Raport o stanie
Gminy Miasto
Świdnica za
2019 rok.

8 CZERWCA 2020 ROK.

Gmina Miasto Świdnica
Zebrał i opracował: Mateusz Jadach

1

Szanowni Państwo,
Przedstawiam Państwu raport o stanie Gminy Miasta Świdnica za rok 2019. Informacje w nim
zawarte odnoszą się do wszystkich dziedzin życia w naszym mieście. Mówią o stanie finansów, oświaty,
pomocy społecznej. W raporcie pokazujemy najważniejsze miejskie inwestycje, przedstawiamy główne
aspekty w sferze mieszkalnictwa czy gospodarki nieruchomościami.
Budżet Świdnicy był konstruowany w oparciu o zrównoważony rozwój miasta. Ponadto nie
zakładał on deficytu, zachowując jednocześnie bardzo duże środki na inwestycje, na które miasto
zaplanowało kwotę 36 249 989 zł. Taki kształt budżetu gwarantował stabilność finansową miasta i
jednocześnie pozwalał na realizację kolejnych dużych i mniejszych inwestycji, na które czekali
mieszkańcy Świdnicy. To początek modernizacji Parku Młodzieżowego czy też remonty ulic: Traugutta,
Pogodnej, Chłopskiej, Franciszkańskiej, Siostrzanej oraz przebudowa chodników i budowa zatok
parkingowych. Miasto realizowało w dalszym ciągu program dotacji do remontów dla właścicieli
obiektów zabytkowych, a także dotychczasową politykę mieszkaniową, czyli remonty pustostanów i
modernizację budynków komunalnych. W 2019 roku oddano do użytku 20 lokali mieszkalnych
wspomaganych przy ul. 1-go Maja, gdzie rozpoczęto unikatowy program „Świdnickie jaskółki”, mający
na celu pomoc osobom zagrożonym bezdomnością oraz znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.
Duże środki skierowano także w obszary miasta objęte programem rewitalizacji. Dzięki temu odmieniono
wizerunek ul. Siostrzanej oraz śródmiejskiej przestrzeni wewnątrz kwartałów ul. Siostrzana-Rynek wraz
z przebudową i wyposażeniem budynku Rynek 39 – 40.
Oczywiście priorytetem pozostała ekologia. Ostatnie lata to walka z niską emisją, program
KAWKA, dofinansowanie tych inicjatyw, które miały na celu zmianę systemu i sposobu ogrzewania w
domach czy mieszkaniach. To kolejne kilometry nowych ścieżek rowerowych czy modernizacja taboru
Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji, które w 2019 roku zakupiło, dzięki funduszom unijnym, dwa
nowe w pełni elektryczne autobusy marki Volvo.
W dalszym ciągu stawiamy na politykę prorodzinną, ze szczególnym naciskiem na powrót
młodych mam do pracy. Nowoczesne palcówki (żłobki i przedszkola), w których opiekę znalazły setki
świdnickich dzieci dały możliwość powrotu do pracy rodzicom, na czym bardzo nam zależało. To także
opieka zdrowona, w której szczególny nacisk położyliśmy na profilaktykę. Proponowaliśmy udział w
różnego rodzaju programach, szczepiąc osoby starsze przeciwko grypie czy młode dziewczyny przeciwko
HPV. W dalzsym ciągu kontynuowaliśmy własny program ochrony zębów przed próchnicą dla
najmłodszych.
Niezmienne pozostało dla mnie jedno – współpraca z mieszkańcami przy realizacji wielu
projektów. Nie tylko imprez masowych czy wydarzeń, ale także zwykłych, codziennych spraw, na które
zwracali nam uwagę świdniczanie poprzez inicjatywę społeczną czy wnioski składane online lub
bezpośrednio, po kontakcie z pracownikami Urzędu Miejskiego w Świdnicy.

Beata Moskal-Słaniewska
Prezydent Miasta Świdnica
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Podstawowe informacje finansowe
W 2019 roku dochody miasta wyniosły 277.536.391,78 zł, co stanowiło 100,6% planu. Wydatki miasta
ogółem wyniosły 270.441.504,34 zł tj. 96,3% wielkości planowanych. Tak dobre wykonanie dochodów
pozwoliło na osiągnięcie bardzo dobrego wyniku finansowego. Nadwyżka budżetu miasta na koniec 2019
r. wyniosła 7.094.887,44 zł wobec planowanego deficytu na poziomie -5.123.837,00 zł.
Dochody własne wykonane zostały na poziomie 162.401.067,69 zł, co stanowiło 58,56% dochodów
ogółem. Wydatki majątkowe wykonano w kwocie 38.649.053,02 zł, co stanowiło 14,29% wydatków
ogółem. Z tytułu dotacji ze źródeł UE i środków pozyskanych z pozostałych źródeł na realizację
wydatków do budżetu miasta wpłynęła kwota 11.765.186,67 zł.

Dochody bieżące wykonano na poziomie 254.961.589,03 zł i były one wyższe o 7,15% w stosunku do
roku poprzedniego. Dochody z tytułu udziałów w podatku PIT wykonano na poziomie 69.743.803,00 zł
tj. o 13,1% więcej niż w 2018 r. Do budżetu z tytułu podatku od nieruchomości wpłynęło 38.663.304,89
zł, tj. o 3,54% więcej niż w roku poprzednim. Dochody ze sprzedaży mienia komunalnego osiągnęły
poziom 11.304.590,74 zł i wykonane zostały w 120,3% wielkości planowanych. Wpływ na to miało m.in.
duże zainteresowanie nabywców gruntów pod budownictwo jedno i wielorodzinne.
Nadwyżka operacyjna osiągnęła poziom 23.158.907,71 zł. Stan zadłużenia na 31.12.2019 r. wyniósł
118.509.375,18 zł tj. 42,73 % dochodów ogółem.
Powyższe wskaźniki dowodzą, iż sytuacja finansowa Miasta Świdnica jest stabilna, plan na 2019 rok
został sporządzony nie tylko w sposób prawidłowy od strony formalnej, ale i w oparciu o realne
wskaźniki. Wyższe niż planowano dochody własne świadczą o dobrej koniunkturze gospodarczej, zaś
ilość pozyskanych środków zewnętrznych wynika z bardzo dużej sprawności urzędników w tworzeniu
dobrych merytorycznie projektów.
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Informacja o stanie mienia komunalnego
Gmina Miasto Świdnica dysponuje mieniem komunalnym, które zgodnie z artykułem 43 ustawy
o samorządzie gminnym z dnia 08 marca 1990 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) zdefiniowane
jest w następujący sposób: mieniem komunalnym jest własność i inne prawa majątkowe należące do
poszczególnych gmin i ich związków oraz mienie innych gminnych osób prawnych, w tym
przedsiębiorstw.
Stan majątku gminy tworzy się poprzez:
- komunalizację z mocy prawa,
- komunalizację na wniosek gminy,
- nabycie i zbycie nieruchomości na zasadach Kodeksu Cywilnego,
- darowizny i spadki,
- rewindykacje finansowe,
Sporządzenie informacji o stanie mienia komunalnego gminy według stanu na dzień 31.12.2019 r.
nastąpiło w oparciu o ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z 2019, poz. 869) na podstawie art. 267
ust.1 pkt 3 tej ustawy.
Informacją objęto wszystkie jednostki organizacyjne Gminy Miasto Świdnica według stanów
faktycznych wykazanych w sprawozdaniach finansowych i księgach rachunkowych na dzień 31.12.2018
r. i 31.12.2019 r.
Pod pojęciem mienia przyjęto składniki majątkowe w rozumieniu Ustawy o rachunkowości z dnia 29
września 1994 roku ( Dz. U. z 2019, poz. 351 z późn. zm. ), tj.:
1. Środki trwałe - rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi, o przewidywalnym okresie ekonomicznej
użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby jednostki.
Zalicza się do nich w szczególności:
- nieruchomości - w tym grunty, prawo wieczystego użytkowania, budynki i budowle, a także będące
odrębną własnością lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz
spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego,
- maszyny, urządzenia, środki transportu i inne rzeczy spełniające definicję środka trwałego
- ulepszenia w obcych środkach trwałych,
- inwentarz żywy.
2. Środki trwałe w budowie - rozumie się przez to zaliczane do aktywów trwałych środki trwałe
w okresie ich budowy, montażu lub ulepszenia już istniejącego środka trwałego,
3. Wartości niematerialne i prawne - rozumie się przez to nabyte przez jednostkę, zaliczane do
aktywów trwałych, prawa majątkowe nadające się do gospodarczego wykorzystania,
o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, przeznaczone do używania
na potrzeby jednostki, a w szczególności:
− autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne, licencje, koncesje,
− prawa do wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych oraz zdobniczych,
− know-how.

4

Celem zachowania pełnego obrazu stanu majątkowego niniejszą informacją objęto również dane o
aktywach obrotowych. Ich znaczenie w strukturze majątku jednostki samorządu terytorialnego jest
mniejsze niż aktywów trwałych, niemniej jednak aktywa te również stanowią mienie komunalne.
4. Aktywa obrotowe - w tym:
− aktywa rzeczowe - przeznaczone do zbycia lub zużycia w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego
lub w ciągu normalnego cyklu operacyjnego właściwego dla danej działalności, jeżeli trwa on
dłużej niż 12 miesięcy,
− aktywa finansowe - płatne wymagalne lub przeznaczone do zbycia w ciągu 12 miesięcy od dnia
bilansowego lub daty ich założenia, wystawienia lub nabycia, albo stanowią aktywa pieniężne,
− należności krótkoterminowe – obejmują ogół należności z tytułu dostaw i usług oraz całość lub
część należności z innych tytułów niezaliczanych do aktywów finansowych, a które stają się
wymagalne w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego,
− rozliczenia międzyokresowe – trwają nie dłużej niż 12 miesięcy od dnia bilansowego.
Informacja o stanie mienia komunalnego w układzie rzeczowym obejmuje:
− dane o przysługujących Miastu Świdnica prawach własności;
− dane o innych niż własność praw majątkowych (w tym dane o ograniczonych prawach rzeczowych,
użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach oraz o posiadaniu);
− dane o zmianach w stanie mienia komunalnego, w stosunku do danych wykazanych w poprzedniej
informacji;
− dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych
oraz z wykonania posiadania;
− inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia.
Całość opracowania podzielono na sześć rozdziałów, które obejmują podstawowe informacje
o składnikach majątkowych Miasta Świdnicy. (Załącznik nr 1.)
Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami w 2019 roku zrealizował sprzedaże nieruchomości
zabudowanych i niezabudowanych na łączną kwotę 12 990 727,58 zł (co stanowi 117,88% planu
budżetu miasta), w tym min.:
- 0,0668 ha gruntów sprzedanych na poprawienie warunków zagospodarowania za kwotę 28
622,47 zł,
- 2,1218 ha gruntów pod zabudowę wielomieszkaniową za kwotę 3 843 050,00 zł (ul. Parkowa
- Kosynierów),
- 2,0141 ha gruntów w postaci działek budowlanych pod budownictwo jednorodzinne za kwotę
2 345 295,59 zł (ul. Sudecka),
- 0,3743 ha w formie działek usługowo – przemysłowych za kwotę 325 765,00 zł (ul. Stalowa,
ul. Polna Droga),
- 0,0019 ha pod zabudowę garażową za 3 400,00 zł,
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- 44 lokale mieszkalne i użytkowe oraz 1 budynek wraz z udziałem w gruncie o pow. 0,5400
ha za kwotę 3 093 533,45 zł,
- spłata zadłużenia oraz rat z poprzednich lat wraz z odsetkami - 1 664 924,23 zł.
Informacja o realizacji polityk, programów i strategii.
A. Studium uwarunkowań i kierunków przestrzennego zagospodarowania gminy
Podstawowym aktem prawnym, regulującym proces gospodarowania przestrzenią
w Polsce, jest ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia
27 marca 2003 r. (Dz. U. 2020, poz. 293). Ustawa ta określa zasady kształtowania polityki przestrzennej
przez jednostki samorządu terytorialnego i administracji rządowej, zakres i sposoby postępowania w
sprawach przeznaczania terenów na określone cele oraz ustalania zasad ich zagospodarowania i
zabudowy – przyjmując ład przestrzenny i zrównoważony rozwój za podstawę tych działań.
Polityka przestrzenna jest działaniem planistycznym, mającym na celu prawidłowy rozwój miasta
z punktu widzenia racjonalnego użytkowania przestrzeni i środowiska oraz zapewnienia warunków
rozwoju społecznego i gospodarczego. Zadaniem planowania przestrzennego jest rozsądne
przekształcanie i zagospodarowywanie struktur przestrzennych z uwzględnieniem uwarunkowań
przyrodniczych, społecznych, gospodarczych i kulturowych obszaru będącego przedmiotem planu oraz
zasad organizowania ładu przestrzennego, co sprzyja rozwojowi miasta oraz lokalnej gospodarki
z poszanowaniem chronionego prawem interesu publicznego i osób trzecich.
Podstawowymi dokumentami planistycznymi, przy pomocy których gmina kształtuje i prowadzi politykę
przestrzenną są:
−
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Świdnica,
−

miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego.

