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Szanowni Państwo!
Realizując przyjęte na siebie zobowięanie o bieżącym
informowaniu Państwa o wszystkich istotnych wydarzeniach w naszej gminie przedstawiam kolejny, 1llż' ptąty
numer ,,Wieści z Gminy'' . Myślę, ze w tym wydaniu tak
jak poprzednich przekazę mieszkańcom wszystkie informacje dające pełne odzwierciedlenie najwazniejszych
wydarzeń oraz działań podejmowanych w celu poprawy
jakoŚci życta w naszej gminie . Biezący numer informuje o
zakofrczonych w ostatnim czasie inwestycjach, remontach
dróg i świetlic. Jednym z ważniejszych wydarzeń biezącego roku będzie otwarcie w połowie grudnia nowego
przedszko|a w Pszennie. oddaliśmy do uzytku nowy
wodociąg w miejscowości Pogorzała oraz nowe drogi w
Słotwinie i w Pszennie. W tym roku znowu zwiększyliŚmy
iloŚć wybudowanych chodników. Drodzy Państwo, ten rok
nałożyłna gminy kolejne nowe zadanie, mianowicie przyznawanię i realizację stypendiów uczniowskich. W naszej
gminie zrealizowaliŚmy to zadanie terminowo tbęz zakłóceń. Terminowo także realizujemy wypłaty wszystkich
świadczeń z zakręsu pomocy i opieki społecznej. Zachęcam równiez, takjak poprzedniego roku, do zapoznania się
zał'ożeniamii strukturą projektu budżetu na rok 2006.
Zbliżamy się do zakończenia kolejnego roku,jednakże
wcześniej spotykamy się z najpiękniejszymi świętami, dlateqo pragnę z okazji nadchodzących świątBożego Narodzenia oraz Nowego Roku 2006, złożyć Państwu najlepsze życzenia.
Aby blask choinki i ciepła, rodzinna atmosfera prxy
Świątecznym Stole wypełniły Świętu Bożego NarorJzenia,
przyniosty spokój i nadxieję na lepszejutro.
Aby Nowy Rok przyniósł nam wszystkim wiele salysfakcji i poczucia dobrze spełnionego obowiązku.

Teresa Mazurek
Wójt Gminy Swidnica
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Dożynki Gminne 2005
piękną, słoneczną niedzielę
odbyło się największe święto
rolników w gminie - Dożynki. W tym
roku miaĘ miejsce we wsi Mokrzeszów, a hasłem przewodnim było
,,Ziemia plon wydała, Bóg pobłogo stawił,'. Dożynki rozpoczęły się 18
wrzęśniao l3:00 uroczystą Mszą św.,
którą poprowadzlł ksiądz Stanisław
Panewski, proboszcz parafii w Mokrzeszowie. Następnie cały korowód
przeszedŁ udekorowaną trasą na teren
boiska sportowego. Pani Wójt wyrazlła sutą wdzięczność,podziw i szacunęk dla pracy rolników: ,,Z serca
Wam, Drodzy Rolnicy' dziękuję','
Godna uwagi była |iczna reprezentacja sołectwna dozynkach.

wience.dozynkowe

. .......:...:.:.

Mogliśmy podziwiać przepiękne
wieńce dozynkowe, okazałe bochęnki
chleba i pomysłowe stragany. Pani
Wójt podziękowała starostom i organizatorom dożynek, a takżę soĘsom'
radom sołeckim, uczęstnikom korowodów za wykonaną pracę dla
uświetnienia uroczystości
' ,,Życ,ę
rolnikom, mieszkańcom i gościom,aby
nigdy nie zabrąkło na Waszychstołach
najważniejszego symbolu dożynek chleba. Symbolu dostatku, obfitośctt
sytości'Szanujmy go i szanujmy tych,
dzięki którym go mamy.''
Starostami tegorocZnych Dożynek
byli: Tadeusz Cisoń oraz Halina
Woźnicka.
Pięciu rolników otrzymał'ood Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na
wniosęk Wójta Gminy Ętał',,ZasŁuzonego dla rolnictwa": Ryszawy Mieczysław,Szostak Marcin, Cisoń Tadęusz' Szydełko Tadeusz z Moh'tzeSzowa, Kozioł Janusz z Witoszowa
Dolnego.
odznaczone osoby są wzorami do
naśladowania dla innych rolnikóq
udzielają się społecznie,cieszą duĄm
zaufaniem mięszkańców i zawszę
słuząim pomocą.

Wręczenienas|od

wość,wykonanie, estetyka oraz efekt
końcowy. Przez cały czas trwania uroczystości dzięci miały mozliwość
uczestniczenia w zawodach sportowych. Dożynki zakoitczyĘ się festynem i zabawą tanęczną.
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Specjalną Nagrodę Wójta Gminy
otrzymał.a Pani Halina Mat|ak za
zaangazowanie i pomoc w upowszechnianiu i wdrazaniu programów
z zakresu produkcji zwierzęcej i
roślinnejna terenie Gminy Swidnica
oraz pomoc rolnikom w pozyskiwaniu
środków unijnych. Po oficjalnych
przemówieniach nastąpiła częśćartystyczna. Gminne zespoły zaptezentowały swoje programy dozynkowe.
Kolejno wystąpity: ZPIT,,Bystrzy ca,,
z Bystrzycy Górnej, dzięci ze SzkoĘ
Podstawowej w Mokrzeszowie,
Zespoły,,Boleścin'',,,K.rąg'',
mł'odziez
z Rolniczego Cęntrum Kształcenia
Ustawicznęgo w Mokrzeszowie,
Zespół',,Mał'a Bystrzyca'', Zespół
tanęczny ',Awans'' z Grodziszcza,
Zespół Śpiewaczy,,Kądziołeczk1,, z
Lutomi Dolnej, Zespół taneczty ze
Słotwiny,,MĄ pląs'', Zespół śpiewaczy ,,A|e Babki''. Dużą atrakcją dla
gości byĘ Stragany sołecfw. Pięknie
zaprezentowały się: BoleŚcin, Grodziszcze, Komorów, Lutomia Dolna,
Panków, Pszenno, Słotwina oraz
Witoszów Dolny.

Stragan Lutomi
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Najlepsza promocja
na Dolnym Sląsku
niedzielę, 4 września na Wrocławskim Torze Wyścigów Kon
nych - Partynice odbyła się po raz
pierwszy impreza plenerowa,,Dzieh
Do|nego Śląska'. organizowana przez
Urząd Marszałkowski Województwa
Dolnośląskiego. Ponad dwadzieścia
dolnoŚląskich samorządów zapręzentowałoswoje stoiska promocyjne.

