenie 

umiejętności planowania oraz zadaniowego 

podejścia do problemów 

 

Projekt Uniwersytet Dzieci 

w Klasie – Mali Detektywi 

poznawanie matematyki, przyrody i 

informatyki, rozwijanie kompetencji 

społecznych i umiejętności plastycznych 

Międzynarodowy Dzień 

Tabliczki Mnożenia 

propagowanie zabawowej formy nauczania i 

uczenia się matematyki 

Akcja Żonkile propagowanie wiedzy o powstaniu w getcie 

warszawskim 

Międzyświetlicowa 

wymiana pocztówkowa 

ćwiczenie umiejętności redagowania listów, 

poznawanie walorów najbliższej okolicy oraz 

Polski 

Innowacje:„Myślograficzny 

zeszyt lektur” 

motywowanie do nauki, rozwijanie 

kreatywności, zachęcenie do czytania lektur 

Szkoła 

Podstawowa w 

Gościszowie Innowacje:„Lekturki spod 

chmurki” 

rozbudzenie ciekawości literackiej 

Innowacje:„Ortografia na 

wesoło” 

utrwalanie zasad ortograficznych 

„Przygody Pimpka – 

piszemy pamiętnik” 

utrwalanie poznanych form wypowiedzi 

„Kubusiowi Przyjaciele 

Natury” 

kształtowanie postaw proekologicznych 

„Finansoaktywni. Misja: 

Podatki. To się opłaca.” 

przybliżenie uczniom wiedzy na temat 

podatków 

Digital Kids - zaproponuj 

misję na Marsa 

warsztaty z nauki programowania dla 

nauczycieli, wyposażenie szkoły w narzędzia 

typu laptop, tablety, klocki edukacyjne 

Szkoła 

Podstawowa w 

Nowej Wsi 

„Cała Polska czyta 

dzieciom” 

projekt czytelniczy 

udział w Rajdzie Bibliotekarza 

Szkoła 

Podstawowa w 

Nowogrodźcu 

Naj… - Szkoła Odkrywców 

Talentów 

odkrywanie i rozwijanie zdolności u uczniów Szkoła 

Podstawowa w 

Wykrotach Wewnątrzszkolny projekt 

„Dla Niepodległej” 

kultywowanie tradycji niepodległościowych 
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Program wzmocnienia 

rodziny 

szkoła jako miejsce przyjazne rodzinie 

(dostrzega i respektuje jej wartość i rolę w 

rozwoju osobowym człowieka) 

„Mała książka – wielki 

człowiek” 

wyprawki do nauki czytania dla uczniów klas I 

Szkoła pamięta odwiedzanie i porządkowanie grobów  

Razem na  święta występy uczniów dla seniorów w hospicjum, 

wykonanie kartek świątecznych 
Źródło: opracowanie własne. 

Ponadto szkoły angażują się w inne akcje, które pozwalają na rozwijanie wrażliwości, 

bezinteresowności oraz empatii u uczniów, jak np. akcje na rzecz Domów Dziecka w Jaworze  

i Bolesławcu oraz schroniska dla bezdomnych zwierząt. Biorą udział w działaniach opierających 

się na współpracy z różnymi podmiotami. Do takich przykładów można zaliczyć udział w akcji 

„Tak pomagam” organizowanej przez Caritas Polska, czy organizację Międzynarodowego Dnia 

Praw Dziecka. 

II.3. Kultura, sport i rekreacja 

Gminne Centrum Kultury i Sportu w Nowogrodźcu zorganizowało w 2021 r. szereg 

wydarzeń kulturalnych, dostosowując je do zmiennej sytuacji epidemicznej. Do najważniejszych 

należały: 

- 29. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, 

- Zagłębie Kultury na Dolnym Śląsku - Joszko Broda, 

- Koncert „Po kolędzie”, 

- projekt Muza w Sieci: koncert Nowogrodzieckiej Orkiestry Dętej, koncert Scholi z Gierałtowa, 

koncert Kapeli na Wesoło, 

- Gminny Dzień Kobiet, 

- wirtualne wystawy: „Od Memfis do Teb. Skarby architektury stolic starożytnego Egiptu  

w obiektywie Macieja Jawornickiego”, „KOLORY TOKIO”, „Portrety”, „NA TROPACH TRADYCJI”, 

- cykl słuchowisk dla dzieci „Kobiety czytają”, 

- koncert Mirosława Deredasa „Elvis na bis”, 

- spektakl online - Misterium „I dajesz nam nadzieję”, 

- cykl słuchowisk „Męskie czytanie - poezja miłosna”, 

- cykl koncertów „Spotkanie z klasyką”, 

- Gminny Dzień Dziecka - spotkanie z teatrem, 

- Czerwiec z poezją „Dzieci dzieciom”, 

- Konkurs recytatorski klas 1-3, 

- występy stand-up: Mieszka Minkiewicza, Grzegorza Dolniaka, Damiana Skóry i Jaśka 

Borkowskiego, 
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- koncerty: Bez Polotu Band, Lucy i Tom „Slowsongs”, 

- zakończenie roku szkolnego Społecznego Ogniska Muzycznego, 

- Wakacyjny Maraton Filmowy, 

- Strefa Muzy, 

- spotkania autorskie z: Joanną Lamparską, Pawłem Kopijerem, 

- piknik czytelnika, 

- Festiwal WratislaviaCantans, 

- 2.  Dolnośląskie Spotkania z Tradycją, 

- XIII Międzynarodowy Festiwal Muzyka u J.I. Schnabla 

- Święto Odzyskania Niepodległości, 

- Mikołajki, 

- Nowogrodziecka Kolęda. 

 Gminne Centrum Kultury i Sportu w Nowogrodźcu otrzymało na realizację projektu pn. 

CYFROWA METAMORFOZA KULTURY dofinansowanie w wysokości 146 700 zł. Projekt będzie 

realizowany w 2022 r. i przewiduje rozwój kompetencji pracowników instytucji kultury 

dotyczących przeniesienia zadań statutowych do sieci oraz ucyfrowienie działań statutowych  

i współpracy z mieszkańcami, w tym poprzez zakupy niezbędnego sprzętu. 

 Bibliotekę Miejską w Nowogrodźcu oraz jej 4 filie odwiedzono 5462 razy, wypożyczając 

11 870 pozycji księgozbioru. Aby zwiększyć dostępność różnych książek dla mieszkańców gminy, 

biblioteka zadeklarowała udział w Bazie Ibuk i programie ACADEMIA, umożliwiających dostęp do 

publikacji naukowych. Dzięki udziałowi w akcji „Biblioteka na to czeka” pozyskano z kolei 

bezpłatnie pakiet 30 publikacji Instytutu Pamięci Narodowej. Z okazji 70-lecia Biblioteki Miejskiej 

przygotowano Strefę Czytelnika, służącą przede wszystkim organizacji imprez edukacyjno-

kulturalnych.  

Również ta instytucja organizuje liczne imprezy kulturalne i edukacyjne: 

- wystawy: Walentynki, Wiosna w poezji, prace plastyczne dzieci z Przedszkola Publicznego  

w Zebrzydowej, Patroni 2021 roku, Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich, Dzień Flagi 

Rzeczypospolitej Polskiej, Ogólnopolski Dzień Książkowego Misia, Mali wielcy, Dzień Postaci  

z Bajek, 

- warsztaty wielkanocne, 

- IV. edycja Gminnego Konkursu Recytatorskiego, 

- lekcje biblioteczne, 

- konkurs na Najlepszego Czytelnika Biblioteki Miejskiej w Nowogrodźcu. 

 Obie instytucje kultury ściśle współpracują przy organizacji większości wymienionych 

wydarzeń. 

Duża część projektów realizowanych przez GCKiS miała charakter sportowy: 
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- Weekendowe Warsztaty Zumby, 

- Ferie zimowe na sportowo 2021, 

- cykl informacyjny „Wieści z boisk”, 

- Turniej Piłki Nożnej Żaków, 

- rajd rowerowy „Odjazdowy bibliotekarz - Brzegiem Kwisy”, 

- Podsumowanie sezonu młodzieżowych drużyn piłkarskich GCKiS - grup Młodzik i Trampkarz, 

- Turniej drużyn Żak i Skrzat, 

- akcja promocyjna zajęć Treningu Funkcjonalnego i Pilatesu. 

W treningach drużyn piłkarskich przygotowywanych przez GCKiS brało udział około 80 osób. 

Zajęcia w okresie wiosennym prowadzono na stadionie miejskim w Nowogrodźcu oraz 

kompleksie Orlik w 6 grupach treningowych. 

 Realizując działania z zakresu kultury i sportu, instytucje gminne szeroko współpracują  

z organizacjami pozarządowymi czy podmiotami gospodarczymi, jak np. Koła Gospodyń 

Wiejskich, Ochotnicze Straże Pożarne, III Szczep Harcerski Hubal, placówki oświatowe, Ceramika 

„Milena”, Zakład Ceramiczny Cer-Gor, Nadleśnictwo Bolesławiec, Pasieka DAKOTA, Noelken z 

Nowogrodźca, Kopalnie Surowców Mineralnych SURMIN-KAOLIN S.A., TVP Kultura, Otomedia. 

II.4. Pomoc społeczna 

 Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowogrodźcu wypłacał m.in. następujące 

świadczenia w ramach realizacji zadań związanych z pomocą społeczną: 

✓ 98 dodatków energetycznych dla 13 gospodarstw domowych (26osób) na łączną kwotę 

1 398,34 zł, 

✓ 323 dodatki mieszkaniowe dla 41 gospodarstw domowych (123osoby) na łączną kwotę 

101 358,93 zł, 

✓ zasiłki celowe dla 183 osób w formie gotówkowej i naturze na zabezpieczenie 

niezbędnych potrzeb życiowych, na łączną kwotę 229 690 zł, 

✓ zasiłki celowe z powodu zdarzeń losowych dla 5 osób na łączną kwotę 4 400 zł, 

✓ 188 zasiłków okresowych dla 61 rodzin, przyznawanych m.in. z powodu braku 

możliwości zatrudnienia, długotrwałej choroby czy niepełnosprawności, na łączną kwotę 

61 374 zł, 

✓ 459 zasiłków stałych dla 44 osób na łączną kwotę 247 720 zł. 

Ponadto Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje inne zadania ustawowe - 

zarówno własne, jak i zlecone: 

➢ prowadzenie Domu Dziennego Pobytu dla osób w wieku poprodukcyjnym  

i niepełnosprawnych – koszt 142 686,97 zł, 
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➢ prowadzenie mieszkania chronionego o charakterze wspieranym przy ul. Lubańskiej 14 

w Nowogrodźcu (zamieszkiwała je osoba samotna w wieku poprodukcyjnym,  

z długotrwałą chorobą, otrzymująca świadczenie emerytalne), 

➢ pokrycie kosztów utrzymania 28 dzieci z gminy Nowogrodziec pieczy zastępczej - kwota 

348 074,43 zł, 

➢ pokrycie kosztów 2 pogrzebów - koszt8 490 zł, 

➢ świadczenie usług opiekuńczych, 

➢ realizacja rządowego Programu „Posiłek w szkole i w domu” poprzez objęcie 

dożywianiem 431 osób. 

Pracownicy zaangażowani byli w działania „dodatkowe”, niewynikające z przepisów prawa. 

Należą do nich m.in. dyżury telefoniczne w związku z pandemią Covid-19, dostarczanie paczek 

żywnościowych na kwarantannie, pomoc w rejestracji w Powiatowym Urzędzie Pracy, udział w 

rozprawach sądowych osób korzystających ze wsparcia MGOPS czy przekazywanie darów 

pozyskanych z różnych źródeł dla najbardziej potrzebujących mieszkańców gminy. 

II.5. Przedsięwzięcia prorodzinne 

 W 2021 r. ze świadczeń rodzinnych skorzystało 765 rodzin. Miejsko Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej w Nowogrodźcu realizował m.in. poniższe formy wsparcia dla rodzin5: 

✓ 7885 zasiłków rodzinnych na łączną kwotę 893 395,91 zł oraz 4723 dodatki do zasiłków 

rodzinnych na kwotę 508 049,78 zł, 

✓ 3838 zasiłków pielęgnacyjnych na łączną kwotę 827 388 zł, 

✓ 1115 świadczeń pielęgnacyjnych na łączną kwotę 2 178 307 zł, 

✓ 73 jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka na łączną kwotę 73 000 zł, 

✓ świadczenia wychowawcze (tzw. 500+) na łączną kwotę 15 144 092,04 zł, 

✓ 288 stypendiów socjalnych na kwotę 29 496,46 zł, 

✓ wsparcie 2 asystentów rodzin dla 34 rodzin, 

✓ środki w wysokości 348 074,43 zł za umieszczenie w pieczy zastępczej 28 dzieci, 

✓ 1391 świadczeń z funduszu alimentacyjnego na łączną kwotę 610 924,93 zł, 

✓ 390 świadczeń rodzicielskich na kwotę 353 222 zł, 

✓ wypłata 2 świadczeń „Za życiem” na kwotę 8 000 zł, 

✓ wydanie 168 Kart Dużej Rodziny, w tym 92 dla rodziców i 76 dla dzieci. 