W przypadku braku planu miejscowego ustalenie przeznaczenia lub zmiana zagospodarowania terenu
następuje w drodze decyzji:
−
decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego,
−

decyzji o warunkach zabudowy.

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Świdnicy,
przyjęte zostało Uchwałą nr XXXV/422/09 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia
3 lipca 2009 r. Studium nie posiada rangi przepisu prawa miejscowego, jest zobowiązaniem władzy
lokalnej do działań zgodnie z wyznaczonymi kierunkami. Dokument zawiera syntetyczny zestaw
podstawowych informacji na temat stanu środowiska przyrodniczego i kulturowego, stanu
zagospodarowania przestrzennego gminy, a także funkcjonowania jej systemów komunikacyjnych i
uzbrojenia technicznego.
Polityka przestrzenna miasta w roku 2019 prowadzona była na bazie ww. studium.
Plany miejscowe zawierają przepisy prawa lokalnego obowiązujące w zakresie przeznaczenia
terenu, zagospodarowania i warunków zabudowy, stanowiące bezpośrednią podstawę do wydawania
decyzji dotyczących pozwolenia na budowę oraz wywłaszczania gruntów na cele publiczne.
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Prace prowadzone nad miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego, oprócz
zwiększenia dostępności istniejących terenów inwestycyjnych, pozwalają nadać im nową funkcję, mają
również istotny wpływ na przygotowanie nowych terenów pod usługi komercyjne, funkcje
mieszkaniowe, funkcje przemysłowe i nowe inwestycje infrastrukturalne. Należy się spodziewać również
korzyści ekonomicznych w zakresie podatkowym, jak i pewnych skutków społecznych – w zakresie
zwiększenia atrakcyjności oferty usług w mieście.
Powierzchnia miasta objęta obowiązującymi miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego
wyniosła na koniec roku 2019 – 83,9% (tj. 1827,24ha), co stanowi jeden z wyższych wskaźników w
Polsce.
W roku 2019 uchwalono:
1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Świdnicy – Łączna, zatwierdzony
uchwałą nr VII/60/19 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 26 kwietnia 2019r., opublikowany w
Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z 2019 r., poz. 3284 z dnia 16 maja 2019r.
Tereny objęte planem posiadają zróżnicowaną strukturę przestrzenną i funkcjonalną. Zlokalizowane są
tu tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
zabudowy usługowej, tereny obsługi produkcji w gospodarstwach ogrodniczych, a także część terenu
zajmują ogrody działkowe i miejskie targowisko. Istniejący stan terenów oraz aktywność inwestycyjna,
wskazało na konieczność ustalenia dość sztywnych uregulowań planistycznych w zakresie
funkcjonalnym, wymogów środowiskowych, zasad ochrony wartości kulturowych oraz regulacji
komunikacyjnych głównie w zakresie rozwiązań parkingowych. Obszar planu stanowi część
zewnętrznego pierścienia śródmiejskiego z dużym potencjałem rezerw budowlanych, w szczególności na
terenach po byłych ogrodnictwach. Przyjęcie nowych funkcji uporządkuje i zaktywizuje te obszary
nadając im miejski charakter. Koszt opracowania – 58 911,64 zł brutto.
2. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Świdnicy – Kraszowice,
zatwierdzony uchwałą nr XI/100/19 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia z dnia 27 września 2019r.,
opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z 2019 r., poz. 5936 z dnia 15
października 2019r.
W granicach planu miejscowego zlokalizowane są tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
zagrodowej i produkcji w gospodarstwach ogrodniczych, tereny usług w tym zakłady kamieniarskie,
warsztaty i myjnie samochodowe. Znajdują się tu również tereny ogrodów działkowych, upraw rolnych
i zieleni parkowej.
Plan ustala przeznaczenia terenów, określa sposób ich zagospodarowania i zabudowy, wskaźniki
urbanistyczne i wysokość zabudowy, zasady zabudowy terenów niezainwestowanych. Z uwagi na
oddziaływanie rzeki Bystrzycy plan ustala przede wszystkim zasady zagospodarowania na terenach
narażonych na niebezpieczeństwo powodzi. Koszt opracowania – 53 216,64 zł brutto.
3. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Świdnicy – ul. Pafalu, zatwierdzony
uchwałą nr XII/110/19 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 30 października 2019r. Dz. U. Woj. Dol.
Rok 2019, poz. 6538 z dnia 18 listopada 2019r.
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Plan w swoich granicach stanowi częściową zmianę obowiązującego miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Świdnicy „Śródmieście – północ” (uchwała nr XII/145/11
Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 25 listopada 2011r., opublikowana w Dz. U. Woj. Doln. Rok 2012
poz. 68 z dnia 12.01.2012). Zmiana planu miała na celu znalezienie rozwiązania przywracającego
równowagę funkcjonalną i komunikacyjną w tym rejonie miasta, ze szczególnym uwzględnieniem
włączenia nowej ul. Pafalu do drogi krajowej nr 35 oraz wyznaczenia nowych obszarów przeznaczonych
pod parkowanie. Koszt opracowania – 38 133,50 zł brutto.
4. Uchwała nr XIII/126/19 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 22 listopada 2019 r. w sprawie zmiany w
części tekstowej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Świdnicy –
Osiedle Zawiszów, opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z 2019 r.,
poz. 7454 z dnia 14 grudnia 2019r.
Przedmiotem zmiany w części tekstowej była korekta ustaleń miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla obszaru Świdnicy – Osiedle Zawiszów. Wprowadzone zmiany miały na celu
podniesienie atrakcyjności terenów inwestycyjnych należących do Miasta, poprzez dopuszczenie w
terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 1.U usług związanych z obsługą komunikacji w zakresie
myjni samochodowych. Rozszerzenie zakresu dopuszczonej zabudowy obsługi komunikacyjnej o myjnie
samochodowe umożliwi gminie przygotowanie oferty inwestycyjnej wychodzącej naprzeciw faktycznym
potrzebom mieszkańców tej części miasta, gdzie brak jest obiektów o takiej funkcji. Koszt opracowania
– 1854,20 zł brutto.
5. Uchwała nr XIV/139/19 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 20 grudnia 2019r. w sprawie zmiany w
części tekstowej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Świdnicy
„Śródmieście – południe”, opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z
2020r., poz.379 z dnia 14 stycznia 2020r.
Przedmiotem zmiany w części tekstowej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta
Świdnicy „Śródmieście – południe” (uchwała nr XLVI/546/10 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 16
czerwca 2010r., opublikowana w Dz. U. Woj. Doln. Nr 142, poz.2211 z dnia 4.08.2010r.) była korekta
jego ustaleń w przedmiocie dopuszczenia na terenach zieleni urządzonej budowli ściśle związanych z ich
użytkowaniem, takich jak pomniki, szalety miejskie czy fontanny, rozszerzenia gamy dopuszczonych
usług, dopuszczenia funkcji mieszkaniowej lub zamieszkiwania zbiorowego w obiektach usług oświaty,
administracji, kultu religijnego, ochrony i opieki zdrowia. Wprowadzone zmiany miały charakter
porządkowy, doprecyzowano między innymi zasady bilansowania miejsc parkingowych. Koszt
opracowania – 20 251,30 zł brutto.
Inwestycje na terenach, dla których miasto nie posiada obowiązujących miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego realizowane są w oparciu
o decyzje o warunkach zabudowy
lub decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
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W roku 2019 wydano 4 decyzje o ustaleniu lokalizacji celu publicznego:
1. Budowa sieci gazowej niskiego ciśnienia w ulicy Częstochowskiej w Świdnicy.
2. Zmiana sposobu użytkowania nieużytkowanego obecnie budynku handlowego z przeznaczeniem na
miejską bibliotekę publiczną z klubem seniora przy ul. Malinowej 2 w Świdnicy.
3. Budowa oświetlenia ulicznego sięgacza ul. Strzelińskiej w Świdnicy.
4. Budowa bezobsługowej stacji bazowej telefonii komórkowej sieci PLAY nr SWI3007, planowanej do
zlokalizowania w Świdnicy przy ul. Składowej 3 na fragmencie działki oznaczonej geodezyjnie
działka nr 1641 AM 13 obręb 0003 z planowanym zasilaniem energetycznym z istniejącej stacji
transformatorowej położonej na terenie działki nr 1640 AM 13 obręb 0003 Fabryczna.
Wydano 6 decyzji o warunkach zabudowy dla osób fizycznych i prawnych w zakresie realizacji
zabudowy jednorodzinnej, produkcyjnej i usługowej.
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MAPA 1. ZASIĘG PLANÓW OBOWIAZUJĄCYCH ORAZ W TRAKCIE OPRACOWANIA
(stan na koniec roku 2019)

1822,51ha = 83,75%
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Tabela 1. Wykaz planów obowiązujących (stan na koniec 2019 r.)
Lp.
NR
PLAN
U

NAZWA UCHWAŁY

POWIE
RZCHNIA
(ha)

1.

1.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego
przy ulicy Parkowej w Świdnicy, zatwierdzony uchwałą nr LIII/559/98
Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 15 maja 1998 r., opublikowany w Dz.
Urz. Woj. Wałbrz. Nr 23 poz. 158 z dnia 30.07.1998 r.

7,57

(w części zmieniony uchwałą pkt. 13 tabeli)
2.

3.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru ul.
Sikorskiego, zatwierdzony uchwałą nr XLI/495/02 Rady Miejskiej w
Świdnicy z dnia 25 czerwca 2002 r., opublikowany w Dz. Urz. Woj. Doln.
Nr 175 poz. 2523 z dnia 14.08.2002 r.

71,52

(w części zmieniony uchwałą pkt. 8, 20 i 24 tabeli)
3.

5.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru
ograniczonego ulicami Westerplatte – Równą, Wodną i rzeką
Bystrzycą, zatwierdzony uchwałą nr XIII/152/03 Rady Miejskiej w
Świdnicy z dnia 7 listopada 2003 r., opublikowany w Dz. Urz. Woj. Doln.
Nr 26 poz. 467 z dnia 10.02.2004 r.

3,95

(w części zmieniony uchwałą pkt. 11 tabeli oraz uchwała pkt. 32 tabeli )
4.

5.

6.