Najładniejszestoisko:Gmina Swidnica

Gmina Świdnica takize zgłoslłaswoje
uczestnictwow tej wielkiej woje- wódzkiej imprezie. Naszę stoisko wzbudzało bardzo duzę zaintęręso- wanie
wśród goŚci, którzy chcięli wiedzieć
wszystko o ofercie turystycznej, szlakach rowerowych, terenach inwestycyjnych oraz innych atrakcjach
naszego regionu. Na stoisku dużo się
działo i było bardzo zywo ,,Kądziołki''
śpiewałyznane piosenki i sprzedawa-

Jury po ocenię pomysłowości,
estetyki
i promocji wsi postanowiłonagrodzić
ęx aęquo dwa sołectwa:Lutomię oraz
Panków. Pozostałe sołectwa otrzymaĘ wyróznienia.
Nagrodę za najpiękniejszy wieniec
otrzymał'a Bystrzyca Górna oraz
Mokrzęszów. oceniana była pomysłoPani Wójt odbiera nagrodę

ły domowej roboty ciasta, kapela
przygrywał'a, dwie pary z ZP|T
,,Bystrzyca,, chodziły po terenie Partynic i rozdawaĘ artykuty promocyjne gminy, a goŚcie przychodzi|i
robić zdjęcia w naszej zagrodzie,
Dodatkową atrakcją ,,Dnia'' był konkurs Marszałka Województwa DolnoŚląskiego Pawła Wróblewskiego na
najlepsze stoisko oraz prezęn|acjępromocyjną gminy' Najciekawszym z
nich okazał'o się stoisko Gminy
Świdnica. W nagrodę otrzymaliśmy
odtwarzacz DVD oraz dyplom z gratulacjami. ,,Jest to dla nas ogromna
promocja, zwłaszcza, że bierzemy
udział w takiej imprezie po raz pierw''
szy - powiedziałaPani Wójt.
Pani DyrektorGenerowicz:
,,Gdybyśmywiedzieli, że tu będzie konkurs na najciekawszą ekspozycję, to
byśmysię dopiero przygotowąli!''
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Jesteśmynajlepsi
w powiecie
ziennik,,Rzeczpospolita" opublikował Ranking Samorządów.
Spośród 2'489 polskich samorządów,
A,
Gmrna Wrerska Swrdnica zakwalilikowała się do pierwszej ,,czterysetki''
samorządów jako jedyna z całego
powiatu Świdnickiego. Naieży do 180
najlepiej zarządzanych gmin wiejskich w
Polsce. Wójt Gminy Swidnica Teresa
Mazurek: ,'bardzo się cieszę' że
wypadliśm1lna.jlepiej ze wszystkich gmin
w powiecie' Myślę' że to dowód' że
uczciwie i rzetelnie pracowaliśmy na
rzecz naszej gntin1,".
Celem stworzenia rankingu jest wskazanie najlepiej zarządzanych miast i
gmin w Polsce. Nagrodzone zostały
samorządy' które najlepiej dbają o rozwój
i podniesienie jakościĄcia mieszkańców
przy zachowaniu reguł odpowiedzialnościi bezpieczeństwa finansowego.
Dane zostały przeana|izowane w trzech
kategoriach samorządów: gminy wiejskie, miasta na prawach powiatu oraz
pozostałe gminy miejskie i miejskowiejskie. Zwycięzcami zostali odpowiednio: Krościenko Wyżne (woj.
podkarpackie), Poznań i Chroszcz (woj.
Podlaskie).
Prof' Jerzy Buzek mówi, ze ,,na czele
rankingu znalazĘ się znakomite gminy.
Ale .jestem także przekonany, że na
dolszych miejscach są również bardzo
dobre samorządy - diament1,, które
av;ansują w miarę doskonalenią
przyjętych przez nas kryteriów.''
GraruIujemyzwycięzcom i cieszymy się
z własnegosukcesu.

P rzejrzy sta Gmin a Swidnica

Kodeks Etyczny i nowe, przejrzyste
zasady naboru pracowników

jednostki samorządu terytorialnego, a
ramach rea|izac1i zadań prograjednocześniejest to realizacjajednego
mu ,,Przejrzysta Polska'' Urząd
z zadai akcji społecznej ,,Przejrzysta
opracował
Kodeks
Gminy Swidnica
Polska'', w której bierzemy udział.
Etyczny Pracowników Urzędu. TreŚć
Kodeksu to nie formuły prawnę Nowi urzędnicy wyłaniani Są w
zaciryntęte z ustaw, azy narzucorrę drodze naboru. ogłoszenia o wolnych
przez kierownictwo Urzędu zasady' miejscach pracy Są publikowane w
Kodeks powstałna podstawie ankiety Biuletynie Informacji Publicznej, na
stronie internetowej Urzędu Gminy,
wypełnionej przez pracowników
na
tablicy ogłoszeń w siedzibie
Urzędu i stanowi ich własnoŚc.
Urzędu
oraz w Powiatowym Urzędzie
Kodeks stanowi zbtór najważniejPracy'
Kandydaci, którzy spełnią
szych zasad, którymi kierują się
formalne wymogi, będą dopuszczeni
pracownicy Urzędu. Każ'dy pracownik
do kolejnego etapu procedury
miał wpĘ.w na zapisy zawarte w
Kodeksie Etycznym, a zgłaszane rozmowy i testów kwalifikacyjnych.
Trzyosobowa Komisja będzie oceniała
uwagi i propozycje były uzgadniane i
u w z g 1 ę d n i a n ę w t r e Ś c i k o d e k s u . kandydatów przyznając im punkty, a
następniedokona wyboru najlepszego
ostateczna wersja powstała we
z nich uzasadniając swój wybór.
wrześniu2005 r'
W Urzędzie Gminy zostały wprowa- Decyzję oStatęczną o zatrudnieniu
dzone takze nowe, przejrzyste zasady danej osoby podejmie Wójt' a wyniki
naboru zostanąpublicznie ogtoszone.
naboru pracowników. Jęst to lvymóg
ustawowy nałozonyna wszystkie
'.
. -:.:.