Gmina otrzymała Złoty Certyfikat jako podziękowanie za udział szkół w realizacji 

kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł” pod hasłem „Dorastamy asertywnie”, przyczyniając się  

 
5 Również część form wsparcia wymienionych w rozdz. II.4. Pomoc społeczna służy poprawie sytuacji  
w rodzinach. 
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w ten sposób do kształtowania wśród dzieci i młodzieży prozdrowotnych zachowań oraz 

wzmacnianie zasobów i umiejętności zmniejszających ryzyko sięgania po środki psychoaktywne. 

II.6. Ochrona przeciwpożarowa 

 Gmina wspierała i utrzymywała w gotowości bojowej 7 jednostek ochotniczych straży 

pożarnej. Ponoszone wydatki obejmowały m.in. utrzymanie łącznie 10 samochodów 

pożarniczych, ubezpieczenie członków OSP, pozwolenia na kierowanie pojazdami 

uprzywilejowanymi, wykonywanie badań lekarskich strażaków, badań psychologicznych 

kierowców, dokonywanie przeglądów zestawów ratownictwa drogowego czy konserwację 

systemu selektywnego alarmowania. 

 Liczba strażaków-ochotników wzrosła rok do roku. W największej liczbie interwencji 

uczestniczyli ratownicy z jednostki OSP Nowogrodziec (37%) oraz OSP Czerna (26%). 

Tab.  17 Liczba ratowników w jednostkach OSP w gminie Nowogrodziec w 2021 r. 

Jednostka OSP Liczba ratowników Liczba interwencji 

OSP Nowogrodziec 27 171 

OSP Czerna 26 118 

OSP Gierałtów 22 22 

OSP Wykroty 18 63 

OSP Zebrzydowa  16 41 

OSP Gościszów  13 16 

OSP Nowogrodziec Osiedle 13 31 

RAZEM 135 462 
Źródło: opracowanie własne. 

 W 2021 r. do Ochotniczych Straży Pożarnych trafiły środki finansowe pozyskane  

w ramach różnych projektów dotacyjnych: 

1) Zakup sprzętu do działań ratowniczo-gaśniczych dla OSP Zebrzydowa(łom, rozdzielacz 

kulowy, bosak składany aluminiowy, 2 tłumice gumowe teleskopowe, prądownica, maska do 

ODO): dotacja celowa z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji koszt zadania - 

4594,72 zł. 

2) Zakup pralki i suszarki do ubrań specjalnych dla OSP Nowogrodziec - dotacja celowa 

 z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, koszt zadania: 8 060,00 zł. 

3) Zakup sprzętu do ochrony indywidualnej i działań ratowniczo-gaśniczych dla OSP Czerna 

(2 sygnalizatory bezruchu, 4 hełmy strażackie, 2 pary rękawic, drabina przenośna, prądownica 

wodna, 2 węże tłoczne): dotacja celowa z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, 

koszt zadania: 7 235,30 zł. 

4) Zakup pilarki spalinowej dla OSP Nowogrodziec Osiedle: dotacja celowa z Nadleśnictwa 

Lwówek Śląski, koszt zadania: 2 050,00 zł. 
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5) Zakup sprzętu, wyposażenia, środków ochrony indywidualnej jednostki OSP Gierałtów 

(pilarka spalinowa, 6 par obuwia strażackiego, spodnie dla pilarza, 4 pary butów typu wodery,  

5 par rękawic, ubranie specjalne, radiotelefon, narzędzie ratownicze, opryskiwacz spalinowy,  

10 ubrań koszarowych): dotacja celowa z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  

i Gospodarki Wodnej, koszt zadania: 16 808,38 zł. 

6) Zakup umundurowania i środków ochrony indywidualnej dla OSP Czerna (po 6 ubrań 

specjalnych i kominiarek strażackich): dotacja celowa z Wojewódzkiego Funduszu Środowiska  

i Gospodarki Wodnej, koszt zadania: 11 028,00 zł. 

7) Zakup sprzętu ochrony indywidualnej strażaków aparaty ODO dla OSP Nowogrodziec: dotacja 

celowa z Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników, koszt zadania: 8 080,00 

zł. 

II.7. Rolnictwo 

 Gmina na bieżąco informowała na swojej stronie internetowej oraz profilu na portalu 

społecznościowym Facebook o możliwościach uzyskania dofinansowania dla przedsięwzięć 

związanych z rolnictwem. Prowadzono również działalność edukacyjną, np. przez publikację 

informacji o wymaganiach związanych z BHP przy obsłudze urządzeń technicznych w czasie 

różnego rodzaju prac rolniczych. 

 Gmina zawarła także umowy na wykonanie kosztorysów i przedmiarów służących 

przebudowie przepustów oraz wykonane zostały naprawy urządzeń melioracyjnych  

w Gierałtowie (działki nr 229, 570 i 585) i Czernej (działka nr 659). 

 Gmina Nowogrodziec opłaciła składki na rzecz spółek wodnych za rowy melioracyjne 

stanowiące jej własność. Dokonała także wpłat na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% wpływów 

z podatku rolnego. Ponadto zapłacono opłatę roczną za odrolnienie gruntów rolnych pod 

inwestycje gminne. 

II.8. Ochrona środowiska naturalnego 

W ramach promocji oraz informowania o programie „Czyste Powietrze” kilka razy w ciągu 

roku organizowano spotkania (stacjonarne i online) z doradcami, skierowane do mieszkańców 

gminy, w szczególności właścicieli domów jednorodzinnych. W trakcie spotkań można było 

poznać założenia programu, rodzaje wspieranych finansowo przedsięwzięć, sposób aplikowania 

o środki oraz zasady rozliczania dotacji. W prowadzonym przez gminę punkcie informacyjnym 

wsparto 44 osoby w przygotowaniu wniosków o dofinansowanie, zorganizowano 2 spotkania 

informacyjne o programie, prowadzono konsultacje osobiste i telefoniczne, przeprowadzono 23 

wizyty u mieszkańców celem oceny funkcjonującego źródła ciepła i analizy możliwości 
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przeprowadzenia termomodernizacji oraz rozliczenia dotacji. W punkcie można było także 

skorzystać z materiałów informacyjnych. 

W przypadku działalności informacyjnej skierowanej do rolników, kładziono nacisk na 

promowanie możliwości uzyskania wsparcia finansowego na działania prośrodowiskowe, jak 

pozyskanie dotacji z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na inwestycje mające na 

celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami. 

Znaczenie dla poprawy stanu środowiska ma również inwestycja polegająca na budowie 

Stacji Uzdatniania Wody i infrastruktury towarzyszącej w Gierałtowie. Przyczynia się ona bowiem 

nie tylko do poprawy jakości wody pitnej, ale również ochrony wód powierzchniowych  

i podziemnych, a także lokalnych warunków przyrodniczych głównie przez ograniczanie skutków 

klęsk wynikających z długotrwałej suszy. Z kolei w Gościszowie rozpoczęto budowę 3 km 

kanalizacji sanitarnej, do której miało zostać podłączonych około 50 nieruchomości. 

W wyniku konkursu organizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska  

i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Gmina pozyskała 23 036,80 zł na realizację zadania pn. 

Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy i Miasta 

Nowogrodziec. Programem objęto 50 nieruchomości, a zakres prac objął: zabezpieczenie, 

załadunek, transport na składowisko i unieszkodliwienie materiałów zawierających azbest. 

Gmina przeprowadzała inwentaryzację źródeł niskiej emisji, a także przyjmowała 

zgłoszenia do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Rozpoczęto działania zmierzające do 

budowy Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. 

II.9. Funkcjonowanie gminnych jednostek organizacyjnych i spółek 

miejskich 

 Za działania w zakresie pomocy społecznej odpowiada Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej – ich charakterystyka znajduje się w rozdz. II.4. Pomoc społeczna i II.5. Przedsięwzięcia 

prorodzinne. Działalność Gminnego Centrum Kultury i Sztuki oraz Biblioteki Miejskiej została 

opisana w rozdz. III.3. Kultura, sport i rekreacja. 

 Poniżej przedstawiono zestawienie liczbowe dot. różnych rodzajów świadczeń 

udzielanych przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowogrodźcu. 

Tab.  18 Liczba i rodzaje świadczeń udzielonych w SP ZOZ w Nowogrodźcu w 2021 r. 

Rodzaje świadczeń w POZ Liczba deklaracji 

świadczenia lekarza POZ – ubezpieczeni powyżej 75 r.ż. 674 

świadczenia pielęgniarki POZ – ubezpieczeni 0 – 6 r.ż. 548 

świadczenia położnej POZ 5187 

świadczenia pielęgniarki szkolnej  1156 

świadczenia pielęgniarki szkolnej – osoby objęte grupową profilaktyką 
fluorkową   

489 
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Rodzaje świadczeń w AOS 
Liczba wykonanych 

świadczeń 

świadczenia w zakresie położnictwa i ginekologii 2012 

pobieranie materiału z szyjki macicy do przesiewowego badania 
cytologicznego 

521 

świadczenia zabiegowe w położnictwie i ginekologii  73 

Świadczenia w oddziale opiekuńczo leczniczym 
Liczba świadczeń  

w osobodniach 
świadczenia w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym/opiekuńczo- 
leczniczym  

21633 

Świadczenia w oddziale paliatywnym 
Liczba świadczeń  

w osobodniach 
świadczenia w oddziale medycyny paliatywnej/hospicjum 
stacjonarnym 

5108 

Źródło: opracowanie własne. 

Dodatkowo Gmina przystąpiła do współpracy z Województwem Dolnośląskim w zakresie 

profilaktyki i wczesnego wykrywania nowotworów złośliwych dolnego odcinka przewodu 

pokarmowego. W realizację działań została włączona Gminna Przychodnia w Nowogrodźcu, która 

przekazywała mieszkańcom testy do samodzielnego wykonania, a następnie do Dolnośląskiego 

Centrum Onkologii we Wrocławiu celem przeprowadzenia badań. W ramach programu  

mieszkańcy mieli możliwość skorzystania z kompleksowej opieki onkologicznej w Centrum. 

 Straż Miejska w Nowogrodźcu w 2021 r. zatrudniała 2 osoby. Strażnicy wystawili  

9 mandatów oraz 55 razy zastosowali środki oddziaływania wychowawczego zgodnie z art. 41 

Kodeksu wykroczeń (najczęściej z powodu wykroczeń przeciwko bezpieczeństwu osób i mienia – 

ponad 40%wszystkich). W 2021 r. nie stwierdzono wykroczeń przeciwko porządkowi  

i spokojowi publicznemu, obyczajności publicznej, z ustawy o ochronie zdrowia przed 

następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. 

Tab.  19 Liczba wykroczeń stwierdzonych6 przez Straż Miejską w Nowogrodźcu w 2021 r. 

Rodzaj wykroczenia 

środki oddziaływania 

wychowawczego  

(art. 41 KW) 

Mandat 

liczba kwota 

przeciwko bezpieczeństwu osób i mienia 24 3 250 

przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w 

komunikacji 
4 0 0 

przeciwko urządzeniom użytku publicznego 1 2 200 

z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i 

przeciwdziałaniu alkoholizmowi 
2 1 100 

z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w 

gminach 
11 3 650 

z ustawy o odpadach 12 0 0 

 
6 W tabeli nie uwzględniono tych wykroczeń, w których Straż Miejska nie zdecydowała o wystawieniu 
mandatu bądź zastosowania środka oddziaływania wychowawczego. 



35 
 

Źródło: opracowanie własne. 

 Hydro-Tech Spółka z o.o. realizowała zadania wynikające z Wieloletnich planów rozwoju 

i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych (scharakteryzowane 

w rozdz. IV.13.). 