7.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla dzielnicy
mieszkaniowej „Zawiszów”, zatwierdzony uchwałą XXXIV/356/17 Rady
Miejskiej w Świdnicy z dnia 28 czerwca 2017 r., opublikowany
w Dz. Urz. Woj. Doln. z 2017 r. poz. 3207 z dnia 11.07.2017r.
………………………………………………………………………………
………..
Zmieniony uchwałą nr XIII/126/19 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 22
listopada 2019 r. w sprawie zmiany w części tekstowej miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Świdnicy – Osiedle
Zawiszów, opublikowany w Dz. Urz. Woj. Doln. z 2019r. poz. 7454 z dnia
14.12.2019 r.

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta
Świdnicy dla obszaru dzielnicy produkcyjno – składowo – usługowej w
rejonie ulic Mazowiecka – Przemysłowa – Kopernika – granica
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183,81

100,75

administracyjna, zatwierdzony uchwałą nr XXVI/286/04 Rady Miejskiej w
Świdnicy z dnia 26 listopada 2004 r., opublikowany w Dz. Urz. Woj. Doln.
Nr 6 poz. 174 z dnia 10.01.2005r.
(w części zmieniony uchwałą pkt. 19 tabeli)
6.

7.

8.

9.

8.

9.

10.

12.

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla
dzielnicy mieszkaniowej „Zawiszów” w Świdnicy, dla obszaru
ograniczonego od północy – granicą administracyjną miasta, od wschodu –
skarpą oddzielającą tereny zalewowe rzeki Bystrzycy, od południa – granicą
terenów zainwestowanych Osiedla Zawiszów i od zachodu –
projektowanym przebiegiem ulicy Kazimierza Wielkiego – „Zawiszów I”
zatwierdzony uchwałą nr XXXII/340/05 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia
22 marca 2005 r., opublikowany w Dz. Urz. Woj. Doln. Nr 71 poz. 1540 z
dnia 22.04.2005 r.

33,67

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla
dzielnicy mieszkaniowej „Zawiszów” w Świdnicy, dla obszaru
ograniczonego od północy – granicą administracyjną miasta, od wschodu –
linią rozgraniczającą projektowany przebieg ulicy Kazimierza Wielkiego,
od południa – granicą terenów zainwestowanych Osiedla Zawiszów i od
zachodu - granicą terenów kolejowych - „Zawiszów II” – zatwierdzony
uchwałą nr XXXV/361/05Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 5 maja 2005
roku, opublikowany w Dz. Urz. Woj. Doln. Nr 99 poz. 2145 z dnia
03.06.2005 r.

68,07

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru
„ulicy Sikorskiego” w Świdnicy dla działki nr 1/ 4 i części dz. 1/14 AM 3,
obręb 1, położonych przy ul. Sikorskiego zatwierdzonego uchwałą nr
XLIX/490/06 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 17 marca 2006 r.,
opublikowany w Dz. Urz. Woj. Doln. Nr 93 poz. 1599 z dnia 15.05.2006 r.

1,28

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, obejmujący obszar
części obrębów w Kraszowicach w sąsiedztwie projektowanego przebiegu
obwodnicy miasta Świdnica w ciągu dróg - krajowej nr 35 i wojewódzkiej
nr 382 - „Obwodnica” zatwierdzony uchwałą nr LI/512/06 Rady Miejskiej
w Świdnicy z dnia 28 kwietnia 2006 r., opublikowany w Dz. U. Woj. Doln.
Nr 114 poz. 1890 z dnia 12.06.2006 r.
(w części zmieniony uchwałą pkt. 22 tabeli)

12

138,79

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Świdnicy dla
działek powstałych w wyniku podziału działki nr 5, am 11, obręb 1,
położonej u zbiegu ulic: Zamenhofa – Riedla – Wróblewskiego
zatwierdzony uchwałą nr X/109/07 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 2
lipca 2007 r., opublikowany w Dz. U. Woj. Doln. Nr 215 poz. 2588 z dnia
03.09.2007 r.

2,42

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta
Świdnicy dla terenu ograniczonego ulicami: Westerplatte, Równą,
Wodną i rzeką Bystrzyca, zatwierdzony uchwałą nr XXXVI/436/09 Rady
Miejskiej w Świdnicy z dnia 21 sierpnia 2009 r., opublikowany w Dz. U.
Woj. Doln. Nr 161 poz. 3001 z dnia 25.09.2009 r.

9,91

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta
Świdnicy dla obszaru zabudowy usługowo – mieszkaniowej „Armii
Krajowej – Skłodowskiej” w obrębie ulic: Zamenhofa, Skłodowskiej Curie, Okulickiego i Armii Krajowej, zatwierdzony uchwałą nr
XXXIX/485/09 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 27 listopada 2009 r.,
opublikowany w Dz. U. Woj. Doln. Nr 9 poz. 156 z dnia 19.01.2010 r.

2,40

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru
położonego przy ul. Parkowej dla terenu w rejonie ul. Hetmańskiej,
zatwierdzony uchwałą nr XLII/501/10 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia
19 lutego 2010 r., opublikowany w Dz. U. Woj. Doln. Nr 64 poz. 982 z
dnia 9.04.2010 r.

21,10

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego rejonu ul. Śląskiej i
ul. Lipowej w Świdnicy, zatwierdzony uchwałą nr XLIII/514/10 Rady
Miejskiej w Świdnicy z dnia 26 marca 2010 r., opublikowany w Dz. U.
Woj. Doln. Nr 106 poz. 1656 z dnia 9.06.2010 r.

59,11

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru
zabudowy mieszkaniowo-usługowej „Westerplatte – Bystrzycka” w
Świdnicy, zatwierdzony uchwałą nr XLV/540/10 Rady Miejskiej w
Świdnicy z dnia 14 maja 2010r., opublikowany w Dz. U. Woj. Doln. Nr
123 poz.1896 z dnia 2.07.2010r.

69,73

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Świdnicy dla
obszaru położonego przy ul. Towarowej – Westerplatte, zatwierdzony
uchwałą nr XLVI/545/10 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 16 czerwca

0,60
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2010 r., opublikowany w Dz. U. Woj. Doln. Nr 141 poz. 2189 z dnia
3.08.2010 r.
17.

18.

19.

20.

21.

20.

21.

22.

23.

24.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Świdnicy
dla obszaru miasta Świdnicy „Śródmieście – południe”, zatwierdzony
uchwałą nr XLVI/546/10 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 16 czerwca
2010 r., opublikowany w Dz. U. Woj. Doln. Nr 142, poz. 2211 z dnia
4.08.2010 r.
(w części zmieniony uchwałą pkt. 32 tabeli )
…………………………………………………………………………………………
Zmieniony uchwałą nr XIV/139/19 Rady Miejskiej w Świdnicy
z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany w części tekstowej
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Świdnicy
„Śródmieście – południe, opublikowany w Dz. U. Woj. Doln. z 2020, poz.
379 z dnia 14.01.2020 r.

95,37

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru
Świdnica – Zarzecze II, zatwierdzony uchwałą nr XLI/468/14 Rady
Miejskiej w Świdnicy z dnia 27 czerwca 2014 r., opublikowany w Dz. U.
Woj. Dol. Rok 2014 poz. 3205 z dnia 14.07.2014 r.

111,58

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Świdnicy w
obszarze ograniczonym ulicą Metalowców, linią kolejową, bocznicą i
ulicą Przemysłową zatwierdzony uchwałą nr XI/129/11 Rady Miejskiej w
Świdnicy z dnia 21 października 2011 r., opublikowany w Dz. U. Woj. Doln.
Nr 245 poz. 4314 z dnia 30.11.2011 r.

32,16

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru
„ul. Sikorskiego” w Świdnicy w granicach ulic Sikorskiego – Pogodnej
zatwierdzony uchwałą nr XI/131/11 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 21
października 2011 r., opublikowany w Dz. U. Woj. Doln. Nr 245 poz. 4315
z dnia 30.11.2011 r.

93,46

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Świdnicy
„Śródmieście – północ” zatwierdzony uchwałą nr XII/145/11 Rady
Miejskiej w Świdnicy z dnia 25 listopada 2011r., opublikowany w Dz. U.
Woj. Doln. poz. 68 z dnia 12.01.2012 r.

77,74
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22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta
Świdnicy dla terenu Dworca Kolejowego Kraszowice, zatwierdzony
uchwałą nr XXIV/284/13 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 15 lutego 2013
r., opublikowany w Dz. U. Woj. Doln. rok 2013 poz. 2157 z dnia
27.03.2013 r.

0,70

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru „ulicy
Leśnej”, zatwierdzony uchwałą nr XXIV/285/13 Rady Miejskiej w
Świdnicy z dnia 15 lutego 2013 r., opublikowany w Dz. U. Woj. Doln. rok
2013 poz. 2158 z dnia 27.03.2013 r.

153,36

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru w
granicach ulic Sikorskiego - Podmiejskiej, zatwierdzony uchwałą nr
XXVI/309/13 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 19 kwietnia 2013 r.,
opublikowany w Dz. U. Woj. Doln. rok 2013 poz. 3522 z dnia 5.06.2013 r.

28,15

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru
Świdnicy – Zarzecze I,, zatwierdzony uchwałą nr XXVII/320/13 Rady
Miejskiej w Świdnicy z dnia 7 czerwca 2013 r., opublikowany w Dz. U.
Woj. Doln. rok 2013 poz. 4470 z dnia 23.07.2013 r.

92,64

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w
granicach ulic Okulickiego – Curie-Skłodowskiej – Sybiraków w
Świdnicy, zatwierdzony uchwałą nr XLI/469/14 Rady Miejskiej w
Świdnicy z dnia 27 czerwca 2014 r., opublikowany w Dz. U. Woj. Dol. rok
2014 poz. 3206 z dnia 14.07.2014 r.

17,52

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru
Świdnicy – Ofiar Oświęcimskich, zatwierdzony uchwałą nr VIII/56/2015
Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 29 maja 2015 r., opublikowany w Dz. U.
Woj. Dol. rok 2015 poz. 2627 z dnia 15.06.2015 r.

80

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w
granicach ulic Okulickiego – Fieldorfa w Świdnicy, zatwierdzony
uchwałą nr XXIV/254/2016 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 28
października 2016 r., opublikowany w Dz. U. Woj. Dol. rok 2016 poz. 5242
z dnia 21.11.2016 r.

1,13

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru
Świdnicy – Osiedle Młodych, zatwierdzony uchwałą nr XXVII/306/17

144

32.
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Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 27 stycznia 2017 r., opublikowany w Dz.
U. Woj. Doln. z 2017 r. poz. 736 z dnia 15.02.2017 r.

30.

33.

31.

34.

32.

35.

33.

36.

34.

37.

35.

38.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru
położonego przy ul. Szymanowskiego – Paderewskiego w Świdnicy,
zatwierdzony uchwałą nr XXXI/328/17 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia
31 marca 2017 r., opublikowany w Dz. Urz. Woj. Doln. z 2017 r. poz. 2098
z dnia 24.04.2017 r.

0,32

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru
położonego przy ul. Szarych Szeregów w Świdnicy, zatwierdzony
uchwałą nr XLVII/497/18 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 31 sierpnia
2018 r., opublikowany w Dz. U. Woj. Dol. rok 2018 poz. 4453 z dnia
17.09.2018 r.

5,2

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru
położonego w granicach ulic: Stawki – Lipowa – Westerplatte w
Świdnicy, zatwierdzony uchwałą nr XLVIII/511/18 Rady Miejskiej w
Świdnicy z dnia 28 września 2018 r., opublikowany w Dz. U. Woj. Doln.
rok 2018 poz. 5083 z dnia 18.10.2018 r.