Wizvta seniorów
z Niemiec
f\ d 16 do 18 wrześniagościliw
\l
Ktzyzowej seniorzy z nięmięckięgo Klubu Seniora. 15 Niemców wraz z
15 - m a p r z e d s t a w i c i e l a m i K l u b u
Seniora z Bystrzycy Górnej brało
udział w specjalnie na tę okazję
przygotowanymprogramie.
Grupę powitałw imięniu Wójta Gminy
Świdnica Teresy Mazurek - Sekretarz
Grniny Zbigniew Mudy. Przedstawiciel
władz lokalnych opowiedział krótko o
gminie oraz o sytuacji Polski po
wstąpieniu do Unii Europejskiej' Na
początek wlzyty zaplanowano poznanie się przy kawie i ciastku. Kazdy z
sęniorów powiedział kilka stów o
sobie: jak się nazywa, skąd pochodzi,
co robił w zyciu, ile ma dzieci,
wnuków, prawnukórv... Rękord to 8
dzieci i 2I prawnuków. Następnie
wszyscy brali udział w integracyjnych
zaba:wach,a wieczorem wystąpił dla
gościZPiT ,,Bystrzyca,,' Sobota była
bardzo pracowitym dniem. Goście z
samego rana zostali oprowadzeni po
oŚrodku w Krzyzowej, zeby zaraz
potem wziąć udział w wykładach i
dyskusjach na temat: ,,Ucieczki i
wypędzeniaz punktu widzenia

Polaków i Niemców''. Po obiedzie
wycieczka zwiedz1ł'aZamek Ksiąz, a
po drodze do Bystrzycy zaptęzęntowałasię jednostkaoSP w Burkatowie.
PopoŁudniei wieczór gościespędzili w
Wiejskim Domu Kultury w Bystrzycy
Górnej. Tam przywitała gości Wójt
Gminy Świdnica Teresa Mazurek'
Dyrektor Gminnego ZespoŁu oŚwiaty
Jadwiga Generowicz oraz Skarbnik
Gminy Anna Szymkięwicz' Pani Wójt
wyrazl'ł.aswoje zadowolenie z faktu, ze
juz po raz kolejny możemy gościć
seniorów z Niemiec w naszej gminie.
Wieczór upłynął pod znakiem
występów artystycznych ZPiT
''Bystrzyca'', obfitego poczęstunku
oraz zabtwy tanecznej.
W niedzielę po podsumowaniuwizyty,
gościeprzyjechali do Mokrzęszowa i
uczestniczyli w uroczystoŚciach dożynkowych.

Spotkanie seniorów
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oświataw Gminie Swidnica
rok szkolnv 200512006
L.p

Placówka

r roku szkolnvm 200512006do
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V V szkół podstawowychuczęszcza
|,026 uczniów w 57 oddziałach' Na
jeden oddział przypada średnio 18
uczniów.

IloŚć dzieci

I1ość
oddziałów

Srędnia liczba
dzieci w oddzialę

1

Szkoła Podstawowa w Bystrzycy Górnej

87

6

I4,50

z

Szkoła Podstawowa w Grodziszczu

126

6

21,00

J

SzkołaPodstawowaw Lubachowie

8f

6

13,67

4

SzkołaPodstawowaw Lutomi Dolnei

t2

19,42

5

Szkoła Podstawowa w Mokrzeszowie

/)

6

12,50

6

SzkołaPodstawowaw Pszennie

240

T2

20,00

7

SzkołaPodstawowaw Witoszowie Dolnym

183

9

20,33

z)J

Szkoły podstawowe 2005/2006

Gimnazja2005/2006
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Liczba dzieci! Liczba oddziałów

f] Średnia |iczbadzieci na oddział& Liczba dzieci l

Liczba oddziałów

Do gimnazjów vczęszcza,744 uczniów w 34 oddziałach.Na jeden oddział'ptzypadaŚrędnio prawie 23 uczntów.

L.p

Placówka

IloŚć dzieci

Ilośćoddziałów

Śrędnia liczba
dzieci w oddziale

I

Gimnazjum w Lutomi Dolnej

263

I2

2r,92

2

Gimnazjum w Pszennie

285

l3

f|,92

J

Gimnazjum w Witoszowie Dolnym

197

9

21,88

ogółem do szkół podstawowych i
glmnaĄów vczęszcza 1'770 uczniów
w 9 | o d d z i a , l a c h .Ś r e d n i a i l o ś ć
uczniów na jeden oddział wynosi
19,45.
Do 7 oddziałów przedszkolnych
vczęszaza 109 dzieci, a do 2 przedszkoli uczęszcza |27 dzieci, w sumie
dzieci 6-1ętnich. l52 i dzieci 3.4.5.
lętnich - 66.
ogółem edukacją objętych jest 2.006
l
dzieci.
Ilość'dzipc!.'dowożonych do szkół
podstawoĘch wynosi 479, gimnazjgw lsl oraz przedsąkoli.i pddziałów
przedszkolnyćh. 54. ogółem 1.020
dzieci jest doqdionych.
.nauczycielskich
Ilość etatów
wynosi
160,28.
Ilośćgodzin lekcyjnych wynosi 3.299,

w tym ponadwymiarowych411.
IloŚć ętatów pracowników administracji i obstugi - 58,13 oraz 5 etatów pracownicy sezonowi (palacze).

Wyprawkę szkolną w ramach rea|izacji Rządowego programu wyrównywania startu szkolnego uczniów w
2005 r. otrzymało48 uczniów:

Nazwa placówki

Rok szkolny 200512006

Szkoła Podstawowa w Bystrzycy Górnej

2

SzkołaPodstawowaw Grodziszczu

3

SzkołaPodstawowaw Lubachowie

A
T

Szkoła Podstawowa w Lutomi Dolnei

t6

Szkoła Podstawowa w Mokrzeszowie

3

SzkołaPodstawowaw Pszennie

9

SzkołaPodstawowaw Witoszowie Dolnym

il

48

organ izacja dow ozów uczniów
na terenieGminv Swidnica
ednym z priorytetowych zadań
1
ą! gminy jest..Bezpiecznyidobrze
zorganizowarty dowóz t' odwóz dzieci
szkolnych''' Na ten cel w budżecie
gminy na 2005 rok zostaĘ przyzluane
środkiwysokościprawie 550 Ęs' zł.
Codziennie dojezdża I'020 uczttlów 4
autobusami własnymi i 5 wynajętymi
z Miejskiego PrzedsiębiorstwaKomunikacyjnego. Dzięnnię autobusypokonują około 954 km. Sprawny i
bezpieczny dowoz i odwóz dzieci wa-

runkują: Sprawne technicznę autobusy,
dobra organizacja dowozów, staranna
opieka nad dziećmi' program autorski
,,Bezpieczne dojazdy dzięci do szkół''.
Dowozimy tez 11 dzieci niepełnosprawnych wynajętymi Środkami
komunikacyjnymi, autobusami szkolr'ymi oraz autobusami liniowymi.
System 'organizacji dowozów w
Gminie Swidnica jest dostosowanydo
potrzeb i warunków dzięci, rodziców i
szkoĘ.