 Zasięg ponadgminny mają usługi świadczone przez Dom Pomocy Społecznej  

w Nowogrodźcu, przeznaczony dla osób w podeszłym wieku i niepełnosprawnych fizycznie, 

wymagających całodziennej opieki i niesamodzielnych. W 2021 r. z jego usług korzystały 33 osoby 

(21 mężczyzn, 12 kobiet, w tym 12 mieszkańców Gminy Nowogrodziec). Większość z nich 

korzystała z rehabilitacji ruchowej (31 osób) i terapii zajęciowej (32 osoby). W związku  

z pandemią DPS otrzymał dotację na przeciwdziałanie skutkom rozprzestrzeniania się wirusa 

SARS-Cov-2 oraz zabezpieczenie przed skutkami występowania wirusa (zakup środków ochrony 

osobistej, sprzętu i wyposażenia, zabezpieczenie kadry). Wysokość pozyskanych środków 

wyniosła łącznie 20 332 zł, przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń dla opiekunów, pielęgniarek  

i innych zleceniobiorców. DPS realizował także projekt grantowy „Zapewnienie bezpieczeństwa  

i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów 

pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19”, który 

przeznaczono na wypłatę jednorazowych dodatków do wynagrodzeń zatrudnionych na umowę  

o pracę pielęgniarek. 
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III. REALIZACJA UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ W NOWOGRODŹCU 

Lp. Uchwała Realizacja 

SESJA XXXIII – 12 stycznia 2021 r. 

1 
Uchwała nr XXXIII/220/21w sprawie budżetu Gminy i Miasta 

Nowogrodziec na 2021 rok  
w trakcie realizacji 

2 
Uchwała nr XXXIII/221/21w sprawie uchwalenia Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Nowogrodziec 
w trakcie realizacji 

SESJA XXXIV – 19 lutego 2021 r. 

3 

Uchwała nr XXXIV/222/21w sprawie uchwalenia Regulaminu 

korzystania z cmentarzy komunalnych położonych na terenie 

Gminy Nowogrodziec 

zrealizowano 

4 

Uchwała nr XXXIV/223/21w sprawie przystąpienia do 

sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy 

Nowogrodziec  

w trakcie realizacji 

5 

Uchwała nr XXXIV/224/21w sprawie przystąpienia do 

sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego wsi Godzieszów  

zrealizowana 

6 

Uchwała nr XXXIV/225/21w sprawie zmiany Uchwały nr 

XXVI/182/20 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 5 sierpnia 

2020 r.  w sprawie uchylenia Uchwały nr XXVI/217/04 Rady 

Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 15 listopada 2004 r. w 

sprawie sposobu sprawiania pogrzebu na koszt gminy i 

określenia zwrotu poniesionych wydatków   

zrealizowano 

7 
Uchwała nr XXXIV/226/21w sprawie rozpatrzenia petycji 

dotyczącej wszyscy są równi wobec prawa 
zrealizowana 

8 

Uchwała nr XXXIV/227/21w sprawie rozpatrzenia petycji z 

dnia 14 grudnia 2020 r. dotyczącej wezwania Rady Miejskiej w 

Nowogrodźcu do przyjęcia uchwały wszyscy są równi wobec 

prawa 

zrealizowana 

9 

Uchwała nr XXXIV/228/21w sprawie rozpatrzenia petycji w 

sprawie podjęcia uchwały dotyczącej ochrony i obrony 

prawdy, godności i wolności człowieka 

zrealizowana 

10 Uchwała nr XXXIV/229/21w sprawie rozpatrzenia wniosku zrealizowana 

11 

Uchwała nr XXXIV/230/21w sprawie uchylenia uchwały nr 

XXX/212/20 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 26 

listopada 2020 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości 

niezabudowanej   

zrealizowana 

12 

Uchwała nr XXXIV/231/21w sprawie zatwierdzenia planów 

pracy Komisji stałych Rady Miejskiej w Nowogrodźcu na 2021 

rok 

w trakcie realizacji 

13 

Uchwała nr XXXIV/232/21w sprawie zwolnienia i zwrotu 

części opłaty pobranej od przedsiębiorców za korzystanie 

z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 

przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży na terenie 

Gminy i Miasta Nowogrodziec za rok 2021 

zrealizowana, 

zmieniona Uchwałą nr 

XXXV/244/21 z dnia 25 

marca 2021 r.   

http://bip.nowogrodziec.pl/download/attachment/15977/uchwalaxxxiii220212021-01-12.pdf
http://bip.nowogrodziec.pl/download/attachment/15978/uchwalaxxxiii221212021-01-12.pdf
http://bip.nowogrodziec.pl/download/attachment/16020/uchwalaxxxiv222212021-02-19.pdf
http://bip.nowogrodziec.pl/download/attachment/16021/uchwalaxxxiv223212021-02-19.pdf
http://bip.nowogrodziec.pl/download/attachment/16022/uchwalaxxxiv224212021-02-19.pdf
http://bip.nowogrodziec.pl/download/attachment/16023/uchwalaxxxiv225212021-02-19.pdf
http://bip.nowogrodziec.pl/download/attachment/16024/uchwalaxxxiv226212021-02-19.pdf
http://bip.nowogrodziec.pl/download/attachment/16025/uchwalaxxxiv227212021-02-19.pdf
http://bip.nowogrodziec.pl/download/attachment/16026/uchwalaxxxiv228212021-02-19.pdf
http://bip.nowogrodziec.pl/download/attachment/16027/uchwalaxxxiv229212021-02-19.pdf
http://bip.nowogrodziec.pl/download/attachment/16028/uchwalaxxxiv230212021-02-19.pdf
http://bip.nowogrodziec.pl/download/attachment/16029/uchwalaxxxiv231212021-02-19.pdf
http://bip.nowogrodziec.pl/download/attachment/16030/uchwalaxxxiv232212021-02-19.pdf
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14 
Uchwała nr XXXIV/233/21w sprawie wprowadzenia zmian w 

budżecie Gminy i Miasta Nowogrodziec na 2021 rok 
zrealizowana 

SESJA XXXV –25 marca 2021 r. 

15 
Uchwała nr XXXV/234/21w sprawie sprzedaży 

nieruchomości niezabudowane 
w trakcie realizacji 

16 
Uchwała nr XXXV/235/21w sprawie sprzedaży 

nieruchomości niezabudowanej 
w trakcie realizacji 

17 

Uchwała nr XXXV/236/21w sprawie zawarcia kolejnych 

umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność 

Gminy Nowogrodziec 

zrealizowana 

18 
Uchwała nr XXXV/237/21w sprawie dzierżawy 

nieruchomości stanowiących własność Gminy Nowogrodziec 
zrealizowana 

19 

Uchwała nr XXXV/238/21w sprawie zawarcia kolejnej umowy 

dzierżawy  nieruchomości stanowiącej własność Gminy 

Nowogrodziec 

zrealizowana 

20 
Uchwała nr XXXV/239/21w sprawie dzierżawy 

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nowogrodziec 
zrealizowana 

21 

Uchwała nr XXXV/240/21w sprawie przyjęcia programu 

opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nowogrodziec w 

2021 roku 

zrealizowana 

22 

Uchwała nr XXXV/241/21w sprawie zmiany uchwały nr 

X/64/19 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 29 maja 2019 

r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania 

mieszkaniowym zasobem Gminy Nowogrodziec na lata 2019-

2023 

zrealizowana 

23 

Uchwała nr XXXV/242/21w sprawie planu dofinansowania 

form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia 

maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie w 

2021 roku 

zrealizowana, 

zmieniona uchwałą nr 

XXXVII/254/21 z dnia 

28 czerwca 2021 r.     

24 
Uchwała nr XXXV/243/21w sprawie wprowadzenia zmian w 

budżecie Gminy i Miasta Nowogrodziec na 2021 rok  
zrealizowana 

25 

Uchwała nr XXXV/244/21w sprawie zmiany Uchwały nr 

XXXIV/232/21 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 19 

lutego 2021 r. w sprawie zwolnienia i zwrotu części opłaty 

pobranej od przedsiębiorców za korzystanie z zezwoleń na 

sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia 

w miejscu sprzedaży na terenie Gminy i Miasta Nowogrodziec 

za rok 2021  

zrealizowana 

SESJA XXXVI – 28 maja 2021 r. 

26 
Uchwała nr XXXVI/245/21w sprawie sprzedaży 

nieruchomości niezabudowanej 
w trakcie realizacji 

27 
Uchwała nr XXXVI/246/21w sprawie sprzedaży 

nieruchomości 
w trakcie realizacji 

28 
Uchwała nr XXXVI/247/21w sprawie sprzedaży 

nieruchomości niezabudowanej 
w trakcie realizacji 

http://bip.nowogrodziec.pl/download/attachment/16043/uchwala-nr-xxxiv_233_21.pdf
http://bip.nowogrodziec.pl/download/attachment/16096/uchwalaxxxv234212021-03-25.pdf
http://bip.nowogrodziec.pl/download/attachment/16097/uchwalaxxxv235212021-03-25.pdf
http://bip.nowogrodziec.pl/download/attachment/16098/uchwalaxxxv236212021-03-25.pdf
http://bip.nowogrodziec.pl/download/attachment/16099/uchwalaxxxv237212021-03-25.pdf
http://bip.nowogrodziec.pl/download/attachment/16100/uchwalaxxxv238212021-03-25.pdf
http://bip.nowogrodziec.pl/download/attachment/16101/uchwalaxxxv239212021-03-25.pdf
http://bip.nowogrodziec.pl/download/attachment/16102/uchwalaxxxv240212021-03-25.pdf
http://bip.nowogrodziec.pl/download/attachment/16103/uchwalaxxxv241212021-03-25.pdf
http://bip.nowogrodziec.pl/download/attachment/16104/uchwalaxxxv242212021-03-25.pdf
http://bip.nowogrodziec.pl/download/attachment/16105/uchwalaxxxv243212021-03-25.pdf
http://bip.nowogrodziec.pl/download/attachment/16106/uchwalaxxxv244212021-03-25.pdf
http://bip.nowogrodziec.pl/download/attachment/16202/uchwalaxxxvi245212021-05-28.pdf
http://bip.nowogrodziec.pl/download/attachment/16203/uchwalaxxxvi246212021-05-28.pdf
http://bip.nowogrodziec.pl/download/attachment/16204/uchwalaxxxvi247212021-05-28.pdf
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29 
Uchwała nr XXXVI/248/21w sprawie umowy dzierżawy 

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nowogrodziec 
zrealizowana 

30 

Uchwała nr XXXVI/249/21w sprawie wzoru wniosku o 

przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji 

o dochodach gospodarstwa domowego   

zrealizowana 

31 

Uchwała nr XXXVI.250w sprawie zatwierdzenia sprawozdania 

finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 

Zdrowotnej w Nowogrodźcu za 2020 rok 

zrealizowana 

32 
Uchwała nr XXXVI/251/21w sprawie wprowadzenia zmian w 

budżecie Gminy i Miasta Nowogrodziec na 2021 rok 
zrealizowana 

33 
Uchwała nr XXXVI/252/21w sprawie zmiany Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Nowogrodziec 
zrealizowana 

34 
Uchwała nr XXXVI/253/21w sprawie udzielenia pomocy 

rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego   
w trakcie realizacji 

SESJA XXXVII – 28 czerwca 2021 r. 

35 

Uchwała nr XXXVII/254/21w sprawie zmiany uchwały nr 

XXXV/242/21 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 25 marca 

2021 roku w sprawie planu dofinansowania form 

doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia 

maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie w 

2021 roku   

zrealizowana 

36 
Uchwała nr XXXVII/255/21w sprawie wprowadzenia zmian w 

budżecie Gminy i Miasta Nowogrodziec na 2021 rok 
zrealizowana 

SESJA XXXVIII – 13 lipca 2021 r. 

37 
Uchwała nr XXXVIII/256/21w sprawie nieudzielenia 

Burmistrzowi Nowogrodźca wotum zaufania 
zrealizowana 

38 

Uchwała nr XXXVIII/257/21w sprawie zatwierdzenia 

sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z 

wykonania budżetu Gminy Nowogrodziec za 2020 rok 

zrealizowana 

39 
Uchwała nr XXXVIII/258/21w sprawie udzielenia 

absolutorium Burmistrzowi Nowogrodźca 
zrealizowana 

40 

Uchwała nr XXXVIII/259/21w sprawie określenia średniej 

ceny jednostek paliwa w Gminie Nowogrodziec na rok szkolny 

2021/2022  

w trakcie realizacji 

SESJA XXIX – 30 lipca 2021 r. 