5,7

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru
Świdnicy – Łączna, zatwierdzony uchwałą nr VII/60/19 Rady Miejskiej w
Świdnicy z dnia 26 kwietnia 2019 r., opublikowany w Dz. U. Woj. Doln.
rok 2019 poz. 3284 z dnia 16.05.2019 r.
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru
Świdnicy – Kraszowice, zatwierdzony uchwałą nr XI/100/19 Rady
Miejskiej w Świdnicy z dnia 27 września 2019 r., opublikowany w Dz. U.
Woj. Doln. rok 2019 poz. 5936 z dnia 15.10.2019 r.
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru
Świdnicy – ul. Pafalu, zatwierdzony uchwałą nr XII/110/19 Rady Miejskiej
w Świdnicy z dnia 30 października 2019 r., opublikowany w Dz. U. Woj.
Doln. rok 2019 poz. 6538 z dnia 18.11.2019 r.

38

58

12,8

Tabela 2. Wykaz planów w trakcie opracowania (stan na grudzień 2019 )
LP

NAZWA UCHWAŁY

[ha]

A

Uchwała nr XI/107/19 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 27 września 2019r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu

0,0144

16

zagospodarowania przestrzennego dla terenu po byłej trafostacji,
położonego przy ul. Armii Krajowej w Świdnicy.
B

Uchwała nr VI/52/19 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 29 marca 2019r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Świdnicy – Kolonia Północ.

114,8

B. Polityka reklamowa Miasta Świdnica
„Polityka reklamowa miasta Świdnicy”, zaprezentowana Radzie Miejskiej w dniu 30 września
2016 r., została zaakceptowana i przyjęta do realizacji na kolejne lata.
Dokument wypracowany został na podstawie szczegółowej diagnozy stanu istniejącego w
różnych płaszczyznach (własności terenu, usytuowania i jakości reklam, aspektów ekonomicznych,
ochrony elementów cennego krajobrazu i innych) oraz oceny obowiązujących przepisów i
wprowadzonych nowych regulacji ustawą o zmianie niektórych ustaw w związku z wzmocnieniem
narzędzi ochrony krajobrazu.
Do celów wypracowania polityki oraz wdrożenia jej w roku 2015 Zarządzeniem Prezydenta
Miasta powołany został Zespół ds. estetyki miasta oraz wdrażania narzędzi ochrony krajobrazu w
Świdnicy (zmiana zarządzenia nastąpiła w 2019 r.), w skład którego wchodzą reprezentanci właściwych
służb Prezydenta Miasta, mający w kompetencjach decyzyjność i odpowiedzialność za umieszczanie
reklam na obiektach i w terenach miejskich. Zespół powołany został w celu realizacji zadań, które mają
doprowadzić do opracowania i przyjęcia programu działań w oparciu o obowiązujące rozwiązania
prawne, zmierzające do uporządkowania poszczególnych przestrzeni publicznych w szczególności w
zakresie reklam, małej architektury, ogródków gastronomicznych oraz przygotowanie i wdrażanie
nowego prawa.
Główne założenia polityki to:
➢ TWORZENIE DOBREGO WIZERUNKU MIASTA - poprzez porządkowanie
najważniejszych przestrzeni publicznych, którymi są główne drogi przebiegające przez miasto,
skrzyżowania tych dróg, place publiczne, w tym przede wszystkim Rynek.
Osiągnięcie celu zostało określone w:
- działaniach długofalowych, polegających na określeniu zasad i warunków rozmieszczania
reklam oraz obiektów małej architektury dla najważniejszych przestrzeni publicznych z wyróżnieniem
przestrzeni Rynku, mające wyraz w opracowaniach projektowych i planistycznych,
- działaniach bieżących, polegających na wdrażaniu w życie tych zasad,
- kampanii informacyjno–edukacyjnej, która ma na celu wzbudzanie świadomości w
kształtowaniu przestrzeni publicznych wg reguły: reklama może być dopełnieniem lub akcentem
honorującym walory historyczne i krajobrazowe miasta.
W roku 2019 kontynuując przyjętą politykę wykonano:
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➢ opracowanie „Przedstawienie w formie graficznej wytycznych konserwatorskich w sprawie zasad i
warunków montowania reklam, tablic reklamowych, urządzeń reklamowych i szyldów przy obiektach
zabytkowych i w obszarach zabytkowych miasta Świdnica”. Koszt opracowania – 15 375 zł brutto,

Rys. 1. Fragment opracowania wytycznych konserwatorskich
➢ zaktualizowano stronę internetową „Polityka reklamowa”, której podstawowym zadaniem jest
przekaz informacji o podejmowanych przez Miasto działaniach oraz edukacja społeczeństwa w
zakresie zasad sytuowania reklam w przestrzeni miejskiej, obowiązującego prawa i zagadnień z
zakresu dobrej reklamy (www.reklama.um.swidnica.pl),
➢ w ramach działań promocyjnych przygotowano prezentację „Reklama w przestrzeni miejskiej”,
która została zaprezentowana 21 listopada 2019r. podczas Konferencji Świdnica Przedsiębiorcom.
W ramach kontynuacji działań porządkujących reklamy w przestrzeniach publicznych Wydział
Gospodarki Przestrzennej i Architektury podjął w 2019 roku 195 nowych postępowań i interwencji.
Realizacja przyjętej polityki w ramach obowiązującego prawa, polegająca na ścisłej współpracy z
właścicielami, zarządcami, wspólnotami mieszkaniowymi, organami współdziałającymi (Wojewódzki
Konserwator Zabytków, Starosta Powiatowy, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego) przyniosły
wymierny skutek. Z przestrzeni miejskiej z 463 reklam, w stosunku do których podjęte zostały działania,
218 reklam zostało usuniętych lub uległo pozytywnemu przeobrażeniu. W pozostałych przypadkach
trwają procedury i negocjacje, zmierzające do usunięcia lub dostosowania reklam do obowiązujących
zasad.
Przyjęta polityka reklamowa, polegająca między innymi na współpracy informacyjnoedukacyjnej z podmiotami posiadającymi reklamy, oparta na istniejących regulacjach prawnych, bez
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działań administracyjno – egzekucyjnych, polegających na wydawaniu decyzji administracyjnych, jest
nadal skuteczna. Wykonane przez Miasto opracowania projektowe i wykonawcze, stanowią podstawę do
kształtowania dobrej przestrzeni i wyznaczają spójne kierunki w kreowaniu wizerunku miasta dla
wszystkich podmiotów zainteresowanych umieszczaniem reklam w mieście.
Porządkowanie mienia miasta oraz ścisła współpraca z podmiotami umieszczającymi reklamy na
terenach innych właścicieli wzbogacone zostały o doświadczenia, które pozwalają na usuwanie barier i
problemów związanych z całym procesem, co pozwoli w przyszłości sformułować poprawne zasady
prawa miejscowego.
Prowadzone działania uzyskały pozytywny odzew ze strony mieszkańców, którzy wyrażają dobre
opinie, dotyczące estetycznej przestrzeni miejskiej.
C. Strategia rozwoju Gminy Miasto Świdnica 2017 – 2023 r.
W toku prac nad strategią w 2016-2017 r. wybranych zostało pięć obszarów strategicznych, których
wsparcie jest kluczowe dla zapewnienia rozwoju miasta i zaspokojenia potrzeb mieszkańców.
Priorytetem dla samorządu świdnickiego jest kształtowanie i promowanie miasta jako dobrego miejsca
do życia, stworzenie dogodnych warunków rozwoju społeczno-gospodarczego, uwzględniających
wszystkie obszary funkcjonowania podstawowej jednostki społecznej − rodziny oraz świdnickich
przedsiębiorców, a także przyciągnięcie nowych inwestorów na określonych i opłacalnych warunkach −
zarówno dla przyszłych przedsiębiorców, jak i samego miasta. Świdnica ma być miejscem, w którym
pobudzanie przedsiębiorczości mieszkańców oraz wykorzystanie własnych zasobów w postaci potencjału
położenia i walorów kulturowych dla rozwoju turystyki, zagwarantuje harmonijny rozwój społecznogospodarczy. Miasto tworzy zintegrowaną wspólnotę − otwartą, aktywną, szanującą tradycję, wspierającą
przedsiębiorczość i przestrzeń dla rozwoju gospodarczego, a także osobistego każdego mieszkańca.
Świdnica jako silny ośrodek gospodarczy staje się miastem atrakcyjnym dla osób o wysokich
kwalifikacjach, aktywnych, kreatywnych i przedsiębiorczych. Miasto tworzy dobre warunki do rozwoju
mieszkalnictwa i gospodaruje zasobem lokalowym w sposób adekwatny do potrzeb mieszkańców.
Bardzo istotna staje się również współpraca, zarówno wewnątrz miasta, jak i zewnętrzna, zwłaszcza w
ramach Aglomeracji Wałbrzyskiej, projektu „Sudety 2030” i całego Dolnego Śląska. Natomiast
najważniejszym celem pozostanie dalsze integrowanie wspólnoty miejskiej, podnoszenie poziomu
zaufania i ciągła troska o swoich mieszkańców. (Załącznik nr 2)
Realizując zapisy Strategii Rozwoju Gminy Miasta Świdnica, Wydział Funduszy Zewnętrznych i
Rozwoju Gospodarczego w 2019 roku zrealizował następujące projekty:
▪

Program "Zostańcie z nami - Miasto i Powiat Świdnica" realizowany w oparciu o Uchwałę nr
XXII/239/16 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 26 sierpnia 2016 r., którego celem jest realizacja
zadań prowadzących do wypracowania platformy współpracy pomiędzy pracodawcami, młodymi
osobami w wieku 14-30 lat, jednostkami samorządu terytorialnego, Powiatowym Urzędem Pracy,
Instytucjami Otoczenia Biznesu, placówkami oświatowymi, doradcami zawodowymi i rodzicami.
W roku 2019 Gmina Miasto Świdnica w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Przedsiębiorców i
Kupców Świdnickich, Forum Obywatelskiego Rozwoju, Fundacją Santander Bank Polska S.A.,
Starostwem Powiatowym oraz Powiatowym Urzędem Pracy kontynuowała działania
programowe.
Główne elementy programu w roku 2019:
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✓ konkurs „Zalogowani” skierowany do uczniów klas ósmych świdnickich szkół
podstawowych. W ramach jego odbyły się:
- warsztaty z doradztwa zawodowego – 40 spotkań,
- warsztaty ekonomiczne kończące się Miejską Grą Ekonomiczną,
- wizyty w lokalnych firmach – 31 wizyt,
- konkurs „Wiem to” – dodatkowe zadania w formie tzw. e-bonusów, dedykowany szkołom
średnim i podstawowym, mający na celu poszerzenie wiedzy na temat firm funkcjonujących
w mieście,
- prezentacja przed komisją konkursową własnego pomysłu na biznes w Świdnicy
W trzeciej edycji Programu (2018/2019) w konkursie „Zalogowani” wzięło udział 198
uczestników, odbyło się 28 spotkań z doradcą zawodowym, 30 warsztatów ekonomicznych i 25 wizyt w
firmach.
✓ Edukacja Obywatelska – zajęcia o tematyce samorządowej, prowadzone dla uczniów klas
siódmych przez Prezydenta Świdnicy (175 uczestników z 7 klas szkół podstawowych).
✓ Mapa Projektów 20+ 30+ - warsztaty tematyczne dla mieszkańców w grupie wiekowej
powyżej 20 lat, obejmujące tematykę prowadzenia biznesu w mieście (120 uczestników
podczas trzeciej edycji Programu).
✓ „Liga Niezwykłych Umysłów” – nauki z dziedziny IT ( 80 uczestników).
✓ Kosmiczna misja Dash'a i Dot'a” (nowość wprowadzona w czwartej edycji Programu) - kurs
programowania przy użyciu robotów dla uczniów klas szóstych i siódmych, odbywający się
w formie międzyszkolnego konkursu.
✓ Spotkania motywacyjne z liderami lokalnej społeczności, kładące nacisk na znaczenie
rozwoju osobistego i promujące postawę przedsiębiorczości (450 uczniów szkół
podstawowych i ponadpodstawowych podczas trzeciej edycji Programu).
✓ Klasy patronackie - współpraca pomiędzy szkołami zawodowymi a lokalnymi
przedsiębiorcami, w których uczestniczyło 87 uczniów.
✓ Prowadzenie strony www. zalogowani.swidnica.pl oraz profilu FB facebook.com/zalogowani.
Do roku 2019 r. programem objętych zostało ok. 1200 osób/uczniów. W roku szkolnym
2019/2020 udział wzięło 200 uczniów.
Efekt realizacji II edycji Programu został doceniony i szeroko komentowany w mediach,
natomiast eksperci działający w obszarze HR wymieniają go jako propozycję działania
ogólnopolskiego i przykład dobrych praktyk. Program został również doceniony i zajął I miejsce
w 16. edycji Dolnośląskiego Gryf 2019, Nagrody Gospodarczej o zasięgu regionalnym, w
kategorii Nagroda dla samorządów za przedsięwzięcia angażujące społeczność lokalną.
▪ „Gminne Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera” (GCOIE) - zapewnienie profesjonalnej
i zindywidualizowanej obsługi potencjalnych i działających już w mieście przedsiębiorców,
intensyfikacja działań na rzecz rozwoju i promocji inwestorów lokalnych, wspieranie doradztwa
w zakresie prowadzenia i rozwoju działalności eksportowej, poszerzanie korytarzy komunikacji
i przekazu informacji, profesjonalizacja usług gospodarczych, promocja gospodarcza Świdnicy,
wsparcie i pośrednictwo w nawiązywaniu współpracy gospodarczej między przedsiębiorcami
a innymi firmami o zasięgu lokalnym, regionalnym i międzynarodowym, dostęp do
kompleksowej informacji gospodarczej, organizowanie spotkań biznesowych z udziałem
ekspertów zewnętrznych z Dolnośląskiej Agencji Współpracy Gospodarczej (DAWG) oraz
Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu (m.in. spotkania, konferencje, szkolenia, debaty – opisane
w kolejnym punkcie).
Gmina Miasto Świdnica została certyfikowanym partnerem
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▪