Stypendia i zasiłki W świetlicachwiejskich
szkolne yy2005 r. wygodnie i estetycznie

n*
611[::li
:[-Tlb",i,fflJ""

otrzymało sĘpendia szkolne za okręs
od sĘcznia do czerwca 2005 r.
Formy przyztania sĘpendium za tęn
okręs to pomoc rzęczowa o charaktęrze edukacyjnym, z której skorzystało 485 uczniów na ogólną kwotę
45.501,9| zt oraz forma pienięzna d|a
126 uczniów na ogólną kwotę
|I.502,40zł.
WysokoŚć przyznatej dotacji celowej
z budzetu państwa na realizację
stypendiów szkolnych na rok 2005
wynosi 124.891 zł' Rada Gminy ze
środków wlasnych gminy przeznaczyła dodatkowo kwotę 13'603 zł.
Na rok szkolny 200512006o stypendia
ubiegało się 566 uczniów z czego
zakwalifikowanych pozytywnie
zostało514 wniosków, a negatywnie:
52 wnioski.
ogółem rozdysponowano od września
do grudnia 2005 r. kwotę 80.802'40zł'
na pomoc rzęczową o charakterze
edukacyjnym oraz 560 zł' na zaslłkl
szkolne.

Wypłatastypendiów
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roku 2005 znacznie uległy
zmianie wygląd estetyczny,
baza i wyposażenieświetlicwiejskich.
Na ten cel w budżeciegminy zostało
przyznanych 197.450 zł na usługi
remontowe oraz 79,413 zł na inwę.
stycje. Prace remontowe wykonane
zostały w następujących świetlicach;
Lutomia Górna - wymiana okien,
modernizacja oświetlenia;Witoszów
Dolny - remont dachu, wymiana
okien; Gogołów - położenieglazury w
sanitariatach; Słotwina - położenie
glazury w sanitariatach; Bojanice wykonanie przyłącza wodno- kanalizacy]nego, adaptacja pomieszczeń na
sanitariaty i zaplecze socjalne; Grodziszczę - montaż instalacji wentyIacyjnej: KrzyŻowa - wymiana
instalacji elektrycznej; Bystrzyca
Dolna - remont podłogi;Modliszów wymiana przył'ączasieci elekĘcznej.
Prace inwestycyjne wykonano w

świetlicach:Mokrzęszów - budowa
podjazdu dla niepełnosprawnych oraz
BoleŚcin - montaz windy towarowej.
obecnie trwają prace przy budowie
Scęny w Bystrzycy Górnej. Systematycznie świetlicedoposazane są w
Sprzęt Sportowy, meble, naczynia
kuchęnne, sprzęt nagłaŚniający' W
roku 2005, dzięki poprawie bazy i
doposażeniu świetlic o 10oń w
porównaniu z 2004 r. wzrósł wynajem
świetlic na uroczystoŚci i spotkania
rodzinne. Chętniej tez gromadzą się
dzieci i młodzięż, by popołudnia
spędzić z przyjaciółmi. Największym
zainteresowaniem młodzieży ctszą się
rozgrywki w tenisa stołowego, słuchanię muzyki, a dzieci młodsze
przychodzą by pograć w gry stolikowe, potańczyc, majsterkować lub
rysować.
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Gmina Swidnica otrzyma dofinansowaniez Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego
z drlia l4 września
rTchwałą
L) Zarząd Województwa Dolnośląskiego wybrał projekty, które uzyskają
dofinansowanie z Europej skiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w
zakresie Działania 3.l ,,obszary
wiejskie" Zintegrowanego Programu
OperacyjnegoRozwoju Regionalnego.
Dla wojewó dztwa dolnośląskiego
dostępnajest kwota ponad 100 m|n zł,
z 9zęgo 5 m|n przeznaczone jest na
realizację projektów objętych pomocą
publiczną w ramach zadania 3,|,
Zarząd Województwa ptzyznał do|tnansowanie dla projektów, które są
zgodne ze Strategią Rozwoju Województwa i podnoszą standard zycia
mieszkańców Dolnego Sląska. W
sumie Gmina Świdnica na swoje
projekty otrzyma na pewno ok. 3 mln
zł.
Na liścię projektów wybranych przez
Zarząd Województwa zrtalazĘ się trzy
projekty naszej gminy. Sąto:
. b u d o w a k a n a l i z a c j i s a n i t a r n e jz
przył'ączami we wsi Witoszów
Dolny,

. modernizacja drogi gminnej nr
III796D w miejscowościPrzenno
(ul. Działkowa),
. budowa wodociągu wraz z przyłączamiwę wsi Pogorzał'a'
Inwestycje tę Są w chwili obecnej rea.
lizowane. Gmina zł'oizyławszystkie
wymagane dokumenty do podpisania
umów o dofinansowaniei oczekuje na
ich podpisanie z Wojewodą Dolnośląskim'
Na liście rezerwowej znaIazł się
kolejny projekt: modernizacja drogi
gminnej nr ll1819D w miejscowości
Słotwina.Projekt tęn zostanię dofinanSowany w miarę posiadanych środków
po zakoiczeniu postępowafi przetar.
gowych przez gminy' które dostały
dofinansowanie. Ponad to gmina
zł'ożyła3 wnioski o dofinansowanie
inwestycji z Sektorowego Programu
operacyjnego w ramach dział'ania
..Odnowa wsi oraz zachowanie i
ochrona dziędzictwa ku1turowego''.
Wnioski obejmująinwestycjew
miejscowościachPszenno, P ogorzałai
Grodziszcze na kwotę ponad

Nowe plany zagospodarowania
przestrzennego
p rojekty d.lugooczekiwanych
l
miejscowychplanów zagos
podarowanta przestrzennego dla
dwunastu obrębów wiejskich tj.:
BoleŚcin, Burkatów, Bystrzyca
Dolna i Górna, Lubachów, Makowice, Miłochóq Modliszów, opoczka, Pogorzał'a,Witoszów Dolny i
Górny będą przedmiotemposiedzenia najbhzszej sesji Rady Gminy.
Po uzyskaniuod Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi decyzji zezwalających na wyłączeniegruntów rolnych
z produkcji rolnej, projekty wskazanych planów miejscowych przekazanę zostaną radnym pod głoso.
wanl'ejeszcze w grudniu bieżącego
roku.
Miejscowe plany zagospodarowania
przestrzennegostanowiąakty prawa
miejscowegoi są podstawądo Yydawania,między innymi decyzji o

pozwoleniuna budowę.Wejściew
zycie planów miejscowychzwolni
inwestorów z obowiązku uZySkiwania warunków zabudowy w
drodze decyzji administracyjnej,
tym Samym skróci i uprościproces inwestycyjny.W opracowaniu
znajdują się projekty planów
miejscowych związanychz planowanym przebiegiem drogowego
obejścia
miastaSwidnicyw ciągu
drogi krajowej nr 35 (wiodącej z
graniczneWrocławia
do przejścia
go w Lubawce) oruz drogi wojewódzkiej nr 382 (łączącejw najb|iż:szymsąsiedztwieStrzegom i
Dzierzoniów). P|anujesię pozoGminy Świdnica objąć
stałączęść
planami ,,nowej generacji" do
końca 2006r.