41 

Uchwała nr XXXIX/260/21w sprawie przyjęcia „Regulaminu 

usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy 

i Miasta Nowogrodziec”  

zrealizowana 

42 
Uchwała nr XXXIX/261/21w sprawie wprowadzenia zmian w 

budżecie Gminy i Miasta Nowogrodziec na 2021 rok 
zrealizowana 

SESJA XL –29 września 2021 r. 

43 

Uchwała nr XL/262/21w sprawie przekazania projektu zmian 

regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na 

terenie Gminy i Miasta Nowogrodziec organowi 

regulacyjnemu do zaopiniowania 

zrealizowana 

http://bip.nowogrodziec.pl/download/attachment/16205/uchwalaxxxvi248212021-05-28.pdf
http://bip.nowogrodziec.pl/download/attachment/16210/uchwalaxxxvi249212021-05-28.pdf
http://bip.nowogrodziec.pl/download/attachment/16206/uchwalaxxxvi250212021-05-28.pdf
http://bip.nowogrodziec.pl/download/attachment/16207/uchwalaxxxvi251212021-05-28.pdf
http://bip.nowogrodziec.pl/download/attachment/16208/uchwalaxxxvi252212021-05-28.pdf
http://bip.nowogrodziec.pl/download/attachment/16209/uchwalaxxxvi253212021-05-28.pdf
http://bip.nowogrodziec.pl/download/attachment/16244/uchwalaxxxvii254212021-06-28.pdf
http://bip.nowogrodziec.pl/download/attachment/16245/uchwalaxxxvii255212021-06-28.pdf
http://bip.nowogrodziec.pl/download/attachment/16266/uchwalaxxxviii256212021-07-13.pdf
http://bip.nowogrodziec.pl/download/attachment/16267/uchwalaxxxviii257212021-07-13.pdf
http://bip.nowogrodziec.pl/download/attachment/16268/uchwalaxxxviii258212021-07-13.pdf
http://bip.nowogrodziec.pl/download/attachment/16269/uchwalaxxxviii259212021-07-13.pdf
http://bip.nowogrodziec.pl/download/attachment/16358/uchwalaxxxix260212021-07-30.pdf
http://bip.nowogrodziec.pl/download/attachment/16359/uchwala-nr-xxxix_261_21.pdf
http://bip.nowogrodziec.pl/download/attachment/16426/uchwalaxl262212021-09-29.pdf
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44 

Uchwała nr XL/263/21w sprawie zawarcia kolejnej umowy 

dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy 

Nowogrodziec     

zrealizowana 

45 
Uchwała nr XL/264/21w sprawie zawarcia kolejnej umowy 

najmu  
zrealizowana 

46 
Uchwała nr XL/265/21w sprawie bezprzetargowej sprzedaży 

nieruchomości 
zrealizowana 

47 

Uchwała nr XL/266/21w sprawie określenia przystanków 

komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania 

z przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy 

Nowogrodziec 

zrealizowana 

48 

Uchwała nr XL/267/21w sprawie pozbawienia 

dotychczasowej kategorii drogi gminnej Nr 103885D 

przebiegającej na terenie miasta Nowogrodziec 

zrealizowana 

49 
Uchwała nr XL/268/21w sprawie zaliczenia dotychczasowych 

dróg powiatowych do kategorii dróg gminnych 
zrealizowana 

50 
Uchwała nr XL/269/21w sprawie zaliczenia dotychczasowej 

drogi wojewódzkiej do kategorii drogi gminnej 
zrealizowana 

51 

Uchwała nr XL/270/21w sprawie wyrażenia zgody na 

zawarcie porozumienia międzygminnego w zakresie przyjęcia 

przez Gminę Miejską Bolesławiec obowiązku zapewnienia 

schronienia bezdomnym mężczyznom z terenu Gmin: 

Bolesławiec, Gromadka, Warta Bolesławiecka, Nowogrodziec 

i Osiecznica   

zrealizowana 

52 

Uchwała nr XL/271/21w sprawie powołania Komisji 

Konkursowej w celu przeprowadzenia postępowania 

konkursowego na wyłonienie dyrektora Samodzielnego 

Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowogrodźcu 

zrealizowana 

53 
Uchwała nr XL/272/21w sprawie wystąpienia ze 

Stowarzyszenia „Rzeczpospolita Samorządna” 
zrealizowana 

54 
Uchwała nr XL/273/2021w sprawie wprowadzenia zmian w 

budżecie Gminy i Miasta Nowogrodziec na 2021 rok 
zrealizowana 

55 
Uchwała nr XL/274/21w sprawie zmiany Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Nowogrodziec 
zrealizowana 

56 
Uchwała nr XL/275/21w sprawie zmiany składu osobowego 

komisji 
zrealizowana 

57 

Uchwała nr XL/276/21w sprawie stawki opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi za pojemnik lub 

worek określonej pojemności, przeznaczony do zbierania 

odpadów komunalnych na terenie nieruchomości, na której 

nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne 

zrealizowana 

SESJA XLI – 8 października 2021 r. 

58 
Uchwała nr XLI/277/21 w sprawie wprowadzenia zmian w 

budżecie Gminy i Miasta Nowogrodziec na 2021 rok 
zrealizowana 

SESJA XLI – 29 października 2021 r. 

59 
Uchwała nr XLII/278/21w sprawie bezprzetargowej 

sprzedaży nieruchomości 
w trakcie realizacji 

http://bip.nowogrodziec.pl/download/attachment/16427/uchwalaxl263212021-09-29.pdf
http://bip.nowogrodziec.pl/download/attachment/16428/uchwalaxl264212021-09-29.pdf
http://bip.nowogrodziec.pl/download/attachment/16429/uchwalaxl265212021-09-29.pdf
http://bip.nowogrodziec.pl/download/attachment/16430/uchwalaxl266212021-09-29.pdf
http://bip.nowogrodziec.pl/download/attachment/16464/uchwalaxl267212021-09-29.pdf
http://bip.nowogrodziec.pl/download/attachment/16465/uchwalaxl268212021-09-29.pdf
http://bip.nowogrodziec.pl/download/attachment/16466/uchwalaxl269212021-09-29.pdf
http://bip.nowogrodziec.pl/download/attachment/16431/uchwalaxl270212021-09-29.pdf
http://bip.nowogrodziec.pl/download/attachment/16432/uchwalaxl271212021-09-29.pdf
http://bip.nowogrodziec.pl/download/attachment/16433/uchwalaxl272212021-09-29.pdf
http://bip.nowogrodziec.pl/download/attachment/16451/uchwala-nr-xl_273_21.pdf
http://bip.nowogrodziec.pl/download/attachment/16452/uchwala-nr-xl_274_21.pdf
http://bip.nowogrodziec.pl/download/attachment/16434/uchwalaxl275212021-09-29.pdf
http://bip.nowogrodziec.pl/download/attachment/16435/uchwalaxl276212021-09-29.pdf
http://bip.nowogrodziec.pl/download/attachment/16526/uchwala-nr-xli_277_21.pdf
http://bip.nowogrodziec.pl/download/attachment/16698/uchwalaxlii278212021-10-29.pdf
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60 
Uchwała nr XLII/279/21w sprawie określenia stawek 

podatku od nieruchomości 
zrealizowana 

61 
Uchwała nr XLII/280/21w sprawie określenia stawek 

podatku od środków transportowych 
zrealizowana 

62 
Uchwała nr XLII/281/21w sprawie obniżenia średniej ceny 

skupu żyta dla celów podatku rolnego na 2022 rok 
zrealizowana 

63 
Uchwała nr XLII/282/21w sprawie wprowadzenia zmian w 

budżecie Gminy i Miasta Nowogrodziec na 2021 rok 
zrealizowana 

SESJA XLIII – 16 listopada 2021 r. 

64 

Uchwała nr XLIII/283/21w sprawie ogłoszenia kolejnego 

konkursu na stanowisko dyrektora Samodzielnego 

Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowogrodźcu 

zrealizowana 

65 
Uchwała nr XLIII/284/21w sprawie ustalenia wynagrodzenia 

Burmistrzowi Nowogrodźca 
zrealizowana 

66 

Uchwała nr XLIII/285/21w sprawie wysokości i zasad 

przyznawania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych 

radnym Rady Miejskiej w Nowogrodźcu 

zrealizowana 

67 
Uchwała nr XLIII/286/21w sprawie wprowadzenia zmian w 

budżecie Gminy i Miasta Nowogrodziec na 2021 rok 
zrealizowana 

SESJA XLIV – 30 listopada 2021 r. 

68 
Uchwała nr XLIV/287/21w sprawie dzierżawy nieruchomości 

stanowiącej własność Gminy Nowogrodziec 

zrealizowana 

69 

Uchwała nr XLIV/288/21w sprawie zmiany uchwały nr 

X/61/19 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 29 maja 2019 

r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania 

ścieków na terenie Gminy i Miasta Nowogrodziec 

zrealizowana 

70 

Uchwała nr XLIV/289/21w sprawie wyrażenia zgody na 

zbycie w formie darowizny nieruchomości stanowiącej 

własność gminy Nowogrodziec 

w trakcie realizacji 

71 

Uchwała nr XLIV/290/21w 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 

2022 

w trakcie realizacji 

72 

Uchwała nr XLIV/291/21w sprawie przyjęcia Gminnego 

Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz 

Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2025 

zrealizowana 

73 

Uchwała nr XLIV/292/21w sprawie uchwalenia zmiany 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi 

Godzieszów 

zrealizowana 

74 
Uchwała nr XLIV/293/21w sprawie rozwiązania z radnym 

stosunku pracy 

zrealizowana 

75 
Uchwała nr XLIV/294/21w sprawie wprowadzenia zmian w 

budżecie Gminy i Miasta Nowogrodziec na 2021 rok 

zrealizowana 

SESJA XLV – 21 grudnia 2021 r. 

http://bip.nowogrodziec.pl/download/attachment/16699/uchwalaxlii279212021-10-29.pdf
http://bip.nowogrodziec.pl/download/attachment/16700/uchwalaxlii280212021-10-29.pdf
http://bip.nowogrodziec.pl/download/attachment/16701/uchwalaxlii281212021-10-29.pdf
http://bip.nowogrodziec.pl/download/attachment/16707/uchwala-nr-xlii_282_21.pdf
http://bip.nowogrodziec.pl/download/attachment/16738/uchwalaxliii283212021-11-16.pdf
http://bip.nowogrodziec.pl/download/attachment/16739/uchwalaxliii284212021-11-16.pdf
http://bip.nowogrodziec.pl/download/attachment/16740/uchwalaxliii285212021-11-16.pdf
http://bip.nowogrodziec.pl/download/attachment/16745/uchwala-nr-xliii_286_21.pdf
http://bip.nowogrodziec.pl/download/attachment/16817/uchwalaxliv287212021-11-30.pdf
http://bip.nowogrodziec.pl/download/attachment/16818/uchwalaxliv288212021-11-30.pdf
http://bip.nowogrodziec.pl/download/attachment/16819/uchwalaxliv289212021-11-30.pdf
http://bip.nowogrodziec.pl/download/attachment/16820/uchwalaxliv290212021-11-30.pdf
http://bip.nowogrodziec.pl/download/attachment/16821/uchwalaxliv291212021-11-30.pdf
http://bip.nowogrodziec.pl/download/attachment/16822/uchwalaxliv292212021-11-30.pdf
http://bip.nowogrodziec.pl/download/attachment/16823/uchwalaxliv293212021-11-30.pdf
http://bip.nowogrodziec.pl/download/attachment/16831/uchwala-nr-xliv_294_21.pdf
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76 

Uchwała nr XLV/295/21w sprawie przyjęcia Gminnego 

Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych na rok 2022 

zastąpiona uchwałą nr 

XLIX/320/22 z dnia 

29.03.2022 r. w 

sprawie przyjęcia 

Gminnego Programu 

Profilaktyki i 

Rozwiązywania 

Problemów 

Alkoholowych oraz 

Przeciwdziałania 

Narkomanii na lata 

2022-2025 

77 

Uchwała nr XLV/296/21w sprawie zmiany uchwały nr 

XXXI/216/20 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 

17 grudnia 2020 r. w sprawie określenia szczegółowych 

warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i 

specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem 

specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami 

psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego 

lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich 

pobierania 

rozstrzygnięcie 

nadzorcze nr NK-

N.4131.92.4.2021.MW3, 

zmieniona 

78 

Uchwała nr XLV/297/21w sprawie dokonania oceny sytuacji 

ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu 

Opieki Zdrowotnej w Nowogrodźcu  

zrealizowana 

79 

Uchwała nr XLV/298/21w sprawie zatwierdzenia programu 

naprawczego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 

Zdrowotnej w Nowogrodźcu, działającego w formie 

samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, dla 

którego podmiotem tworzącym jest Gmina Nowogrodziec  

w trakcie realizacji 

80 

Uchwała nr XLV/299/21w sprawie wyrażenia zgody na wybór 

biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania 

sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego 

Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowogrodźcu za 2021 i 2022 

rok 

uchylona uchwałą nr 

XLVIII/310/22 z dnia 

20 stycznia 2022 r. 