▪

▪
▪

Dolnośląskiego Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera. Do bazy świdnickich firm GCOIE
zarejestrowało się ok. 100 przedsiębiorców.
DZIAŁ BIZNES - strona urzędu www.um.swidnica.pl wyodrębniona z informacją dla
inwestora, na który składają się: bieżące wiadomości gospodarcze, obszar działań i możliwość
skorzystania z GCOIE, obszar podstrefy WSSE, realizacja przedsięwzięć infrastrukturalnych,
programy gospodarcze i projekty wsparcia przedsiębiorczości; informacje o stanie świdnickiej
gospodarki; odsyłacze do stron internetowych świdnickich organizacji wsparcia
przedsiębiorczości; profesjonalna obsługa inwestorów i świadczenie pomocy w procesie
inwestycyjnym. Wyodrębniony dział POMOC PUBLICZNA, w którym przedsiębiorcy mają
łatwy dostęp do informacji dotyczących form, możliwości i uzyskania pomocy publicznej i jej
wysokości oraz formularza wniosku: pomoc regionalna, pomoc de minimis.
PROGRAMY POMOCOWE z których w 2019 skorzystali przedsiębiorcy na terenie
Świdnicy
- uchwała XXI/253/08 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie przyjęcia
„Program pomocy regionalnej dla przedsiębiorców dokonujących inwestycji” - 1 przedsiębiorca
na łączną kwotę 79.469,00 zł;
- uchwała nr XIII/164/11 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie
przyjęcia „Program pomocy regionalnej dla przedsiębiorców dokonujących inwestycji” - 5
przedsiębiorców na łączną kwotę 1.028.083,00 zł;
- uchwała nr XXXVII/424/14 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie
przyjęcia „Program pomocy regionalnej dla przedsiębiorców dokonujących inwestycji” – 1
przedsiębiorca na łączną kwotę 338.705,00 zł;
- uchwała nr XLIII/495/14 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie
przyjęcia „Program pomocy de minimis dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców” - 33
przedsiębiorców, w tym 7 osób prawnych na kwotę 336.394,00 zł i 26 osób fizycznych na kwotę
285.077,00 zł, łącznie 621.471,00 zł;
- uchwała nr VIII/61/15 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 29 maja 2015 r. w sprawie przyjęcia
„Program regionalnej pomocy inwestycyjnej na wspieranie nowych inwestycji” - 8
przedsiębiorców na kwotę 1 819.473,00 zł.
obowiązujące:
- uchwała VIII/61/15 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 29 maja 2015 r. w sprawie zwolnień z
podatku od nieruchomości na wspieranie nowych inwestycji w ramach regionalnej pomocy
inwestycyjnej przeznaczonych dla małych, średnich i dużych przedsiębiorców, prowadzących
działalność gospodarczą na terenie Gminy Miasto Świdnica, zmieniona uchwałą nr XL/441/18
Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 26 stycznia 2018 r. zmiany uchwały w sprawie zwolnień z
podatku od nieruchomości na wspieranie nowych inwestycji w ramach regionalnej pomocy
inwestycyjnej przeznaczonych dla małych, średnich i dużych przedsiębiorców, prowadzących
działalność gospodarczą na terenie Gminy Miasto Świdnica;
- uchwała XLIII/495/14 z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie przyjęcia „Programu pomocy de
minimis dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców”.
Gala Przedsiębiorczości „Świdnicki Gryf” - promowanie działalności lokalnych
przedsiębiorców;
Udział w Krajowym Funduszu Szkoleniowym – kształcenie pracowników Urzędu Miejskiego w
Świdnicy. W roku 2019 z KFS skorzystało 18 pracowników, w tym 4 pracowników uczestniczyło
w studiach podyplomowych, a 14 w kursach specjalistycznych.
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Koordynacja i monitoring prac:
▪ Zespołu zadaniowego ds. inteligentnych rozwiązań zintegrowanych w Świdnicy (Smart City).
Celem Zespołu jest współpraca w planowaniu, wdrażaniu działań i rozwiązań w rozwoju
Świdnicy, jako miasta inteligentnego, które wykorzystuje zasoby,
▪ Zespołu ds. Rewitalizacji powołanego na czas przygotowania i realizacji Lokalnego Programu
Rewitalizacji,
▪ Zespołu ds. funduszy zewnętrznych w Świdnicy;
▪ W oparciu o uchwałę nr X/95/19 z dnia 23 sierpnia 2019r. Rady Miejskiej w Świdnicy w sprawie
ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie
miasta Świdnicy, regulującą odległości punktów sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
od obiektów chronionych. Dochody do budżetu z tytułu korzystania ze zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych w roku 2019 roku wyniosły 1.520.010,60 zł.
▪ Monitorowanie i wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz prowadzono
prace Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
▪ W oparciu o Zarządzenie Nr 0050-87/2019 Prezydenta Miasta Świdnicy z dnia 28 lutego 2019 r.
w sprawie udostępniania miejsc przeznaczonych do handlu obwoźnego oraz zasad ich
funkcjonowania, regulujące prowadzenie handlu obwoźnego na terenie miasta Świdnicy poza
targowiskami. Dochody do budżetu z tytułu opłat targowych wyniosły 143.696,00 zł.
▪ Monitorowanie i udostępnianie miejsc do prowadzenia handlu obwoźnego poza targowiskami
miejskimi.
▪ Monitorowanie projektów realizowanych ze środków zewnętrznych przez Gminę Miasto
Świdnica.
I.

II.

DOKUMENTY STRATEGICZNE MONITOROWANE PRZEZ WYDZIAŁ:
▪ Strategia Rozwoju Miasta Świdnica 2017 – 2023 (opracowane sprawozdanie);
▪ Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Miasto Świdnica obejmujący lata 2015-2024
(opracowane sprawozdanie);
▪ Programy rozwoju informujące o dostępnych środkach w perspektywie unijnej 2014-2020
(opracowane sprawozdanie);
Dokumenty współtworzone przy udziale Gminy Miasto Świdnica:
▪ Strategia Rozwoju Aglomeracji Wałbrzyskiej na lata 2013-2020;
▪ Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej;
▪ Strategia Rozwoju SUDETY 2030;
▪ W trakcie opracowania Program Wykonawczy do Strategii Rozwoju SUDETY 2030;
▪ Strategia Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2030;
▪ Programy, konkursy krajowe i regionalne.
INWESTYCJE/ PROJEKTY/INICJATYWY REALIZOWANE PRZEZ WYDZIAŁ FZ:
▪ Mobilny Punt Informacji – współpraca przy obsłudze punktu bezpłatnych usług
informacyjnych oraz doradczych dla przedsiębiorców oraz osób planujących uzyskać
wsparcie ze środków UE na lata 2014-2020. Obsługa punktu jest prowadzona przez
pracownika Lokalnego Punktu Informacji o Funduszach Europejskich, a wspófinansowana ze
środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu
Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020;
▪ Koordynacja projektów realizowanych ze środków UE;
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▪
▪
▪

▪

▪

Koordynacja działań realizowanych w ramach Aglomeracji Wałbrzyskiej;
Koordynacja działań realizowanych w ramach inicjatywy SUDETY 2030;
Trwałość projektu Razem dla e-Rozwoju - projekt realizowany w ramach konkursu
ogłoszonego przez MSWiA w ramach Programu PO WER, osi priorytetowej II. Efektywne
polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji działanie 2.18 Wysokiej jakości
usługi administracyjne. Celem projektu był wzrost jakości i dostępności usług
administracyjnych istotnych dla prowadzenia działalności gospodarczej w 13 ww. JST oraz
monitorowanie procesu ich świadczenia poprzez wdrażanie w JST rozwiązań poprawiających
efektywność zarządzania usługami dziedzinowymi w obszarach podatków i opłat lokalnych
oraz zarządzanie nieruchomościami w okresie 01.09.16 - 30.06.18. Projekt w okresie
trwałości, wymaga bieżącej administracji systemu.
Wdrożenie innowacyjnych e-usług w zakresie Systemu Informacji Przestrzennej dla
mieszkańców i przedsiębiorców. SIP, jako portal otwartych danych, umożliwia pozyskiwanie,
przetwarzanie i prezentowanie kompletnych i wielowymiarowych danych dotyczących
przestrzeni miejskiej. Służy również jako platforma komunikacji, jednocześnie będąc
narzędziem
integrującym
pracę
wydziałów
urzędu.
Wdrożenie
SIP
http://geoportal.um.swidnica.pl/, wpływa na rozwój społeczeństwa informacyjnego.
Przystąpienie do tworzenia Geoportalu Świdnickiego przedstawiającego dane z Systemu
Informacji Przestrzennej Świdnicy oraz z innych serwisów zewnętrznych udostępniających
dane przestrzenne o gminie:
✓ Pomniki Przyrody - Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska,
✓ Mapy Zagrożenia Powodziowego - Informatyczny System Osłony Kraju,
✓ Ortofotomapa 2006-2016, Trasy Rowerowe, Specjalna Strefa Ekonomiczna - Geoportal
Dolny Śląsk,
✓ Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa - Komenda Główna Policji,
✓ Świdnica na zdjęciach - ze strony polska-org.pl oraz fotopolska.eu,
✓ ewidencja zabytków,
✓ nieruchomości na sprzedaż,
✓ Plany Zagospodarowania Przestrzennego,
✓ dane o jakości powietrza w mieście.
Utrzymanie trwałości projektu „Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gminie
Miasto Świdnica” realizowanego w ramach dofinansowania z RPO WD 2014-2020, Oś 2
Technologie informacyjno - komunikacyjne. W ramach projektu wdrożono: nowoczesny
system elektronicznego zarządzania dokumentacją, system informacji przestrzennej
(geoportal gminy), który w przystępny sposób poprzez Internet wizualizuje informacje
wytwarzane i gromadzone w zasobach miasta, rozbudowano infrastrukturę serwerową dla
umożliwienia uruchomienia e-usług i zapewnienia bezpieczeństwa przechowywania danych,
zmodernizowano infrastrukturę sieciową urzędu zapewniającej wysoki poziom
bezpieczeństwa świadczenia usług elektronicznych, wprowadzono nowy, czytelny biuletyn
informacji publicznej, uruchomiono oprogramowanie wspierające tworzenie i nadzór nad
wykonaniem budżetu gminy, udostępniono aplikację mobilną do obsługi zgłoszeń. Projekt w
okresie trwałości, wymaga bieżącej administracji systemu oraz rozliczenia VAT w projekcie.
W roku 2019 w ramach Rozwoju Systemu Informacji Przestrzennej uzupełniono dane w SIP:
✓ 5 nowych planów zagospodarowania przestrzennego,
✓ dodanie i usunięcie obiektów z ewidencji zabytków,
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▪