I'844'442 zł' Wnioskowana kwota dofinansowaniawynosi 932,|64 zł.
Zarząd Województwa Dolnośląskiego
do końca 2005 r' podejmie decyzje o
dofinansowaniu projektów, których
realizacja przewidzianaj est na 2006 r.
W chwili obecnej gmina opracowuje
listę inwesĘcji planowanych do realizacjt w latach 2007-2013, w celu
zgłoszenia powyzszych zamtęrzęil do
,,Systemu ewidencji przedsięwzięć
planowanych do rcalizacji w okresie
programowanta 2007 -2013", na kolejny okres programowania budzetu Unii
Europejskiej.

Wodociąg w Pogorza|e

15-turobotników

zatrudnionych

w Urzędzie Gminy
2 listopada 2005 r. do 14
nd
\-l lutego 2006 r., przez ponad3
miesiące 15 osób zamieszkaĘch na
tęrenię Gminy Świdnica będzie
wykonywałorobotypubliczne.Będą
to m.in. odkrzaczanie dróg transportu rolnego w I 1-tu wsiach,
gminnych dróg,
zimowe odśniezanie
budowa chodników przy drogach
powiatowych i gminnych oraz
konserwacja wządzen melioracyjnych.
Trzy osoby po tym okresie będą
dodatkowo zatrudnione na okres
kolejnych3-ch miesięcy.
osoby zatrudnione przez Urząd to
osoby długotrwalebęzrobotnę i
wymagająceręintegracji zawodowej
i społecznej.

Zmodernizowana dro ga
G [:ffi'J"'*J.:T.,ffi;'.Ł'""#
jednodojazdowej do osiedla domków
rodzinnych w Slotwinie.
w Słotwinie

Prace przy modernizacji drogi trwĄ
przez dwa miesiące - od wrzeŚnia do
listopada. Zakręs robót obejmował
wykonanie kanalizacji deszczowej
odwadniającej drogę, wykonanie
podbudowy oraz ułozetie nawierzchni asfaltowej. Ze wzgIędu na
lokalne podtopienia terenów przylegtych do tej drogi jej modernizacja stała
się konieczna. Dzięki tej inwestycji
mieszkańcy posesji do niej przy|egĘch będą mięli ułatwiony dojazd do
drogi głównej, wpłynie to na poprawę
ich standardu zycia. Koszt tej modernizacji to prawie 850.000 zł.
Inwestycjata jest na liŚcie rezerwowej
projektów do dofinansowania ptzez
Zintegrowany Program Operacyjny
Rozwoju Regionalnego (ZPORR).
Dofinansowanię może zatem wynieść
85% kosztów inwestycji. Gmina
posiada obęcnię Środki na prefinansowanie inwestycji z Banku Gospodarstwa Krajowego.

Zmodernizowanadroga w Słotwinie
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Swiadczenia rodzinne

(
(

^ d l września 2005 r. Gminny
\.' ośrodek Pomocy Społecznejw
Swidnicy rozpoczs. realizację świadczefi rodzinnych obejmujących nowy
okres zasiłkowy od 1 wrzęŚnia 2005 r,
do 31 sierpnia2006r.
W tym nowym okresie zasiłkowym
nie obyło się bez kolejnych zmiart
ustawowych. Zmiana polega na wprowadzeniu nowych zadań' w postaci
zaliczek alimentacyjnych, które zastąpiły dotychczasowę dodatki z tytultu
samotnego wychowywania dziecka
dla osób pozostających w separacji lub
rozwiedzionych. Nowe zadania uregulowane zostaĘ ustawą z dnia 22 kwietnia 2005 r. o postępowaniu wobęc
dłużników alimentacyjtych oraz
zaliczce alimentacyjnej. Wnioski o
zaliczki alimentacyjne osoby uprawnione składały u komornika, który
następnie przekazał je do ośrodka
pomocy. Zarówno ustawa o świadczeniach rodzinnych jak i ustawa o postępowaniu wobęc dłużników alimenta.
cyjnych dostęp do świadczeń warunkuje kryterium dochodowym.
W przypadku zasiłków rodzinnych i
naleznych do nich dodatków zakryte-

rium uprawniające do ich otrzymywania ustawa przyj$a kwotę 504 zł na
osobęnetto lub 583 zł na osobę,gdy w
rodzinię wychowywane jest dzięcko
niepełnosprawne' w przypadku za|iczki alimentacyjnejĘterium wyniosło583 zł na osobę.
Do Gminnego ośrodkaPomocy Społecznej w Świdnicy na nowy okres
zasiłkowy wpĘnęło 1'292 wniosków
o zasiłki rodzinne, 350 wniosków o
zasiłki pielęgnacyjne,42 wnioski o
pielęgnacyjnę.Wniosków
świadczęnia
o zaliczkę alimentacyjną od kornor.
ników wpĘnęło93.
od 1 września 2005 r. do Gminnego
ośrodkaPomocy Społecznejo Świadczenia rodzinne dodatkowo zgłosiły
się osoby, które pracują w za|<ładach
zatrudniającychna dzień 31'07 ,2005 r,
do 20 pracowników, osoby uprawnione do zasiłków pielęgnacyjnychz tytułu wieku nie posiadające uprawnień
emery'talno -rentowych, osoby czasowo pobierające emeryturylrenty z
ZUS.
ZUS pozostał rea|izatorem jedynie
dodatków pielęgnacyjnych dla emerytów i rencistóq który ukończyli 75