81 

Uchwała nr XLV/300/21w sprawie wskazania osoby na 

stanowisko dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu 

Opieki Zdrowotnej w Nowogrodźcu 

zrealizowana 

82 
Uchwała nr XLV/301/21w sprawie wprowadzenia zmian w 

budżecie Gminy i Miasta Nowogrodziec na 2021 rok 
zrealizowana 

SESJA XLVI – 30 grudnia 2021 r. 

83 

Uchwała nr XLV/302/21w sprawie wydatków budżetowych, 

których  niezrealizowane kwoty nie wygasają z upływem roku 

budżetowego 2021 

zrealizowana 

http://bip.nowogrodziec.pl/download/attachment/16967/uchwalaxlv295212021-12-21.pdf
http://bip.nowogrodziec.pl/download/attachment/16968/uchwalaxlv296212021-12-21.pdf
http://bip.nowogrodziec.pl/download/attachment/17130/rozstrzygniecie-nadzorcze-nr-nk-n41319242021mw3.pdf
http://bip.nowogrodziec.pl/download/attachment/17130/rozstrzygniecie-nadzorcze-nr-nk-n41319242021mw3.pdf
http://bip.nowogrodziec.pl/download/attachment/17130/rozstrzygniecie-nadzorcze-nr-nk-n41319242021mw3.pdf
http://bip.nowogrodziec.pl/download/attachment/16969/uchwalaxlv297212021-12-21.pdf
http://bip.nowogrodziec.pl/download/attachment/16970/uchwalaxlv298212021-12-21.pdf
http://bip.nowogrodziec.pl/download/attachment/16971/uchwalaxlv299212021-12-21.pdf
http://bip.nowogrodziec.pl/download/attachment/16972/uchwalaxlv300212021-12-21.pdf
http://bip.nowogrodziec.pl/download/attachment/16973/uchwala-nr-xlv_301_21.pdf
http://bip.nowogrodziec.pl/download/attachment/16989/uchwalaxlvi302212021-12-30.pdf
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IV. INFORMACJA Z REALIZACJI PROGRAMÓW I STRATEGII 

IV.1. Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Nowogrodziec na lata 2016-2023 

Zadanie7 Zakres realizacji 

Rewitalizacja ruin klasztoru Magdalenek w 

Nowogrodźcu 

W ramach konserwacji zabytków 

zabezpieczono konstrukcję muru oporowego 

klasztoru przy ul. Strzeleckiej w Nowogrodźcu 

zgodnie z zaleceniami Powiatowego Inspektora 

Nadzoru Budowlanego w Bolesławcu. 

Wykonano także roboty budowlano-

konserwatorskie polegające na odnowieniu 

muru zewnętrznego. 

Rewitalizacja płyty ul. Rynek i ul. Kościuszki 

w Nowogrodźcu 
Zadanie zakończone w 2019 r. 

Zagospodarowanie terenu przy bocznym 

boisku w Nowogrodźcu 

Zadanie planowane do realizacji w kolejnych 

latach. 

Poprawa warunków mieszkaniowych przy 

ul. Adama Asnyka w Nowogrodźcu 
Zadanie zrealizowane w latach 2016-2017. 

Remont kamienicy przy ul. Lubańskiej 40 w 

Nowogrodźcu 
Zadanie zrealizowane w latach 2017-2019. 

Remont kamienicy przy ul. 1 Sienkiewicza 3 

w Nowogrodźcu 

Zadania zrealizowane w latach 2017-2018. 
Remont kamienicy przy ul. Rynek 13-14 w 

Nowogrodźcu 

Remont kamienicy przy ul. Lubańskiej 42 w 

Nowogrodźcu 

Międzynarodowy Festiwal Muzyczny 

„Muzyka u J. I. Schnabla” 

Zadanie realizowane corocznie, w 2021 r. 

odbyła się XIII. edycja. 

Jarmark Garncarski – Wielki Garniec z 

Nowogrodźca nad Kwisą Imprezy nie odbyły się ze względu na pandemię 

Covid-19. Bieg Uliczny – Nowogrodziecka 10-tka 

Jarmark Wielkanocny 

Kolęda na Nowogrodzieckim Rynku Zadanie realizowane corocznie. W 2021 r. 

odbyło się w formule online. 

Przebudowa placu manewrowego przy OSP 

w Nowogrodźcu Zadania zrealizowane w 2017 r. 

Budowa skateparku w Nowogrodźcu 

Budowa ogrodzenia przy siedzibie GCKiS 

przy ul. Lubańskiej w Nowogrodźcu 

Planowany termin realizacji zadania do końca 

2023r. 

Przebudowa i rozbudowa budynku przy ul. 

Lubańskiej 14 (byłego INCO-VERITAS) w 

Nowogrodźcu w celu przywrócenia funkcji 

społecznych i gospodarczych 

Zadanie zrealizowane w latach 2017-2019.  

 
7Tabela nie uwzględnia zadań, które nie miały być realizowane przez Gminę Nowogrodziec. 
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Przebudowa i rozbudowa budynku przy ul. 

Cichej 4 w Nowogrodźcu w celu 

przywrócenia funkcji społecznych 

Zadanie zrealizowane w latach 2016-2019,  

w 2020 r. obiekt wyposażono w niezbędne 

przedmioty. 

 

IV.2. Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy 
Nowogrodziec na lata 2016- 2026 

Zadanie Zakres realizacji 

Zapewnienie osobom ubogim 

bezpieczeństwa socjalnego 

Zakres świadczeń finansowych i rzeczowych oferowanych 

przez MGOPS (przy współpracy z innymi instytucjami 

publicznymi) osobom znajdującym się w trudnej sytuacji 

scharakteryzowano w rozdz. II.4. Pomoc społeczna oraz II.5. 

Przedsięwzięcia prorodzinne. Ponadto wmieszkaniu 

chronionym udzielono schronienia osobie w wieku 

poprodukcyjnym, długotrwale chorej i samotnej, 

otrzymującej świadczenie emerytalne, którą wspierał na 

bieżąco pracownik socjalny.  

Wsparcie osób bezrobotnych i 

poszukujących pracy oraz 

ograniczanie dyskryminacji ze 

względu na płeć w obszarze 

rynku pracy 

MGOPS udzielał świadczeń dla osób bezrobotnych oraz 

pomagał w rejestracji w Powiatowym Urzędzie Pracy 

w Bolesławcu. Z powodu bezrobocia z pomocy społecznej 

korzystało 159 osób. Osoby bezrobotne mogły również 

korzystać ze wsparcia w ramach programu „Posiłek w szkole 

i domu”. 

Pomoc osobom zagrożonym 

bezdomnością i bezdomnym 

Z powodu bezdomności MGOPS objął wsparciem 11 osób. 

Wzmacnianie potencjału 

rodzin, podnoszenie poziomu 

ich funkcjonowania 

Poprzez system stypendiów socjalnych wspiera się rodziny 

w wykształceniu dzieci i młodzieży: w 2021 r. ze skorzystało 

z nich 62 uczniów, w tym 57 ze szkoły podstawowej, 11  

z techników i 3 ze szkół branżowych. Pozostałe elementy 

systemu wsparcia rodzin scharakteryzowano w rozdz. II.5 

Przedsięwzięcia prorodzinne. 

Pomoc dzieciom i młodzieży w 

kształceniu i wszechstronnym 

rozwoju 

Szkoły z terenu gminy realizowały szereg projektów  

w różnych dziedzinach. Ponadto przygotowały warunki 

sanitarne zapewniające bezpieczną naukę w czasie epidemii, 

zgodnie z obowiązującymi zaleceniami i obostrzeniami. 

Więcej informacji w rozdz. II.2 Oświata i wychowanie. 

Wsparcie rodzin i osób 

dotkniętych problemami 

uzależnień i przemocy w 

rodzinie 

GKRPA skierowała 10 wniosków do Sądu Rodzinnego  

w Bolesławcu o przebadanie przez biegłych w zakresie 

uzależnienia i/lub ewentualne orzeczenie obowiązku 

leczenia odwykowego. Komisja rozpatrzyła 39 wniosków  

o wszczęcie procedury motywacyjno-interwencyjnej,  

a w ramach monitoringu zapraszała na swoje spotkania 

osoby zgłoszone w poprzednich latach (zaprosiła ich 96, 

stawiło się 37). 

Zaspokajanie potrzeb 

mieszkańców w zakresie 

W cel ten wpisują się zadania publiczne realizowane przez 

organizacje pozarządowe oraz projekty i programy 
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ochrony zdrowia i zdrowego 

stylu życia 

propagujące zbilansowaną dietę i uprawianie aktywności 

fizycznej realizowane przez placówki oświatowe. 

Realizacja modelu „zdrowego 

starzenia się” poprzez 

organizację czasu wolnego, 

usprawnianie osób starszych i 

zapewnienie im właściwej 

opieki. 

W ramach Domu Dziennego Pobytu seniorzy z terenu gminy 

mogli brać udział w zajęciach gimnastycznych, terapii 

zajęciowej, grupach wsparcia i samopomocowych, 

spotkaniach służących podnoszeniu wiedzy, a także  

kulturalno-rozrywkowych. W celu rozwijania i utrzymania 

więzi międzypokoleniowej organizowano spotkania  

z przedszkolakami i młodzieżą szkolną. W Domu osoby 

starsze otrzymywały ponadto ciepły posiłek. 

Ograniczenie skutków 

niepełnosprawności oraz 

aktywizacja społeczna i 

zawodowa osób 

niepełnosprawnych 

Gmina przekazała dotację na pomoc finansową dla Powiatu 

Bolesławieckiego na dofinansowanie Stowarzyszenia 

Rodziców i Młodzieży Specjalnej Troski w Bolesławcu 

Warsztaty Terapii Zajęciowej w zakresie zakupu nowego 

busa do przewozu uczestników WTZ. 

Przeciwdziałanie 

przestępczości, w tym wśród 

nieletnich 

Osiągnięciu tych celów służy bieżąca działalność 

współpracujących ze sobą instytucji, w tym MGOPS 

(asystenci rodzin), Punkt konsultacyjny, policja, służba 

zdrowia, placówki oświatowe (głównie poprzez pracę 

pedagogów szkolnych i wychowawców). Istotną rolę 

odgrywają programy profilaktyczne przeciwdziałające 

uzależnieniom wśród dzieci i młodzieży, bowiem to one 

stanowią często przyczynę popełniania czynów karalnych 

czy wykroczeń. 

Zapewnienie bezpieczeństwa 

dzieciom w wieku szkolnym 

Zwiększenie poczucia 

bezpieczeństwa mieszkańców 

Zdecydowano o wsparciu policji poprzez dofinansowanie 

zakupu nieoznakowanego radiowozu. Wsparcie zostanie 

przekazane w 2022 r. 

Doskonalenie kadr i służb 

pomocowych, podnoszenie 

jakości świadczonych usług 

oraz rozwijanie infrastruktury 

socjalnej 

Dziesięciu członków grup roboczych i ZI wzięło udział w 2 

superwizjach, zaś 8 członków - w szkoleniach. 

Wspieranie instytucji 

społeczeństwa obywatelskiego 

Gmina wspierała organizacje pozarządowe, przekazując 

dotacje na realizację zadań publicznych(rozdz. II.10. 

Informacje dodatkowe). 

Rozwijanie dialogu społecznego Gmina prowadziła aktywną politykę informacyjną poprzez 

bieżące publikowanie wiadomości na stronie internetowej 

oraz w mediach społecznościowych. 