▪

▪

▪

▪

▪

✓ oferty inwestycyjne.
W trakcie przygotowania są nowe moduły w SIP:
✓ Wybory i Portal Mieszkańca - o lokach wyborczych, obwodach głosowania,
kandydatach itp.
✓ Moduł Portal Mieszkańca - lokalizacje i opisy obiektów z działów: Edukacja i oświata,
Gastronomia, Handel i usługi, Informacja turystyczna, Komunikacja, Kultura i sztuka,
Noclegi, Ochrona zdrowia, Religia, Rozrywka i rekreacja, Urzędy i służby.
Opracowanie Raportu z badania stanu systemów informatycznych – zlecono wykonanie
szczegółowej inwentaryzacji stanu miasta oraz inwentaryzację realizowanych działań (w tym
z tworzenia SIP w mieście) oraz sporządzenie analizy potrzeb i katalogu rekomendacji działań
i rozwiązań w zakresie integracji obszarów smart city w Świdnicy wraz ze wskazaniem
możliwości finansowania ich z zewnętrznych źródeł.
WiFi - w konkursie organizowanym przez Komisję Europejską w ramach programu
WiFi4EU, Świdnica otrzymała bon na uruchomienie hotspotów na terenie miasta w
przestrzeni publicznej z bezpłatnym dostępem do Internetu. Wartość bonu to 15 000 Euro.
Bon WiFi4EU pokryje koszty sprzętu i instalacji hotspotów Wi-Fi dla mieszkańców i turystów
w przestrzeniach publicznych. Darmowe hotspoty będą utrzymywane przez okres minimum
trzech lat. Podpisanie umowy o refundację, wybór lokalizacji Hot Spotów, rozeznanie
dostępnych technologii, wycena, konsultacje techniczne, wizje lokalne z firmami
zewnętrznymi. Planowane jest uruchomienie 12 Hot Spotów. Wykonano rozeznanie
techniczne dotyczące realizacji projektu.
Przy współudziale firmy „Petra Consulting” w marcu oraz listopadzie zorganizowano
konferencje „Świdnica Przedsiębiorcom” dla lokalnych firm. Tematyka spotkań dotyczyła
możliwości pozyskania wsparcia dla firm, nowoczesnych technologii w biznesie, zatrudniania
cudzoziemców, aktualności gospodarczych i prawnych. Łącznie 7 spotkań, warsztatów i
konferencji.
Przy współudziale firmy FRW MEDIA GRUP S.A. odbyło się Dolnośląskie Forum
Gospodarcze, bezpłatna konferencja gospodarcza skierowana do przedsiębiorców i
samorządowców.
Udział, jako partner w projekcie pn. „Przyjazna przestrzeń dla mieszkańców - Inteligentna
Nowa Ruda”, ogłoszonym przez MIiR w ramach konkursu HUMAN SMART CITYES z
Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020. Ideą projektu jest przygotowanie
przedstawicieli miast: Świdnicy i Nowej Rudy do wyboru i wdrażania inteligentnych
rozwiązań technologicznych i innowacji społecznych, służących poprawie zarządzania
miastem na płaszczyznach tj. monitoring jakości powietrza, inteligentne sieci do zarządzania
gospodarką komunalną, systemy monitorowania i zarządzania energią oświetlenia ulicznego
(wdrożenie energooszczędnych technologii), ekotechnologie i innowacyjne rozwiązania
ekologiczne przeciwdziałania zanieczyszczeniu powietrza w miastach.
„Miasto Trutnov i Świdnica razem dla biznesu” współfinansowanego z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Współpracy Transgranicznej 2014 – 2020
Interreg V – A Republika Czeska – Polska. Oś priorytetowa 11.4. Współpraca instytucji
i społeczności. Projekt rozpoczął się 01.03.2018, a zakończył 26.02.2020 roku. Całkowita
wartość projektu to 122.881,34 euro, w tym dofinansowanie dla Świdnicy wyniesie 64 936,60
euro. W ramach projektu w Urzędzie Miejskim utworzony został Punkty Konsultacyjny (pok.
1c) dla osób zainteresowanych założeniem i prowadzeniem firmy Polsce lub Czechach, a na
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stronie internetowej http://um.swidnica.pl/pages/pl/dla-biznesu/gminne-centrum-obslugiinwestora-i-eksportera/projekt-razem-dla-biznesu.php umieszczone zostały dwujęzyczne
przewodniki dotyczące zakładania biznesu w tych krajach. W roku 2019 odbył się szereg
działań w ramach projektu:
✓ Jarmark z okazji Dni Świdnicy oraz Święta Dzika (VI 2019);
✓ Jarmark Trutowski Biznemarket – polscy rzemieślnicy na jarmarku w Trutnowie (IX
2019);
✓ Konferencja dla przedsiębiorców w Trutnowie (V 2019);
✓ Spotkanie dla świdnickich przedsiębiorców „Kobieta w Biznesie” (III 2019);
✓ Warsztaty „Co dalej po macierzyńskim?” (II 2019);
✓ Seminarium „Środki unijne dla Twojej formy” (IX 2019);
✓ Seminarium „Działalność gospodarcza w Polsce/ w Czechach – praktycznie” (XII 2019)
✓ Wydanie Poradnika dla początkujących przedsiębiorców z Republiki Czeskiej i Polski
„Jak rozpocząć działalność gospodarczą?”
Podsumowanie:
✓ projekt trwał 24 miesiące;
✓ w ramach projektu odbyło się 26 wydarzeń;
✓ w panelach dyskusyjnych wzięło udział 240 osób;
✓ w seminariach wzięło udział 400 uczestników;
✓ odbyły się 4 jarmarki, w których uczestniczyło 40 przedsiębiorców z Polski i Czech;
✓ wydano dwa poradniki dla przedsiębiorców z Republiki Czeskiej i Polski „Jak rozpocząć
działalność gospodarczą?” w języku polskim i czeskim;
✓ utworzono punkt konsultacyjny dla osób prowadzących biznes i chcących otworzyć
działalność
D. Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Miasta Świdnica 2015-2024.
W efekcie przemian społeczno-gospodarczych oraz w wyniku wieloletnich zaniedbań w zakresie
remontów infrastruktury, w wielu miejscowościach doszło do degradacji tkanki miejskiej (w
zakresie zużycia technicznego i zestarzenia funkcjonalnego zarówno infrastruktury, jak i
zabudowy, zwłaszcza mieszkaniowej) oraz erozji stosunków społecznych i powstania licznych
problemów gospodarczych. Na ten stan nakładają się niekorzystne procesy demograficzne i przestrzenne,
wśród nich przede wszystkim: niekontrolowane rozpraszanie zabudowy miejskiej, wyludnianie się
centrów i spadek liczby mieszkańców miast średnich i małych, dominacja indywidualnego transportu
samochodowego w podróżach na obszarach miejskich. Sytuacja ta wymaga zdecydowanego i
konsekwentnego przeciwdziałania tym negatywnym zjawiskom. Odpowiedzią na te wyzwania staje się
rewitalizacja, rozumiana jako wyprowadzanie ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych
poprzez działania integrujące interwencje na rzecz społeczności lokalnej, przestrzeni i lokalnej
gospodarki, skoncentrowane terytorialnie i prowadzone przez interesariuszy tego procesu na podstawie
programu rewitalizacji. Program rewitalizacji to wieloletni plan działań w sferze społecznej,
gospodarczej, przestrzenno-funkcjonalnej, środowiskowej lub technicznej zmierzający do
wyprowadzenia obszarów rewitalizacji ze stanu kryzysowego oraz stworzenia warunków do ich
zrównoważonego rozwoju, stanowiący narzędzie planowania, koordynowania i integrowania
różnorodnych aktywności w ramach rewitalizacji. Program rewitalizacji powinien w sposób
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kompleksowy (łącząc sferę społeczną, gospodarczą, infrastrukturalną i środowiskową) i skoordynowany
wyprowadzać obszary zdegradowane z zapaści oraz podnieść jakość życia osób mieszkających i
funkcjonujących na nich. Głównym źródłem finansowania projektów rewitalizacyjnych (wynikających z
programów rewitalizacji) są w ostatnich latach środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
oraz Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach krajowych i regionalnych programów
operacyjnych. (Załącznik nr 3.)
Realizując priorytety zapisane w Lokalnym Programie Rewitalizacji Gmina Miasto Świdnica rozpoczęła
w 2018 roku m.in. projekt pn. „Rewitalizacja przestrzenno-społeczna Miasta Świdnica – przebudowa ul.
Siostrzanej oraz śródmiejskiej przestrzeni wewnątrz kwartałów ul. Siostrzana – Rynek wraz z
przebudową i wyposażeniem budynku Rynek 39-40”. Zadanie podzielono na trzy odrębne inwestycje,
które kontynuowano w 2019 roku. W pierwszej kolejności rozpoczęto prace przy remoncie budynku
Rynek 39-40 w celu utworzenia Miejskiego Centrum Wspierania Inicjatyw oraz Informacji Turystycznej,
w tym ich wyposażenie. MCWI przyczyni się do włączenia społeczności zamieszkujących tereny
zdegradowane oraz do ograniczenia ryzyka ubóstwa i wykluczenia społecznego na tych obszarach. W
następstwie tego osiągnięty zostanie ostateczny cel: poprawa warunków życia społeczności,
zamieszkujących obszary przeznaczone do rewitalizacji. Następnie rozpoczęto przebudowę ulicy
Siostrzanej. Zadanie objęło przebudowę drogi od ul. Bohaterów Getta do ul. Franciszkańskiej (0,17 km).
W zakresie prac jest nowa nawierzchnia drogi i zatok parkingowych, kostka granitowa, nowe chodniki,
budowa sieci kanalizacji deszczowej o długości 253 m z przyłączami do wpustów deszczowych i rur
spustowych budynków, przebudowa oświetlenia ulicznego ze słupami oświetleniowymi (14 szt.) wraz z
zewnętrzną linią zasilania, przebudowa kolidujących sieci uzbrojenia terenu tj. sieci gazowej,
elektroenergetycznej i telekomunikacyjnej. Jednocześnie rozpoczęto prace w śródmiejskiej przestrzeni
wewnątrz kwartałów: ul. Rynek – ul. Siostrzana. Zadanie obejmowało budowę chodników, ciągów
pieszo-jezdnych, placów, jezdni wraz z ukształtowaniem terenu, wykonanie powierzchni zielonych,
budowę zadaszonych miejsc gromadzenia odpadów, budowę muru oporowego i schodów zewnętrznych,
lokalizację elementów architektury wraz z budową fundamentów (kosze na odpadki, ławki, słupki
uliczne, stojaki na rowery, trejaże), przebudowę istniejącej studni miejskiej, budowę placu zabaw, siłowni
zewnętrznej, instalacji elektrycznej oświetlenia, budowę sieci kanalizacji deszczowej. Efektem
przeprowadzonej rewitalizacji jest przywrócenie oraz nadanie ww. infrastrukturze nowych funkcji
społecznych, rekreacyjnych i przestrzennych. Koszt realizacji inwestycji to blisko 10 milionów złotych,
z czego 6,5 miliona złotych pochodzi z dotacji z UE.
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E. Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasto Świdnica na lata 2017 –
2021.
Dane statystyczne dotyczące komunalnego zasobu mieszkaniowego:
Stan wg
daty