rok zycia. o wzrościę liczby osób
uprawnionych do świadczeń rodztnnych świadczy rówtiez wzrost środków finansowych na ich realizację o
110 % tj. do kwoty 4.268.000 zł na
rok zasiłkowy. W celu zapewnienia
prawidłowej i dobrze zorganizowanej
wypłaty tych świadczeń Gminny
ośrodek Pomocy Społecznej w Świ.
dnicy od I stycznia 2006 r. uruchamia
odrębnąkasę w pok. l14 , tworzy salę
obsługi klienta w pok. l11' gdzie będzię można zł'ożyćwniosek o świadczenia rodzinne, pomoc społeczną i
dodatki mięszkaniowe. odrębna od
Urzędu Gminy w Świdnicy kasa
GoPS-u zapewni Sprawną obsługę
klięnta a przede wszystkim zlikwiduje
kolejki po świadczenia' Zmiany organtzacyjne w Gminnym ośrodku Pomocy Społecznej wprowadzane są w
celu zapewnienia spójnego systęmu
obsługi klięntów co mam nadzieję
zadowoli jego klientów.
Zapraszam do dalszej wspóĘracy.
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DzieńNauczvciela
okazji Dnia Edukacji Narodowej
V
L) w Urzędzie Gminy odbyłosię
uroczyste spotkanie z dyrektorami
wszystkich placówek oŚwiatowych w
gminie. 11 dyrektorów otrzymało
Nagrodę Wójta Gminy Swidnica oraz
sęrdeczne podziękowanie za sumienne wykonywanie obowiązków, za
zaangazowanie i aktywną pracę w
środowisku.

Gwiazdka
w nowYm
przedszkolu

,,Zrozumienie potrzeb, różnorodna
dziąłalnośc dyrektorów ną rzecz placówek oświatowych
pozwoliły pozyĘwnie
rozwijać ząinteresowania i uzdolnienia
dzieci orąz utrzymać
dobry wizerunek
gminnych przedszkoli,
szkół i gimnazjó,vv.,, powiedziała Dyrektor
Gminnego Zespołu
oświaty Jadwiga Generowtcz.

Dzień NauczycieIa

Dyrektor Gimnazjum w Lutomi pracę w Środowisku oraz szczegó|ne
Dolnej Ignacy ognisty otrzymał' zasł'ugi w pracy dydaktyczno Nagrodę Dolnośląskiego
Kuratora wychowawczej.
oświatyza zaatgazowanie,aktywną

1O0-lecie

ończy się trwająca od 12 kwietnia br. budowa Przędszkola w
Pszennie. Jest to kolejny etap realizacjt programu oŚwiatowego w
Gminie Świdnica. Po zakończeniu
budowy Przędszkola powstanie w
Pszęnnie nowoczesne centrum edukacyjne. Budowa Przedszkola została
dofinansowana kwotą 150.000 zł
dotacji bezzwrotnej w ramach kontraktu wojewódzkiego dla województwa
dolnośląskiego.W tej chwili trwają
prace wykończeniowe w obiekcie
Przędszkola - malowanie, kładzenie
płytek na ściany i podłogi, montaz
armatury sanitarnej oraz prace przy
zagospodarowaniu teręnu wokół
budynku. ,,Nowe Przedszkole to
piękne, przestrzeruxeijasne sale.
Planuje się nowe, kolorowe mebelki.
Każda sala będzie miała swój kompleks sanitarny. Ponad 80-ro przedPani Wójt odbiera pamiątkowymedal
szkoląków będzie miało wspólne
boiska i place ząbąw z uczniami
tym roku Związek NauczySzkoły Podstawowej i Gimnazjum.', .
cielstwa Polskieso obchodził
mówi dyrektorka Przedszkola Ewa
jubileusz 100-lecia istnienia. Z tej
Wasilenia.
okazji Międzygminny oddział ZNP w
-,
a
Swidnicy oraz Grniny Zespółoświaty
w Swidnicy zorganizowa|i 14 pażdziernika o 17:00 w Świetlicy Wiejskiej w Pszennie uroczystespotkaniez
nauczycielami.
W programie uroczystościbyło okoli.
c z n o ś c i o w ew y s t ą p i e n i e P r e z e s a
oddziału ZNP oraz władz samorządo.A
wych Gminy Swidnica. Zostaly wręc z o n e n a g r o d y i o d z n a c z e n i ap r a cownikom oświaty.
Pzedszkole w trakcie budowy
odznakę za S}-Ietnią przyna|eztość
do ZNP otrzymali: Sawicki Stanisław

Związku N auczycielstwa P olskiego
oraz Slusarz Jan.
Złotą odzttakę ZNP za wybitnie
aktywną działalnośćoraz za bycie
przynajmniej przez dwie kadencje
funkcyjnym w oddzialę otrzyma|i:
Bartoszyńska Barbara' Kwaśnik Krystyna, Matusiak Janina, Stankiewicz
Eufemia, WereŚniak-Bąk Lucyna.
Parniątkowe mędale z okazji l00-1ecia
ZNP nadane przezMiędzygminny od.
dział ZNP w Swidnicy za zaangazowanie otrzymali: Bejnarowicz Małgorzata, Boczar Wanda, Budzyński
Waldemar, Dudkowski Ryszard,
Gęnerowicz Jadwiga, Herda Małgotzata, Kaczmar Franciszęk, Kończak
Halina, Kruczał'a Józef, Mazurek
Teresa, Ognisty lgnacy, Walentowski
Wiesław.
Dyplomy wyrózniające otrzymali:
Balińska Jolanta, Błaut Danuta,
Boczar Anna, Dubiel Jolanta, Dubiel
Piotr' Gączkowska Anna, Gruszka
Józefa, Janus Zbigniew, Kamińska
Beata, Kubicka Joanna, Malczewska
Agnieszka, Maliszewski Jerzy, Szafraniec Ewa, Wasilewicz-Pietrzyk
Zdzisława, Zwol ak Wi estaw.
Po wręczeniu nagród i upominków
uczniowie Gimnazjum w Pszennie
zaprezentowali specjalny program
artystyczny, po którym była wspólna
zabawa tarleczna.

Basia z Grodziszcza Konkurs rrBezpieczna p raca
wśródnajlepszychw w gospodarstwachrolnych"
Polsce
zjum wytypowano
imnazjum w Witoszowie Dolnym

v

arząd Fundacji oRLEN - Dar
v
Z) Serca po wnikliwym rozpaffzeniu
przez Komisję Stypendialną ponad 7
tysięcy wniosków - przyznał' 90
sĘpendiów dla dzieci i mtodziezy ta
rok szkolny 200512006.
o stypendium mogli ubiegać się
uczniowie mający trudną sytuację
materia1n6 osiągający dobre wyniki w
nauce i wykazujący się znaczącymi
osiągnięciami w interesującej ich
dziedzinie. Wysokośćmiesięcznego
stypendium wynosi od 200 zł do 380
zt.
Warto nadmienić, że co dziesiąta
osoba, która otrzymała stypendium,
uzyqkałaśredniąocen 6,0.
Wśród 9O-citl stypendystów 9 jest z
wgjewództrya dolnośląskięgo, z azego
3 z naszego powiatu. Jedną z nagrodzonych osób jest mieszkanka Gminy
Świdnica 15-letnia Barbara Kuś z
Grodziszcza - uczennica III klasy
Gimnazjum w Pszennie.