 

IV.3. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2020– 2022 

Zadanie Zakres realizacji 

Zwiększenie pomocy 

terapeutycznej i 

rehabilitacyjnej dla 

Dwa razy w tygodniu działalność prowadzi Punkt Konsultacyjny 

dla osób z problemami narkotykowymi i ich rodzin. W 2021 r. 

zrealizowano 53 godziny dyżurów, w czasie których udzielono 

25 konsultacji. Ponadto w Punkcie prowadzono dyżury 
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uzależnionych i osób 

zagrożonych uzależnieniem 

interwencyjno-wspierające oraz działania edukacyjne dla osób 

uzależnionych i ich rodzin. Porad udzielano w formie 

stacjonarnej i telefonicznej. 

Prowadzenie 

profilaktycznej działalności 

informacyjnej, edukacyjnej 

oraz szkoleniowej w 

zakresie rozwiązywania 

problemów narkomanii w 

szczególności dla dzieci i 

młodzieży 

W ramach działalności profilaktycznej koncentrowano się 

przede wszystkim na pogadankach z uczniami oraz z rodzicami 

w czasie zebrań w szkołach. Realizowano także kampanie 

edukacyjno-profilaktyczne: „Zachowaj trzeźwy umysł”, 

„DOPALACZE – powierz STOP!” oraz „Narkotyki? To mnie nie 

kręci!”. 

Wspomaganie działań 

instytucji, organizacji 

pozarządowych oraz osób 

fizycznych, służących 

rozwiązywaniu problemów 

narkomanii 

Udzielono dotacji 3 organizacjom pozarządowym na realizację 

zadań publicznych w zakresie „Działalności na rzecz dzieci  

i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży oraz 

przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym - 

organizacji obozów, kolonii i spotkań realizujących programy 

profilaktyczno-wychowawcze” w kwocie 45 tys. zł. 

 

IV.4. Gminy Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych na rok 2021 

Zadanie Zakres realizacji 

Zwiększenie pomocy 

terapeutycznej i 

rehabilitacyjnej dla osób 

uzależnionych od alkoholu 

Osoby wzywane na posiedzenia Gminnej Komisji 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Nowogrodźcu 

kierowane były do Centrum Profilaktyki Uzależnień i korzystały 

z pomocy Punktu Konsultacyjnego dla ofiar przemocy i osób 

uzależnionych oraz współuzależnionych. Udzielano im również 

pomocy psychologicznej. Punkt działał 3 razy w tygodniu. 

Ponadto 54 osoby z terenu gminy korzystały z pomocy Klubu 

Abstynenta „Czujność”. Poza mityngami anonimowych 

alkoholików w ramach Programu 12 kroków i 12 tradycji AA 

oraz spotkaniami społeczności klubowej, organizowano 

dodatkowe spotkania integracyjne: warsztaty profilaktyczno-

terapeutyczne „Ku Wolności” (18 uczestników Klubu 

Abstynenta) i „Upijajcie się Duchem Świętym (8 uczestników), 

Obóz Terapeutyczny (14 uczestników) oraz XXX Jubileuszowy 

Ogólnopolski Wiosenny Zlot Rodzin Abstynenckich Tatry 2021 

(4 uczestników). 

Udzielanie rodzinom, w 

których występują 

problemy alkoholowe, 

pomocy psychospołecznej i 

prawnej, a w szczególności 

ochrony przed przemocą w 

rodzinie 

Wsparcia udzielało Centrum Profilaktyki Uzależnień  

i Przeciwdziałania Przemocy w Nowogrodźcu, na które składa 

się Klub Abstynenta „Czujność” i Punkt Konsultacyjny - opis 

działań powyżej. Kolejnym podmiotem świadczącym pomoc  

w tym zakresie jest Gminna Komisja ds. Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych, która w 2021 r. odbyła 10 posiedzeń, 

rozpatrując wnioski o wszczęcie procedury motywująco-

interwencyjnej wobec 39 osób nadużywających alkohol. 
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Zaproszenia na posiedzenia Komisji przekazano 96 osobom,  

a rozmowy przeprowadzono z 37. Oprócz tego 24 osoby 

skierowano na badania do biegłych, aby potwierdzić 

uzależnienie. 

Prowadzenie 

profilaktycznej działalności 

informacyjnej  i 

edukacyjnej w zakresie 

rozwiązywania problemów 

alkoholowych 

Działania objęły przede wszystkim: 

- realizację kampanii „ZACHOWAJ TRZEŹWY UMYSŁ” w szkołach 

podstawowych (w tym w formie ulotek i materiałów), 

- dofinansowanie Dnia Profilaktyki „Bądźmy razem” dla uczniów 

Szkoły Podstawowej w Gierałtowie, 

- dofinansowanie warsztatów profilaktycznych dla uczniów 

Szkoły Podstawowej w Czernej i ich rodziców, 

- dofinansowanie wycieczek promujących zdrowy tryb życia dla 

uczniów Szkoły Podstawowej w Gierałtowie. 

Wspomaganie działalności 

instytucji, dofinansowanie 

organizacji pozarządowych, 

stowarzyszeń i osób 

fizycznych służącej 

rozwiązywaniu problemów 

alkoholowych  

W ramach tego zadania dofinansowano: udział członków Klubu 

Abstynenta „Czujność” w Nowogrodźcu w 2 obozach 

terapeutycznych, XXX Ogólnopolskim Wiosennym Zlocie Rodzin 

Abstynenckich Tatry 2021, warsztatach profilaktyczno-

terapeutycznych „Ku wolności” i „Upijajcie się Duchem 

Świętym”. Ponadto udzielono dotacji 3 organizacjom 

pozarządowym na realizację zadań publicznych w zakresie 

„Działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku 

dzieci i młodzieży oraz przeciwdziałania uzależnieniom  

i patologiom społecznym - organizacji obozów, kolonii i spotkań 

realizujących programy profilaktyczno-wychowawcze”  

w kwocie 45 tys. zł. 

Podejmowanie interwencji 

w związku z naruszeniem 

przepisów określonych w 

art. 13 i art. 15 ustawy 

o wychowaniu w 

trzeźwości i 

przeciwdziałania 

alkoholizmowi oraz 

występowanie przed 

sądem w charakterze 

oskarżyciela publicznego 

Zadanie nie było realizowane ze względu na brak takiej 

konieczności. 

Wspieranie zatrudnienia 

socjalnego 

Zadanie nie było realizowane ze względu na niepowołanie 

Powiatowego Centrum Integracji Społecznej. 

Inne działania związane z 

realizacją Gminnego 

Programu Profilaktyki i 

Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych 

W 2021 r. odbyło się 10 spotkań GKRPA w Nowogrodźcu. 

Komisja na bieżąco współpracowała z Miejsko-Gminnym 

Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Nowogrodźcu, służbą zdrowia, 

policją, prokuraturą, Wydziałem Rodzinnym Sądu Rejonowego, 

kuratorami zawodowymi i społecznymi oraz pedagogami 

szkolnymi. Gmina dofinansowywała także liczne warsztaty 

profilaktyczne poświęcone depresji, agresji, lękom, poczuciu 

własnej wartości czy spektakle profilaktyczne w szkołach 

podstawowych. Sfinansowano zakup materiałów i wyposażenia, 
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a także remont Punktu Konsultacyjnego. Gmina odpowiadała za 

bieżące utrzymanie pomieszczeń wykorzystywanych przez 

GKRPA, Punkt Konsultacyjny oraz Klub Abstynenta (opłaty za 

czynsz, media, telefon). 

IV.5. Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony 
Ofiar Przemocy w Rodzinie Gminy Nowogrodziec na lata 2021-2025 

 Część zadań realizowanych w ramach Programu scharakteryzowano w rozdz. II.5 

Przedsięwzięcia prorodzinne. 

Zadanie Zakres realizacji 

Wspieranie rodzin doświadczających 

przemocy lub zagrożonych przemocą 

Wsparciem zajmował się Zespół Interdyscyplinarny 

na rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 

(ZI). W 2021 r. jego spotkania odbywały się 

nieregularnie ze względu na pandemię.  

Z podopiecznymi kontaktowano się głównie 

telefonicznie, rzadziej w miejscu ich zamieszkania. 

W sumie odbyły się 2 posiedzenia Zespołu oraz 

zorganizowano 57 grup roboczych. Do ZI wpłynęło 

41 formularzy Niebieska Karta A, wsparciem  

w ramach procedury Niebieskiej Karty objęto 61 

rodzin, tj. 153 osoby. 

Prowadzenie na terenie gminy działań 

profilaktycznych, informacyjnych i 

edukacyjnych mających na celu 

eliminowanie zjawiska przemocy w 

rodzinie 

Działania były prowadzone w ramach Punktu 

konsultacyjnego oraz w placówkach oświatowych, 

szczególnie przez pedagogów szkolnych. 

Doskonalenie kompetencji kadr 

samorządowych i organizacji 

pozarządowych w zakresie profilaktyki 

i przeciwdziałania przemocy w rodzinie 

Dziesięciu członków grup roboczych i ZI wzięło 

udział w 2 superwizjach, zaś 8 członków -  

w szkoleniach. 

Współpraca podmiotów na rzecz 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie 

na terenie gminy 

Współpraca odbywała się w szczególności na forum 

ZI i grup roboczych. W skład Zespołu wchodzili: 

pracownik socjalny, dzielnicowy, kurator, 

przedstawiciel Gminnej Komisji Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych, pedagog oraz pracownik 

służby zdrowia.  

 

IV.6.  Lokalny Program Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci  
i Młodzieży 

 Formy wsparcia Realizacja 

rozpoznawanie uzdolnień 

poszczególnych uczniów 

Zadanie realizowano na bieżąco: w trakcie 

obserwacji uczniów, w formie diagnoz wiedzy  
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i umiejętności na początku roku, analizy 

i monitoringu wyników nauczania, mocnych stron, 

kreatywności, zaangażowania. Nauczyciele 

przeprowadzali wywiady z rodzicami i uczniami. 

opracowywanie indywidualnych 

programów pracy z uczniami 

uzdolnionymi z uwzględnieniem doboru 

metod pracy dostosowanych do 

predyspozycji i preferencji uczniów 

Zadania ograniczone ze względu na COVID-19. 

 

motywowanie, aktywizowanie oraz 

pomoc uczniom w rozwoju uzdolnień 

udział uczniów w kołach zainteresowań 

zachęcanie uczniów do uczestnictwa w 

konkursach i olimpiadach o zasięgu 

powiatowym, regionalnym, 

ogólnopolskim i międzynarodowym 

Lokalny Program Wspierania Edukacji Uzdolnionej 

Młodzieży przyjęty Uchwałą Nr XLVII/338/14 

Rady Miejskiej w Nowogrodźcu  

z dnia 28 marca 2014 r. wprowadził możliwość 

nagradzania uczniów uzdolnionych. 

W Uchwale Nr LII/362/18 Rady Miejskiej  

w Nowogrodźcu z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie 

ustalenia zasad i trybu przyznawania nagród oraz 

stypendiów uzdolnionych uczniów zamieszkałych 

na terenie Gminy Nowogrodziec uczęszczających 

do szkół podstawowych i klas gimnazjalnych 

włączonych do szkół podstawowych zapisano 

możliwość przyznania stypendium lub nagród 

m.in. za osiągnięcie w konkursach, olimpiadach 

przedmiotowych lub przeglądach artystycznych na 

szczeblu co najmniej powiatowym miejsca od 1 do 

3. Uchwała przewidziała także inne sytuacje,  

w których uczniowie mogą otrzymać 

stypendium/nagrodę.  

zachęcanie uczniów do uczestnictwa w 

dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych i 

pozaszkolnych rozwijających wiedzę, 

umiejętności, zainteresowania i 

uzdolnienia, w tym realizowanych w 

ramach projektów finansowanych lub 

dofinansowanych ze środków Unii 

Europejskiej 

Szkoły realizowały projekt „Laboratoria 

przyszłości”, który szerzej scharakteryzowano  

w rozdz.II.2. Oświata i wychowanie. 

zachęcanie uczniów do uzyskiwania 

certyfikatów 

zachęcanie uczniów do uczestnictwa w 

programach wymiany młodzieży 

Zadanie nie było realizowane ze względu na 

epidemię Covid-19. 

nominowanie uczniów do stypendiów W budżecie Gminy Nowogrodziec na 2021 r., z 

uwagi na trudną sytuację ekonomiczno-finansową 

gminy, nie zaplanowano środków na realizację 

tych zadań. 

przyznawanie jednorazowych 

stypendiów dla uzdolnionych uczniów 
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eksponowanie osiągnięć uczniów na 

tablicach informacyjnych w siedzibach 

szkół, do których uczęszczają uczniowie 

Informacje na bieżąco są zamieszczane na stronach 

internetowych szkół. 