Liczba lokali
z najmem
socjalnym
31.12.2018
564
31.12.2019
517

Powierzchnia –
najem socjalny

Liczba lokali
mieszkalnych

22 511 m2
20 509 m2

1300
1327

Powierzchnia –
lokale
mieszkalne
68 446 m2
69 212 m2

Liczba budynków
mieszkalnych –
100 % gminy
109
108

Dane statystyczne dotyczące lokali użytkowych:
- gmina posiada 248 lokali użytkowych, w tym:
- 222 lokale są wynajmowane na rzecz komercyjnych najemców,
- 26 lokali wynajmowanych na rzecz instytucji zwolnionych z czynszu.
W 2019 roku dla Wydziału Gospodarki Mieszkaniowej priorytetowymi zadaniami była realizacja
postanowień:
- zawartych w uchwale nr XXV/271/16 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 25 listopada 2016 r. w sprawie
przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasto Świdnica
na lata 2017 – 2021 oraz
- programu remontowego, realizowanego na podstawie Zarządzenia Nr 0050-85/2017 Prezydenta Miasta
Świdnicy z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie określenia zasad ubiegania się o wynajem lokalu
mieszkalnego z mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Świdnica pod warunkiem wykonania remontu
we własnym zakresie i na koszt przyszłego najemcy oraz sposób realizacji wniosków.
Realizacja polityki mieszkaniowej w 2019 r. polegała na:
1. Gospodarowaniu lokalami:
a) Gmina przekazała mieszkańcom do najmu 85 lokali:
- 49 socjalne na rzecz rodzin z listy socjalnej i na podstawie wyroków eksmisyjnych,
- 22 mieszkalne na rzecz rodzin z listy mieszkalnej, zamian i wykwaterowań,
- 14 lokali do remontu na rzecz rodzin biorących udział w programie remontowym,
- 6 pomieszczeń tymczasowych na rzecz osób, które w wyroku eksmisyjnym nie otrzymały
prawa do najmu socjalnego lokalu,
b) komunalny zasób mieszkaniowy powiększył się o 11 mieszkań z najmem socjalnym po remoncie
kapitalnym budynku przy ul. Romualda Traugutta 11, które w sierpniu 2019 r. wynajęte zostały
samotnym kobietom i matkom z dziećmi,
c) od 1 kwietnia 2019 r. rozpoczęła się realizacja projektu „Świdnickie Jaskółki” w budynku przy ul.
1-go Maja 23, gdzie w 20 mieszkaniach chronionych i wspieranych zamieszkało 30 osób
kwalifikujących się do wsparcia w procesie integracji społecznej (projekt dofinansowano ze środków
unijnych).
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2. Działania związane z najmem lokali:
a) skierowano pod obrady Komisji Mieszkaniowej 70 wniosków mieszkaniowych, z których 50
zaopiniowano pozytywnie:
- 12 do najmu lokalu komunalnego,
- 17 do najmu socjalnego,
- 10 do przekwaterowania,
- 11 do zamiany lokalu,
b) 18 rodzinom, po spłacie zaległości czynszowych, przywrócono tytuł prawny do lokalu,
c) wykonano 10 wyroków eksmisyjnych z komunalnego zasobu gminy bez uprawnienia do lokalu
socjalnego (dotyczyło to osób zakłócających spokój i naruszających regulamin porządku domowego).
3. W zakresie udzielania pomocy finansowej, dotyczące ratalnej spłaty zaległości i wypłaty dodatku
mieszkaniowego:
1) lokali mieszkalnych:
a) rozpatrzonych zostało 255 wniosków, z czego:
- 220 pozytywnie (w tym 17 osób skierowano do wolontariatu),
- 35 negatywnie,
b) zawarto 185 porozumień z mieszkańcami komunalnego zasobu gminy, w tym:
- 139 w sprawie odroczenia terminu płatności,
- 16 w sprawie rozłożenia zaległości czynszowych na raty,
- 13 w sprawie umorzenia zaległości za wolontariat na kwotę 21 286,67 zł,
- 17 w sprawie umorzenia odsetek po spłacie zaległości czynszowych na kwotę 114 256,92 zł,
c) rozpatrzono 545 wniosków w sprawie przyznania dodatku mieszkaniowego, w tym:
- wydano 493 decyzje pozytywne na łączną kwotę 393 726,78 zł,
- 52 decyzje odmowne,
d) rozpatrzono 312 wniosków w sprawie przyznania dodatku energetycznego, w tym:
- wydano 283 decyzje pozytywne łączną kwotę 22 429,52 zł,
- 29 decyzji odmownych,
e) wypłacono odszkodowania :
- na rzecz osób prawnych (Spółdzielnia Mieszkaniowa ul. M.C. Skłodowskiej, Wojskowa
Agencja Mieszkaniowa, Polskie Koleje Państwowe) za brak realizacji wyroków eksmisyjnych z
ww. zasobów, na łączną kwotę 35 415,56 zł,
- na rzecz osób fizycznych na kwotę 36 756,06 zł,
2) lokali użytkowych - rozpatrzono 7 wniosków w sprawie udzielenia pomocy najemcom lokali
użytkowych, skutkujące zawarciem 3 porozumień dotyczących rat lub odroczenia, w tym 1 w ramach
pomocy „de minimis”).
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4. Zagospodarowanie lokali mieszkalnych i użytkowych, nie posiadających najemców:
1.

120 lokali mieszkalnych odzyskanych w wyniku tzw. „ruchu ludności” przeznaczono:
- 68 do ponownego najmu,
- 40 do sprzedaży,
- 11 do programu remontowego,
- 1 do projektu społecznego.

Mieszkania odzyskane z tzw. „ruchu ludności”
Lokal
jednopokojowy
59

Lokal
dwupokojowy
43

Lokal
trzypokojowy
15

Lokal czteropokojowy i Łącznie
większy
3
120

2. Wobec odzyskanych 31 lokali użytkowych:
1) zlecono przeprowadzenie 9 przetargów nieograniczonych na wynajem wszystkich 31 lokali, z
czego w I lub II przetargu wynajęte zostały 3 lokale ,
2) z oferty poprzetargowej wynajęte zostały 23 lokale użytkowe.

F. Dofinansowania na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach
w Gminie Miasto Świdnica.
W 2019 r. kontynuowano udzielanie z budżetu Gminy Miasta Świdnicy posiadaczom zabytków dotacji
celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do
rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków. W terminie naboru, tj. do dnia 28
lutego 2019 r., wpłynęło 85 ważnych wniosków. Rada Miejska w Świdnicy udzieliła dotacji 28
wnioskodawcom, uchwałami: nr VI/57/19 z dnia 29 marca 2019 r., nr VIII/68/19 z dnia 31 maja 2019 r.,
nr VIII/69/19 z dnia 31 maja 2019 r. i nr XII/120/19 z dnia 30 października 2019 r. Do zawarcia umów
o udzieleniu dotacji przystąpiło 26 beneficjentów. Do 31 grudnia 2019 r. zrealizowano 23 zadania objęte
dotacjami, termin realizacji 3 zadań wydłużonio do dnia 30 czerwca 2020 r. W zestawieniu tabelarycznym
podano nazwy beneficjentów, zakresy dotowanych prac lub robót, kwoty dotacji udzielonych na podstwie
uchwał, kwoty dotacji wypłacone lub określone w umowach o udzieleniu dotacji.
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Tabelaryczne zestawienie dotacji z budżetu Miasta Świdnicy w 2019 r.

Lp*

Nazwa podmiotu
otrzymującego dotację

Dotowany zabytek
(nazwa, lokalizacja,
nr rejestru zabytków
lub poz. w gminnej
ewidencji zabytków )

Zakres dotowanych prac
lub robót

Kwota dotacji
udzielona na
podstawie uchwały
Rady Miejskiej
w Świdnicy
[ zł ]

Kwota dotacji
wypłacona lub
określona w
umowie
o udzieleniu dotacji
[ zł ]

Zadania zrealizowane do dnia 31.12.2019 r.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Właściciel lokalu
użytkowego
w
kamienicy
przy Rynku 31
w Świdnicy

Kamienica
przy Rynku 31
Nr rej. A/4861/1181/Wł
dnia 19.05.1986 r.

z

Wymiana witryny
w lokalu użytkowym
na parterze kamienicy

20 000,00

20 000,00

Wspólnota Mieszkaniowa
przy ul. Kościelnej 11
w Świdnicy

Kamienica
przy ul. Kościelnej 11
Poz. GEZ - 416

Remont elewacji
frontowej

30 000,00

30 000,00

Wspólnota Mieszkaniowa
przy ul. Grodzkiej 5
w Świdnicy

Kamienica
przy ul. Grodzkiej 5 Nr rej.
A/4780/153
z
dnia 21.03.1950 r.

Remont elewacji
frontowej

75 000,00

70 318,57

Wspólnota Mieszkaniowa
przy ul. Równej 8
w Świdnicy

Kamienica
przy ul. Równej 8
GEZ - 657

Remont elewacji
frontowej

20 000,00

20 000,00

85 000,00

85 000,00

10 000,00

10 000,00

300 000,00

299 999,82

Parafia Rzymskokatolicka
pw. Św. Stanisława
i Św.Wacława
w Świdnicy

Wspólnota Mieszkaniowa
przy ul. Budowlanej 4
w Świdnicy

Parafia EwangelickoAugsburska Św.Trójcy
w Świdnicy

Poz.

Katedra Świdnicka
Nr rej. A/1676/77
z dnia 29.03.1949 r.

Kamienica
przy ul. Budowlanej 4
Poz. GEZ - 254

Kościół Pokoju
w Świdnicy
Hala Polna
B/1618/1-50

Prace konserwatorskie
w obrębie
Chóru Mieszczańskiego
(konserwacja dwóch par
zabytkowych drzwi z
Dolnej Kaplicy
Mariackiej,
kontynuacja prac
konserwatorskich
przy emporze)

Program
i konserwacja reliktów
średniowiecznych detali
architektonicznych
w elewacji frontowej

Konserwacja
i renowacja
drewnianego obiektu
zabytkowego UNESCO
– Kościoła Pokoju w
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z dnia 24.10.2006 r.
Nr rej. B/1618/17,19,
20,21,48 z dnia 24.10.2006
r.

8.

Właściciel kamienicy
przy ul. Muzealnej 4
w Świdnicy

Willa przy ul. Muzealnej 4
Poz. GEZ - 539

9.

Wspólnota Mieszkaniowa
przy ul. Komunardów 18
w Świdnicy

Kamienica
przy ul. Komunardów 18
Poz. GEZ - 405

10.

Wspólnota Mieszkaniowa
przy pl.1000-lecia
Państwa Polskiego 2
w Świdnicy

Kamienica i altana
przy pl. 1000-lecia Państwa
Polskiego 2 kamienica:
Nr rej. A/5847
z dnia 2.11.2012 r. altana:
Poz. GEZ - 590

11.

12.