1nr
\r po razpiąty zorganizowało kon
kurs wspierany przez Kasę Rolniczego
PaństwoUbezpieczeniaSpołecznego.
wą Inspekcję Pracy oraz Urząd Gminy
Świdnica. Tegoroczna edycja była
pierwszą międzygminną edycją.
Uczniowię juz miesiąc temu rozpoczęli tworzenie swoich prac w kategorii literackiej i plastycznej. Trzecią
kategorią był konkurs wiedzy.tęorętycznej. W I etapie w kazdltn gimna-

5 prac literackich,
5 prac plastycznych w formie plakatu
oraz dwuosobową reprezentację na
konkurs wiedzy. II etap to konkurs
wiedzy na temat ,,Bezpieczna praca w
gospodarstwierolnym".
Oto nagrodzeni:
I miejsce - Gimnazjum Lutomia Dolna
II miejsce - Gimnazjum Marcinowice
III miejsce - Gimnazjum Witoszów
Dolny
IV miejsce - Gimnazjum Pszenno

Uczestnicy r jurorzy konkursu

Basia KuŚ

!t

J

i

Basia o sobie: ..Nauka w szkole
muzycznejprzynosiłą mi z roku na rok
coraz większe efekty Grałam na wielu
koncertach,' brąłąm udział w konkurs ach..Ę oilą.sżczegó l nym os i ągnięciem
był Concuis Musicąl De France
2003', ryjpierw w Krakowie, gdzie
zdobytąm ocenę celującą i przeszłam
(9 kolejnego etapu w Paryżu'
zdobyłam tąm I medal. obecnie
chadzę do,Gimnazjum w Pszennie, do
.ktasy.
III
Ktasę II ukończyłam z
nagro:dą.Po skończettiu gimnazjum
Ęoi1n.marzeniemjest uczęszc7anie do
Il, {'iceum ogólnokształcącego w
Swidnicy. W przyszłościchęę podjąc
śłui,dtp.
SęrilPdznie grafulujemy naszej stypendysl$;ijej rodzicom, opiekunom oraz
wsźyśtkim tym, którzy przy czyniają
się do osiągnięć młodych ludzi takich'
jak Basia.

Bibfioteka
Prrbliczrirn

\,ty Grninie

T) iblioteka Publiczna Gminy Świ|.l dnigą swą działalnośćstatutową
prowadzi w oparciu o 5 placówek tzn.
siedzibę w Witoszowie Gómym oraz
Filie bibliotecznę w Bystrzycy Gómej,
Gródziszczu, Lutomi Górnej oraz
Pszennie' Uzupełnieniemsieci bibtiotecznej są punkty bibliotecznę działające od f004 t' w świętlicachwiejskich w Kizyzowej, Pankowie, Pogorzale i Wilkowie.
Do pażdziemika 2005 roku w bibliotękach zapisanych było l.288 czfielników, którzy łącznie w 2005 roku
wypozyczyli 30.|27 książek i l.533
czasopism na Zewnątrz i na miejscu.
Księgozbiory bibliotęk w 2004 roku

zostaĘ wzbogacone o 492 woluminy,
a w 2005 roku na podstawie porofumienia podpisanego między lr4inislętstwem Kultury a Gminą'Swidnica
Biblioteka otrzymńa 8.500 zł. Kwota
ta pozwoliła naj zakup 484 książęk.
,, Wachldrz temQtyczny zakupionycĄ
nowościjest bardzo różno;rodny.'od.
lektur szkolnych, poprzez słowniki,
poradniki, do literatury pięknej dla
dzieci, młodzieżyi dorosłych', - mówi
dyrektor Bibliotęki E|żbieta Chlebowska. Na podstawieporozumienia
zawartego między Gminą Świdnica z
Ministęrstwem Nauki w ramach programu ,,Ikonka" do Biblioteki w
Lutomi i Witoszowię zostaną przekazane zęstawy po trzy komputery.
Będzie to tzw' cz1Ąelnla intęrnętowa.
Warunkięm przystąpienia do tego programu było zapewnienie dostępu do
Intemetu w tych Filiach. Realizacja
programu nastąpi pod koniec grudnia.

W i e ś c i zG m i n y

Y Dzień Papieski
,,W szkole Jana Pawła II'' - pod tym
hasłem odbył się 1i pażdziemika w
Szkolę Podstawowej w Bystrzycy
Górnej festiwal twórczości Jana Pawta
II.
W festiwalu wzięło udztał 9 szkół':
Szkoły Podstawowe z Bystrzycy
Gómej' Gtodzlszcza, Lutomi Dolnej,
Mokrzeszowa i Witoszowa Dolnego,
Specjalny ośrodękSzkolno - Wychowawczy w Bystrzycy Górnej, Gimnazjum z Lutomi Dolnej, II Liceum
ogólnokształ,cące ze Swidnicy oraz
Zespół' Szkół Hotelarsko - Turystycznych zę Świdnicy. Uczniowie
czytali papieskie encykliki i recytowali poezję Jana Pawła II. Spotkanie
odbyło się w dostojnej, powaznej
atmosfęrzę zamyślenia upamiętniającej wybór kardyn'ała Wojtyły na
papieza. Organizatorcm spotkania była
Pani Tęręsa Wagilewicz' polonistka ze
Szkoły Podstawowej w Bystrzycy
Górnej.

Recytowaniepoezji Jana Pawła ||

IJroczystespotkanie z okazji Dnia Niepodległości
f f r o c z y s t o ś ćm i a ł a m i e j s c e w
(-/ Swietlicy Wiejskiej w Bystrzycy
Górnej. Po powitaniu i wprowadzeniu
do uroczystoŚci, swój program artystyczt.typrzedstawili uczniowie Szkoły
Podstawowej w Bystrzycy Górnej
oraz ZP 1T''Bystrzyca''.Następnie

WyslępZP|T
]'Bystrzyca l

pozostał do końca wojny' Przęz 35 lat
był sołtysem wsi, a w latach 60'
wybrano go przewodniczącym gromadzkiej Rady w Lutomi (odpowiednik obecnego wójta).
Jego praca i działalnoŚó społeczna
została nagrodzona odztaczęniami:
,,Srebrnym Ktzyzem Zasł'ugi,,,
,,Krzyzem Partyzanckim",,,Ktzyzem
Batalionów Chłopskich''oraz,,Złotym
Krzyzęm Zasłusl,,.