 

zbieranie i zamieszczanie informacji o 

sukcesach uczniów na stronach 

internetowych szkół oraz stronie 

internetowej Gminy Nowogrodziec oraz, 

w miarę możliwości, w prasie lokalnej 

prezentowanie osiągnięć uczniów 

podczas spotkań z rodzicami, władzami 

lokalnymi oraz mieszkańcami 

spotkania nauczycieli, pedagogów 

szkolnych z rodzicami uczniów 

uzdolnionych 

doskonalenie kadry nauczycielskiej w 

obszarze wspierania uzdolnionych 

uczniów 

W budżecie Gminy Nowogrodziec na 2021 r., z 

uwagi na trudną sytuację ekonomiczno-finansową 

gminy, nie zaplanowano środków na realizację 

wskazanego zadania. 

 

IV.7. Program osłonowy „Dożywianie dzieci i uczniów” na lata 2019-2023 

Na realizację programów służących dożywianiu w 2021 r. wydatkowano 218 189 zł wraz 

z dotacją z budżetu Wojewody Dolnośląskiego. Pomocy w formie posiłku oraz na jego zakup 

udzielono 431 osobom, w tym 131 stanowiły dzieci, a 20 - dzieci dożywiane na wniosek dyrektora 

szkoły. 

IV.8. Program współpracy Gminy i Miasta Nowogrodziec z organizacjami 
pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w ustawie o działalności 
pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2021 

 O sposobie i poziomie realizacji Programu świadczą mierniki, o których mowa  

w §12 Programu. W 2021 r. ich wykonanie kształtowało się następująco: 

➢ liczba zadań publicznych objętych otwartymi konkursami ofert – 4, 

➢ liczba ofert złożonych w konkursach – 18, 

➢ liczba zawartych umów na realizację zadania publicznego – 18, 

➢ liczba ofert złożonych w trybie pozakonkursowym – 1, 

➢ liczba zadań zleconych organizacjom pozarządowym – 4, 

➢ łączna kwota dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym – 252 500,00 zł, 

➢ wysokość kwot udzielonych dotacji w poszczególnych obszarach zadaniowych: 

wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej – 172 500 zł (szkolenie sportowe, udział 

drużyn w imprezach i rozgrywkach sportowych) i 10 000 zł (organizacja imprez 

sportowo-turystyczno-krajoznawczych), 
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działalność na rzecz dzieci i młodzieży – 45 000 zł, 

wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej – 15 000 zł, 

(więcej informacji w rozdz. II.10.3), 

➢ wysokość środków własnych bądź środków pozyskiwanych z innych źródeł niż  

z budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec – 205 018,36 zł, 

➢ liczba organizacji pozarządowych, którym udzielono dotacji – 13, 

➢ liczba adresatów zrealizowanych działań – 855. 

 
IV.9.  Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy i Miasta Nowogrodziec 

Zadanie8 Zakres realizacji 

Aktualizacja "Planu gospodarki niskoemisyjnej dla 

Gminy i Miasta Nowogrodziec oraz "Założeń do 

planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i 

paliwo gazowe dla Gminy i Miasta Nowogrodziec" 

Dokumenty nie wymagały aktualizacji. 

System monitoringu nośników energii, wody i 

ścieków w Gminie i Mieście Nowogrodziec 

Zadania planowane w kolejnych latach. 

Wdrażanie systemu zielonych zamówień/zakupów 

publicznych 

Kompleksowa termomodernizacja obiektów 

użyteczności publicznej na terenie Gminy i Miasta 

Nowogrodziec 

Wymiana i budowa oświetlenia drogowego we 

wszystkich miejscowościach na terenie Gminy i 

Miasta Nowogrodziec 

W 2021 r. zbudowano oświetlenie 

drogowe w: Milikowie, Gierałtowie  

i Wykrotach, a także przygotowano 

dokumentacje projektowe na potrzeby 

kolejnych inwestycji w tym zakresie. 

Ograniczanie niskiej emisji na terenie Gminy i 

Miasta Nowogrodziec - działania związane z 

dofinansowaniem wymiany źródeł ciepła w 

budynkach mieszkalnych 

Informacje dotyczące możliwości 

uzyskania wsparcia na ograniczanie 

zużycia energii itp. publikowano na 

bieżąco na stronie internetowej gminy. 

Realizowano projekt „Czyste powietrze” 

poprzez promocję programów 

realizowanych w Wojewódzkim 

Funduszu Ochrony Środowiska i 

Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, 

prowadzono także punkt informacyjny, 

w którym wsparto 44 osoby w 

przygotowaniu wniosków  

o dofinansowanie, zorganizowano 2 

spotkania informacyjne o programie, 

prowadzono konsultacje osobiste  

 
8 Tabela nie uwzględnia zadań, które nie miały być realizowane przez Gminę Nowogrodziec. 
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i telefoniczne, przeprowadzono 23 

wizyty u mieszkańców celem oceny 

funkcjonującego źródła ciepła i analizy 

możliwości przeprowadzenia 

termomodernizacji, rozliczenia dotacji. 

W punkcie można było także skorzystać 

z materiałów informacyjnych. 

Budowa budynku o funkcji mieszkalno–usługowej 

przy ul. 1 Maja w Nowogrodźcu 

Zrealizowane w latach 2018-2019. 

Modernizacja budynku o funkcji mieszkalno–

usługowej przy ul. Lubańskiej 

Zadanie zakończone w 2019 r. 

Działania informacyjno-promocyjne na rzecz 

przedsiębiorstw/akcje dla przedsiębiorców 

dotyczące zagadnień związanych z ograniczeniem 

zużycia energii/ograniczeniem niskiej emisji 

Informacje dotyczące możliwości 

uzyskania wsparcia na ograniczanie 

zużycia energii itp. publikowano na 

bieżąco na stronie internetowej gminy.  

Modernizacja infrastruktury drogowej na obszarze 

Gminy i Miasta Nowogrodziec 

Opis w rozdz. II.1. Infrastruktura. 

Rozwój ścieżek rowerowych na obszarze Gminy i 

Miasta Nowogrodziec 

Gmina angażowała się w projekt mający 

na celu budowę Dolnośląskiej 

Autostrady Rowerowej. 

 

IV.10. Program Ochrony Środowiska dla Gminy i Miasta Nowogrodziec na 
lata 2018-2021 z perspektywą na lata 2022-2025 

Zadanie9 Zakres realizacji 

Termomodernizacja budynków użyteczności 

publicznej wraz z wymianą niskosprawnych źródeł 

ciepła 

Zadanie planowane do realizacji  

w kolejnych latach. 

Modernizacja oświetlenia ulicznego Gminy i Miasta 

Nowogrodziec 

 

W 2021 r. zbudowano oświetlenie 

drogowe w: Milikowie, Gierałtowie  

i Wykrotach, a także przygotowano 

dokumentacje projektowe na potrzeby 

kolejnych inwestycji w tym zakresie. 

Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii Zadanie planowane do realizacji  
w kolejnych latach. 

Budowa i przebudowa dróg gminnych, 

powiatowych, wojewódzkich oraz opracowanie 

dokumentacji projektowej 

Opis w rozdz. II.1. Infrastruktura. 

Rozwój transportu rowerowego, w tym rozbudowa 

spójnego systemu dróg i ścieżek rowerowych 

Gmina Nowogrodziec przystąpiła do 

Stowarzyszenia Rzeczpospolita 

Samorządna, którego jednym z celów 

jest realizacja projektu Dolnośląskiej 

Autostrady Rowerowej. Ze względu na 

brak efektywnych działań, radni 

 
9Tabela nie uwzględnia zadań, które nie miały być realizowane przez Gminę Nowogrodziec. 
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zdecydowali o wystąpieniu ze 

stowarzyszenia, a dalsze działania  

w tym zakresie Gmina będzie 

podejmowała samodzielnie lub we 

współpracy z innymi samorządami. 

Prowadzenie kampanii edukacyjnych w zakresie 

szkodliwości zanieczyszczeń powietrza na zdrowie 

Zadanie realizowane w oświacie. 

Systematyczne podnoszenie jakości nawierzchni 

dróg publicznych 

Opis w rozdz. II.1. Infrastruktura. 

Prowadzenie kampanii edukacyjnych w zakresie 

szkodliwości hałasu oraz promowanie rozwiązań 

przyczyniających się do redukcji emisji hałasu (np. 

promowanie ruchu pieszego, jazdy na rowerze i 

transportu publicznego) 

Zadanie realizowane w oświacie. 

Wprowadzenie do planów zagospodarowania 

przestrzennego zapisów dot. ochrony przed polami 

elektromagnetycznymi (wyznaczanie stref 

technicznych bezpieczeństwa) 

Zgodnie z art. 46 ust. 1 i 1a 

znowelizowanej ustawy z dnia 7 maja 

2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i 

sieci telekomunikacyjnych, miejscowy 

plan zagospodarowania przestrzennego 

nie może ustanawiać zakazów ani 

uniemożliwiać lokalizowania inwestycji 

celu publicznego z zakresu łączności 

publicznej. 

Prowadzenie ewidencji i kontrola zbiorników 

bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni 

ścieków 

W 2021 r. ewidencja prowadzona była 

na bieżąco, kontrole realizowano 

doraźnie i na zgłoszenie. 

Uwzględnianie w dokumentach planistycznych na 

poziomie wojewódzkim i gminnym map ryzyka 

powodziowego, map zagrożenia powodziowego 

oraz terenów zagrożonych podtopieniami 

Zadanie realizowano w ramach 

corocznych prac planistycznych. 

Przeciwdziałanie skutkom suszy oraz ulewnych 

deszczy na obszarach zurbanizowanych poprzez 

zastosowanie zielonej i niebieskiej infrastruktury 

Zadanie realizowane na bieżąco -  
w ramach planowania inwestycji. 
 

Uwzględnianie w miejscowych planach 

zagospodarowania przestrzennego gminy zasobów 

kopalin 

W 2021 r. nie przygotowywano mpzp,  

w którym zaistniałaby taka potrzeba. 

Opracowywanie sprawozdań z funkcjonowania 

systemu gospodarki odpadami komunalnymi oraz 

analiz gospodarowania odpadami 

Sporządzono roczne sprawozdanie 

burmistrza z realizacji zadań z zakresu 

gospodarowania odpadami 

komunalnymi za rok 2021 oraz 

przedłożono je Marszałkowi 

Województwa oraz Wojewódzkiemu 

Inspektorowi Ochrony Środowiska. 

Ponadto opracowano analizę stanu 

gospodarki odpadami komunalnymi dla 

Gminy Nowogrodźca za rok 2021. 
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Doskonalenie i rozwijanie systemu zbierania 

małogabarytowych zużytych baterii i 

akumulatorów ze źródeł rozproszonych 

Zadanie realizowane na bieżąco, 

pojemnikina zużyte baterie znajdują się 

m.in. w placówkach oświatowych 

i Urzędzie Miejskim. 

Objęcie wszystkich nieruchomości, obsługiwanych 

przez gminy, systemem selektywnego zbierania 

odpadów z jednoczesnym odejściem od systemu 

podziału odpadów na frakcję suchą i mokrą 

Zrealizowano wprowadzenie 

obowiązku selektywnego sposobu 

zbierania odpadów komunalnych przez 

właścicieli nieruchomości z podziałem 

na 5 frakcji: posortownicze (zmieszane), 

papier, tworzywa sztuczne i metale, 

szkło, bioodpady (zgodnie z art. 5 ust. 1 

pkt 3 ustawy o utrzymaniu czystości  

i porządku w gminie). 

Wdrożenie sprawnie działającego systemu 

selektywnego zbierania odpadów komunalnych 

ulegających biodegradacji, w tym odpadów 

kuchennych i zielonych z nieruchomości 

niezagospodarowujących tych frakcji we własnym 

zakresie 

Osiągnięcie poziomu  przygotowania do 

ponownego użycia i recyklingu odpadów 

komunalnych w  wysokości minimum 20% wagowo  

w 2021  r. 

W 2021 roku Gmina Nowogrodziec 

osiągnęła wymagany poziom  

przygotowania do ponownego użycia i 

recyklingu odpadów komunalnych w  

wysokości  22,07 %. 

Zapewnienie jak najwyższej jakości zbieranych 

odpadów (przez odpowiednie systemy 

selektywnego zbierania odpadów), w taki sposób, 

aby mogły one zostać w możliwie najbardziej 

efektywny sposób poddane recyklingowi 

Zadanie realizowane w ramach systemu 

gospodarki odpadami. 

Sukcesywne zapobieganie i usuwania dzikich 

wysypisk odpadów 

Zadanie realizowane na bieżąco, według 

potrzeb. 

Kontynuacja edukacji ekologicznej w zakresie 

prawidłowej gospodarki odpadami na obszarze 

Gminy i Miasta Nowogrodziec 

Zadanie realizowano na bieżąco m.in.  

w placówkach oświatowych. Ponadto 

informacje dla mieszkańców 

udostępniano na stronie 

www.nowogrodziec.ploraz na profilu 

gminy na portalu społecznościowym 

Facebook. 

Aktualizacja inwentaryzacji i programu usuwania 

azbestu i wyrobów zawierających azbest 

Nie było konieczności realizacji tego 

zadania w 2021 r. - aktualizacja miała 

miejsce w lipcu 2018 r. 

Promocja własnych działań i inicjatyw 

proekologicznych promujących walory środowiska 

przyrodniczego o charakterze cyklicznym 

Zadanie realizowały przede wszystkim 
placówki oświatowe. 

Wytyczenie i zagospodarowanie ścieżek 

przyrodniczo - dydaktycznych 

Opracowanie aktualnej inwentaryzacji 

przyrodniczej Gminy i Miasta Nowogrodziec 

Gmina posiada aktualną inwentaryzację 

przyrodniczą. 

Uzupełnienie oznakowania form ochrony przyrody 

tablicami informującymi o ich nazwach 

Zadanie wykonywano na bieżąco. 
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Realizacja Programu rewitalizacji Gminy i Miasta 

Nowogrodziec 

Opis w rozdz. IV.2. Lokalny Program 

Rewitalizacji Gminy Nowogrodziec na 

lata 2016-2023 

Przebudowa i częściowa wymiana składu 

gatunkowego zadrzewień przydrożnych wzdłuż 

odcinków dróg, nowe nasadzenia zieleni wysokiej, 

prace pielęgnacyjno - konserwacyjne zieleni 

przydrożnej 

Zadanie realizowane na bieżąco, według 

potrzeb. Dokonywano cięć sanitarnych, 

wycinki drzew,  oraz uporządkowano 

teren parkowy w sołectwie Wykroty. 

Przeciwdziałanie wystąpieniu poważnych awarii 

(kontrola podmiotów, których działalność może 

stanowić przyczynę powstania poważnej awarii 

itp.) oraz uwzględnianie odpowiednich zapisów w 

miejscowych planach zagospodarowania 

przestrzennego oraz tzw. decyzjach 

środowiskowych 

Realizowane w ramach corocznych prac 

planistycznych oraz prowadzonych 

postępowań administracyjnych  

o wydanie decyzji środowiskowej. Na 

terenie gminy nie występują zakłady  

o zwiększonym ryzyku wystąpienia 

awarii i o dużym ryzyku wystąpienia 

awarii w rozumieniu przepisów  

o ochronie środowiska. 

Edukacja społeczeństwa na rzecz kreowania 

prawidłowych zachowań w sytuacji wystąpienia 

zagrożeń środowiska i życia ludzi z tytułu 

poważnych awarii 

Szkolenia i ćwiczenia Zespołu Reagowania 

Kryzysowego 

Zadanie realizowano na bieżąco 

poprzez udział przedstawicieli gminy  

w posiedzeniach Powiatowej Komisji 

Bezpieczeństwa. Ponadto opracowano 

„Plan operacyjny funkcjonowania 

Gminy Nowogrodziec w warunkach 

zewnętrznego zagrożenia 

bezpieczeństwa państwa i w czasie 

wojny”. 

Zakup specjalistycznego sprzętu służącego do 

usuwania skutków awarii i nadzwyczajnych 

zdarzeń 

Działania opisane w rozdz. III.6 Ochrona 

przeciwpożarowa. 

 

IV.11. Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy 
i Miasta Nowogrodziec na lata 2014-2032 

W 2021 r. Gmina pozyskała dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  

i Gospodarki Wodnej na usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest. Umowę na 

wykonanie zadania zawarto na kwotę 35 570,79 zł (w tym 14 228,31 zł dotacji) i zrealizowano ją 

w 50 gospodarstwach. 

 

IV.12. Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną  
i paliwa gazowe dla Gminy i Miasta Nowogrodziec na lata 2018-2032 

Zadanie Zakres realizacji 
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Przedsięwzięcia 

racjonalizujące zużycie 

ciepła 

W ramach programu „Czyste powietrze” realizowanego przez 

WFOŚiGW we Wrocławiu44 mieszkańców/gospodarstwa 

domowe złożyło wnioski o wymianę źródeł ciepła przy 

wsparciu informacyjnym i doradczym Gminy. 

Przedsięwzięcia 

racjonalizujące użytkowanie 

energii elektrycznej 

W 2021 r. zbudowano oświetlenie drogowe w: Milikowie, 

Gierałtowie i Wykrotach, a także przygotowano dokumentacje 

projektowe na potrzeby kolejnych inwestycji w tym zakresie. 

Przedsięwzięcia 

racjonalizujące użytkowanie 

gazu ziemnego 

W ramach programu „Czyste powietrze” realizowanego przez 

WFOŚiGW we Wrocławiu44 mieszkańców/gospodarstwa 

domowe złożyło wnioski o wymianę źródeł ciepła przy 

wsparciu informacyjnym i doradczym Gminy. 

Zarządzanie energią w 

budynkach użyteczności 

publicznej 

W budynkach montowano m.in. urządzenia automatycznego 

włączania i wyłączania oświetlenia, oświetlenie ledowe, 

urządzenia energooszczędne. 

 

IV.13. Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych  
i urządzeń kanalizacyjnych na lata VII 2017 – VI 2022 

Zadanie Realizacja 

przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości 

Godzieszów i Zebrzydowa oraz rozbudowa monitoringu 

Prace wykonane we 

wcześniejszych latach. 

Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej wraz z 

odgałęzieniami do granicy działek na ul. Grabowa, Osikowa, 

Sosnowa w miejscowości Nowogrodziec - przyłącza 

wodociągowe do granicy działek 201/20, 201/25, 201/26, 

201/44, 201/40, 201/31, 201/41, 205/10, 205/13, 205/18, 

205/11, 201/42, 201/43, 205/5, 205/8 

Zadanie zakończono w 2019 r.  

Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej wraz z 

odgałęzieniami do granicy działek w miejscowości Milików - 

przyłącza wodociągowe do granicy działek 338/15, 338/14 

Zadanie planowane 

w kolejnych latach. 

Budowa kanalizacji sanitarnej w Godzieszowie Realizacja zakończona  

w 2019 r.  

Budowa kanalizacji sanitarnej w Czernej Zrealizowane w poprzednich 

latach. 

Budowa kanalizacji sanitarnej w Zebrzydowej - etap II Zadanie zakończono w 2019 r. 

Budowa kanalizacji sanitarnej w Nowej Wsi Zrealizowane w poprzednich 

latach. Budowa tranzytu kanalizacji sanitarnej łączącego m. Czerna 

z m. Nowogrodziec – około 2,51 km 

Budowa tranzytu kanalizacji sanitarnej łączącego m. 

Godzieszów z kanalizacją sanitarną na terenie SSEMP – 

około 2,15 km 

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na działkach nr 574-

575,562 wraz z odgałęzieniami do granicy działek w 

miejscowości Milików: przyłącza kanalizacyjne do granicy 

działek 279, 280, 281, 282, 2 
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Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej wraz z 

odgałęzieniami do granicy działek na ul. Grabowa, Osikowa, 

Sosnowa w miejscowości Nowogrodziec: przyłącza 

kanalizacyjne do granicy działek 201/20, 201/25, 201/26, 

201/44, 201/40, 201/31, 201/41, 205/10, 205/13, 205/18, 

205/11, 201/42, 201/43, 205/5, 205/8 

Budowa kanalizacji sanitarnej w Gierłatowie - Etap II cz. 1. Zadanie planowane 

w kolejnych latach 

(opracowana dokumentacja 

projektowa). 

Budowa kanalizacji sanitarnej w Gościszowie - Etap III cz. 1 Zrealizowane – koszt prac to 
3 107 358 zł netto. 

Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami do 

granicy działek na ul. 1-Maja w miejscowości Nowogrodziec: 

przyłącza kanalizacyjne do granicy działek 284, 286/2, 285, 

429/3, 283, 429/7 (Milików) 

Zadanie planowane 
w kolejnych latach 
(opracowana dokumentacja 
projektowa). 

Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami do 

granicy działek na ul. Nowogrodzka w miejscowości 

Nowogrodziec: przyłącza kanalizacyjne do granicy działek 

135/6, 135/3, 135/1, 136, 137, 131/4, 131/5, 131/6, 131/3 

131/2, 129, 125/1, 339/1, 339/2, 339/3, 133, 134, 154/2, 

154/1, 110/1, 118/3, 118/16, 110/2, 118/5, 118/9, 

118/11, 118/13, 118/7, 118/1, 153, 151/6, 151/1, 151/3 

Zadanie planowane  

w kolejnych latach. 

Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej wraz z 

odgałęzieniami do granicy działek w miejscowości Milików 

Etap IV cz.1:  przyłącza kanalizacyjne do granicy działek 

338/15, 338/14, 341/46, 341/65, 341/57, 341/33, 341/31, 

341/27, 348/1, 347/2, 342/7. 

Budowa ok. 10 km sieci kanalizacyjnej w części 

miejscowości Wykroty 

W 2021 r. dokończono 

realizację 1. etapu – koszt prac 

wyniósł 4 595 824,50 zł netto. 

Budowa nowej stacji uzdatniania wody w Gierałtowie Zadanie planowane (wykonano 

PFU). 

 
 Ponadto realizowano rozbudowę sieci wodociągowej na indywidualne wnioski 

mieszkańców. Koszt tych prac w 2021 r. wyniósł 76 018 zł netto. 

IV.14. Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy 

Nowogrodziec na lata 2019-2023 

 W 2021 r. wykonywano zadania z zakresu usług geodezyjnych, wycen, inwentaryzacji 

obiektów gminnych oraz inne, związane ze sprzedażą nieruchomości gminnych, w szczególności 

lokali komunalnych. Gmina opłaciła także fundusz remontowy we wspólnotach mieszkaniowych, 

w których występują lokale gminne (łączna wartość funduszu to 97 459,26 zł). 
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IV.15. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nowogrodziec w 2021 roku 

Zadanie Zakres realizacji 

Zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca 

w schronisku dla zwierząt 

Gmina zapewniła zwierzętom gospodarskim 

miejsce w gospodarstwie rolnym  

w Gierałtowie, a pozostałym - w Schronisku 

dla Zwierząt Małych w Wielkim Lubańskim 

Lesie, będącym własnością Związku Gmin 

„Kwisa” (jako członek Związku Gminą 

Nowogrodziec ponosi koszty jego 

funkcjonowania). 

Sprawowanie opieki nad wolno żyjącymi 

kotami 

Gmina zakupiła i przekazała karmę 

społecznym opiekunom. 

Poszukiwanie nowych właścicieli dla 

bezdomnych zwierząt 

Działania prowadziło Schronisko dla Zwierząt 

Małych w Wielkim Lubańskim Lesie. 

Odławianie bezdomnych zwierząt z terenu 

Gminy Nowogrodziec 

Zapewnienie całodobowej opieki 

weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń 

drogowych z udziałem zwierząt 

Zadanie było realizowane przy współpracy ze 

Schroniskiem dla Zwierząt Małych oraz -  

w odniesieniu do zwierząt dzikich -  

Przychodnią Weterynaryjną ALWET  

z Nowogrodźca. 

Działania edukacyjne m. in. w zakresie 

odpowiedzialnej i właściwej opieki nad 

zwierzętami, ich humanitarnego traktowania, 

propagowania sterylizacji i kastracji, a także 

adopcji zwierząt bezdomnych 

Realizacją zadania zajmowało się Schronisko 

dla Zwierząt Małych. 
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V. BUDŻET OBYWATELSKI 

 Nie podjęto uchwały o realizacji budżetu obywatelskiego w Gminie Nowogrodziec 

w 2021 r.  
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