:..']].]
]'.:.. , ,,|
...,,.:

Przewodniczący Rady Gminy Wiesław Malisz odczytał uchwałę Rady
Gminy z dnia 4 listopada 2005 r. w
sprawie nadania tytułu,,Zastuzony dIa
Gminy Swidnica'' dla Pana Iózęfa
Jattczka.
Z wnioskiem o nadanie tego tytułu
wystąpili uczniowie klasy Ic z Gimnazjum w Lutomi Dolnej oraz nauczycielka Joanna Jurewicz.
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Wójt Gminy Swidnica Teręsa Mazuręk wraz z Przęwodniczącym Rady
Gminy Więsławem Maliszęm wręczyli
Panu Józefowi odznaczenie, a
uczniowie złozyli gratulacje i wręczyli
wiązankę kwiatów. Pan Józef, urodzony 26.10.1913 r., zamteszkaływ
Stachowicach,jest jednym z najstarszych mieszkańców Gminy. W 1942 r.
wstąpiłdo ,'Batalionów Chłopskich''oddziału partyzanckiego, w którym

zasłuŻonyd|a Gminy Świdnica

BudżetGminv na rok 2006
Skąd pochodzą środkifinansowe?
W projekcie budżetu na 2006 r'
planuje się dochody na poziomie 30,3
m|nzł'.
ir ódłami dochodów będą:
I. Dochody własne - I3,9 m|t zł, w
tym:
- dochody z podatków i opłatlokalnych - 6,6 mlnzł',
- dochody z majątkugminy
- 1,8mln zł,
- dochody z udztałów w podatkach
(CIT i PIT) - 3,7 mlnzł',
- dochody z funduszy celowych
(WFoŚiGW PFRON) - O,4m\nzł,
- dochody z dotacji na inwesĘcje z
Unii Europejskiej - l,0 mlnzł,
- dochody pozostałe- 0,4 mln zł'.
II. Subwencja- 10,3m|nzł',w tym:
- częśćoŚwiatowasubwencji
ogólnej - 8,1 mln zł,
- część,
wyrównawcza subwencji
ogólnej - 2,2 m|t zł,
III. Dotacje zbudzetu państwa
- 6'1 mln zł,w tym
- dotacje tazadnia zleconę
- 4.6 m|n zł.

- dotacje na dofinansowanię zadait
własnych-0,4mlnzł.,
- dotacje na inwestycje (MEN, kontrakt wojewódzki) - |,| m|n zł,
Na co wydamy pieniądze?
W projekcie budzetu na2006 r. wydatki będą stanowić kwotę 35,2 mIn zł.
Planuje się' ze rok budżetowy 2006
zamknie się deficytem 4,7 m|n zł'.
Pokrycie deficytu nastąpi z zaciągniętych pozyczek, kredytów oraz
wyemitowanychobligacji.
W pierwszej kolejności' zgodnie z
obowiązkiem gminy, zabezpiecza się
środkina wydatki biezące, tj. 26,8 mln
zł, które są konieczne do realizacji
zadań własnych gminy przede wszystkim w zakresu: oświaty,gospodarki
komunalnej i mięszkaniowej, opieki
społecznej, kultury oraz kultury fizycznej t sportu oraz administracji. O
potad 650ń,w stosunkudo roku 2005'
zwiększa się wydatki na remonty
szczątkowe dróg i budowę chodników.
Po zabezpieczęniu środków na ręalizacjęzadai własnychgminy w 2006 r.

kwotę, która pozostaje tj. 8,3 mln zł'
p|anuje się przeznaczyc na inwestycje.
Realizacja wydatków inwestycyjnych
pozwo|i na da|szą poprawę gminnej
infrastruktury oraz polepszy warunki
edukacyjne.
Budżet w latach 2000- 2006
Z roku na rok gmina ponosi coraz
więcej nakładów finansowych zarówno na wydatki bieżące,jak i inwestycyjne. Nowe zadania nakładanę na
gminę przez państwo. Iicznie przeprowadzane remonty oraz więcej zadail
inwestycyjnych, to wszystko zmusza
w ł ' a d z eg m i n y d o i n t e n s y w n y c h
działai, aby na|ezycie wywiązać slę z
nałozonych na gminę obowiązków.
Działatia te sukcesywnle zmierzają do
poprawy życia mieszkańców naszej
gminy.
Wielkości uzyskiwanych dochodów
oraz rea|lzowanych wydatków w
latach 2000- 2006 prezentują ponizsze
rvsunki.

Budżet2006 . dochody Wg Źrodełpochodzeniaw mln zł
a4,6

E 10,3

r6,6

r I tr0,4
ffi
!
I
I
T

DochodyZ podatkÓWi opłat|oka|nych- 6,6
Dochody z udziałoww podatkach (c|T i P|T) - 3,7
Dochodyz dotacjina inwestycjez Unii Europejskiej- 1
Dochodyna zadaniazlecone- 4,6
Dochody pozostałe- 0,B

El3,7

I Dochodyz majątkugminy- 1,8
! Dochodyz funduszycelowych
( w F o s i G W , P F R O N) - 0 , 4

Państwa- 10,3
W Subwencjaz budżetu
- 1,1
E Dotacjena inwestycje
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Wieściz Gminv

Budżet2006 - Wysokośćwydatków na realizacjęzadań
gminy w mln zł
trs,g

trs,z

rJ,c

!

11,8

Elo,ł!o,oE!
o,s
E

Rolnictwo i łowiectwo- 5'2

L

- 1,8
Transpoń i łączność

!

Gospodarka mieszkaniowa- 1,4

l

Działa|ność
usługowa- 0,2

!

Adrinistracja publiczna- 3,2

ru

BezpieczeństwopubIiczne

E obsługa długupub|icznego- 0,6
l oś*i"t" iwychowanie - 13,5

i ochrona przeciwpoŹarowa- 0,3
!

RoŻne roz|iczenia - 0,4

!

Pomoc społeczna- 5,9

@

Ochrona Zdrowia - 0,2

L

Gospodarka komuna|nai ochrona środowiska- 1

n

Edukacyjnaopieka wychowawcza - 0,3

E

Ku|tul.ufizyczna i spoń. 0,2

L

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - '1

Wielkośćdochodów, wydatków bieżacych oraz wydatków inwestycyjnych w latach 2000 .2006
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