Wspólnota Mieszkaniowa
przy Rynku 23A
Świdnicy

Wspólnota Mieszkaniowa
przy ul. Kazimierza
Pułaskiego 2
w Świdnicy

Kamienica
przy Rynku 23A
Nr rej. A/4843/1282
z dnia 13.04.1965 r.

Świdnicy – cz.2
(prace konserwatorskie
przy wystroju
malarskim
i rzeźbiarskim
Hali Polnej
i Hali Zmarłych)

Sporządzenie
inwentaryzacji
i ekspertyzy technicznej
obiektu.
Zakup materiałów
do odnowienia pokrycia
dachowego, więźby
dachowej, rynien i rur
spustowych,
zabezpieczenia stolarki
drzwi wejściowych
i balkonów
oraz elementów
witrażowych
i klatki schodowej

50 000,00

49 819,80

Remont elewacji
frontowej

50 000,00

50 000,00

Opracowanie
dokumentacji
projektowej remontu
trzech elewacji
kamienicy i remontu
altany

13 000,00

13 000,00

9 000,00

9 000,00

40 000,00

40 000,00

Opracowanie
ekspertyzy budowlanej
stanu technicznego
i bezpieczeństwa
konstrukcji części
budynku
przy Rynku 23a,
tj. przejścia bramnego
nad ciągiem ul.
Świętokrzyskiej

Remont elewacji
frontowej.
Część B. Etap III.
(część elewacji od
strony
ul. Kazimierza
Pułaskiego)

Kamienica
przy ul. Kazimierza
Pułaskiego 2
Nr rej. A/4831/1244/Wł
z dnia 23.12.1988 r.
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13.

Wspólnota Mieszkaniowa
przy ul. Kolejowej 18
w Świdnicy

Kamienica
przy ul. Kolejowej 18 Poz.
GEZ - 391

Remont elewacji
frontowej

81 000,00

81 000,00

14.

Wspólnota Mieszkaniowa
przy ul. Grodzkiej 1919B-19C
w Świdnicy

Kamienica
przy ul. Grodzkiej
19-19B-19C
A/4786/1260/Wł
z dnia 23.12.1988 r.

Remont elewacji
frontowej. Etap III.
(część elewacji od
strony
ul.
Zamkowej)

60 000,00

60 000,00

Wspólnota Mieszkaniowa
przy
ul. Wrocławskiej 6
w Świdnicy

Kamienica
przy
ul. Wrocławskiej 6
Poz. GEZ - 847

Remont elewacji
frontowej

98 000,00

97 812,00

Wspólnota Mieszkaniowa
przy
ul. Komunardów 20
w Świdnicy

Kamienica
przy
ul. Komunardów 20
Poz. GEZ - 406

Remont elewacji
frontowej. Etap I.
(narożnik elewacji)

73 000,00

73 000,00

Wspólnota
Mieszkaniowa
przy ul. Długiej 19-19A
w Świdnicy

Kamienica
przy ul. Długiej 19 Poz.
GEZ - 289

Opracowanie
dokumentacji
projektowej remontu
elewacji frontowej

3 000,00

3 000,00

Wspólnota Mieszkaniowa
przy
ul. Wrocławskiej 53
w Świdnicy

Kamienica
przy ul. Wrocławskiej 53
Poz. GEZ - 871

Opracowanie
dokumentacji
projektowej remontu
elewacji frontowej

3 000,00

3 000,00

Wspólnota Mieszkaniowa
przy ul. Stefana
Żeromskiego 28
w Świdnicy

Kamienica
przy ul. Stefana
Żeromskiego 28
Poz. GEZ - 897

Opracowanie
dokumentacji
projektowej remontu
elewacji frontowej

3 000,00

3 000,00

Wspólnota Mieszkaniowa
przy ul. Okrężnej 5
w Świdnicy

Kamienica
przy ul. Okrężnej 5 Poz.
GEZ - 575

Opracowanie
dokumentacji
projektowej remontu
dachu

2 000,00

2 000,00

Wspólnota Mieszkaniowa
przy ul. Ofiar
Oświęcimskich 4
w Świdnicy

Willa przy ul. Ofiar
Oświęcimskich 4
Poz. GEZ - 556

Opracowanie
dokumentacji
projektowej remontu
dachu

2 700,00

2 700,00

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.
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22.

Wspólnota Mieszkaniowa
przy ul. Długiej 34
w Świdnicy

23.

Wspólnota Mieszkaniowa
przy ul. Równej 4-6
w Świdnicy

Kamienica
przy ul. Długiej 34
Poz. GEZ - 300

Kamienica
przy ul. Równej 4-6
GEZ - 654

Poz.

Opracowanie
dokumentacji
projektowej remontu
elewacji frontowej

3 000,00

3 000,00

Opracowanie
dokumentacji
projektowej remontu
elewacji frontowej

2 000,00

2 000,00

Zadania o terminie realizacji przedłużonym do dnia 30.06.2020 r.

24.

25.

26.

Właściciel lokalu
użytkowego
w kamienicy
przy ul. Grodzkiej 4
w Świdnicy

Kamienica
przy ul. Grodzkiej 4
Poz. GEZ - 332

Wymiana witryny
w lokalu użytkowym
na parterze kamienicy

Wspólnota Mieszkaniowa
przy ul. Długiej 21
w Świdnicy

Kamienica
przy ul. Długiej 21
Poz. GEZ - 291

Remont elewacji
frontowej

Kamienica
przy Rynku 20
Nr rej. A/4812/1708
z dnia 12.05.1966 r.

Renowacja witryny
w lokalu użytkowym
na parterze kamienicy

Właściciel lokalu
użytkowego
w kamienicy
przy Rynku 20
w Świdnicy

27 000,00

26 980,04

53 000,00
53 000,00

32 000,00

26 290,00

74 000,00

0,00

34 000,00

0,00

1 252 700,00

1 133 920,23

Zadania niezrealizowane, dotacje niewykorzystane

27.

Właściciel kamienicy
przy Rynku 32
w Świdnicy

28.

Właściciel kamienicy
przy
ul. Trybunalskiej 9
w Świdnicy

Kamienica
przy Rynku 32
Nr rej. A/4853/1266/Wł
z dnia 19.05.1986 r.

Remont dachu,
elewacji frontowej
i elewacji tylnej

Kamienica
przy ul. Trybunalskiej 9
Nr rej. A/4878//1422/Wł
z dnia 11.01.1995 r.

Remont elewacji
frontowej. Etap I.

Razem:
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Dotacje wsparły remonty 11 elewacji kamienic, renowację lub odtworzenie 3 trzech witryn w lokalach
użytkowych na parterach zabytkowych kamienic, opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej
remontów dachów lub elewacji kolejnych 10 kamienic oraz wykonanie prac zabezpieczających willi przy
ul. Muzealnej 4. Dofinansowano duże zakresy prac konserwatorskich we wnętrzach najcenniejszych
zabytków miasta - Katedry Świdnickiej i Kościoła Pokoju.
G. Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego.
Na przełomie kwietnia zostało zakończone zadanie inwestycyjne pt. „Budowa systemu informacji
pasażerskiej dla komunikacji miejskiej”. Inwestycja była prowadzona w dwóch etapach. W 2018 roku
dokonano dostawy, montażu, uruchomienia oraz konfiguracji 10 tablic (Pl. Grunwaldzki 2 szt., Pl. Św.
Małgorzaty 2 szt., ul. Henryka Pobożnego, ul. Kopernika, ul. Riedla, ul. E.Plater, Pl. Wolności/Równa,
ul. Łukasińskiego po 1 szt.), w 2019 r. zamontowano kolejnych 5 tablic (ul. Muzealna 2 szt., ul.
Zamenhofa, Pl. M. Drzymały, ul. Westerplatte po 1 szt.). Koszt realizacji inwestycji w 2019 r. wyniósł
212.790,00 zł brutto. Łączny koszt inwestycji wyniósł 870.015,05 zł brutto. W DIP (dynamiczną
informacje pasażerską) zostały wyposażone przystanki, które cechują się największą liczbą
korzystających z komunikacji pasażerów oraz przystanki obsługiwane przez największą ilość linii
komunikacyjnych. Celem strategicznym tego projektu jest podniesienie komfortu podróżowania poprzez
wdrożenie najnowszych rozwiązań teleinformatycznych, dostępnych również dla osób starszych i
niepełnosprawnych.
Kontynuowano działania w zakresie innowacyjności w transporcie miejskim – wyposażono 264
przystanki w całej sieci komunikacyjnej (Świdnica - 121 przystanki, gminy Świdnica i gminy
Marcinowice - 143 przystanki) w informacje z kodami QR, odsyłającymi do wirtualnej wersji
dynamicznej informacji o odjazdach autobusów komunikacji miejskiej.
W zakresie prowadzonej modernizacji infrastruktury przystankowej na terenie Gminy Miasto Świdnica
w roku 2019 w celu utrzymania estetyki, komfortu oraz bezpieczeństwa zostały przeprowadzone prace
na łączną kwotę 20.945 zł. 13 wiat wyposażono w nowe siedziska, uzupełniono uszkodzone bądź wybite
szyby wiat oraz 6 wiat w całości pomalowano.
W celu spełnienia warunku zaspokojenia zbiorowych potrzeb gminy jako zadania własnego w zakresie
lokalnego transportu zbiorowego, zostało przeprowadzone postępowanie bezpośredniego zawarcia
umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego. 26.11.2019 r. Gmina Miasto
Świdnica podpisała umowę powierzenia (z podmiotem wewnętrznym w rozumieniu rozporządzenia WE
nr 1370/2007 Parlamentu Europejskiego) na świadczenie usług w zakresie transportu publicznego
(komunikacja miejska) z Miejskim Przedsiębiorstwem Komunikacyjnym w Świdnicy Sp. z o.o. Umowa
zawarta została na okres 10 lat (01.01.2020 do 31.12.2029). Realizacja przewozów w ramach komunikacji
miejskiej odbywać się będzie na terenie Miasta oraz gminy Świdnica oraz Marcinowic – na podstawie
zawartego Porozumienia międzygminnego. Łączna planowana praca przewozowa w okresie
obowiązywania umowy (10 lat) wyniesie 14.056.345 km. Planowana wysokość rekompensaty za
świadczone usługi wyniesie według Wieloletniego Planu Finansowego 101.253.718 zł.
W 2019 r w ramach poprzedniej umowy na świadczenie usługi przewozowej autobusy MPK SP. z o.o.
przejechały 1 396 095,19 km (Gmina Miasto Świdnica - 1 027 200 km, Gmina Świdnica - 337 513 km,
Gmina Marcinowice - 31 381km). Przewieziono łącznie 2 962 000 pasażerów. Koszt całości usługi
wyniósł 10 931 060 zł. Wpływy z biletów wyniosły 3 607 249 zł.
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Podjęto także działania w zakresie budowy sieci dystrybucji biletów za usługę przewozową komunikacją
miejską. Główną przesłanką tworzenia bazy jest zapewnienie powszechnej dostępności do zakupu
biletów. W 2019 r zawarto umowy z podmiotami zewnętrznymi, posiadającymi własne obiekty handlowe
(min. MPK, Ruch SA., Kolporter-Saloniki Prasowe, Świat Prasy i jednoosobowe działalności
gospodarcze). Baza dystrybutorów liczy 34 kontrahentów. Statystyka sprzedaży 2019: łącznie sprzedano
1 359 195 szt. biletów jednorazowych. z czego w wersji papierowej 1 186 866 biletów , co stanowi 87,3%
ogólnej sprzedaży, Pomimo przyjętych rozwiązań systemu elektronicznego poboru opłaty za przejazd
(płatność kartą, Internet, aplikacje mobilne) udział biletu papierowego w dalszym ciągu stanowi duży
odsetek sprzedaży, uwidaczniając przywiązanie pasażera do tej formy biletu, natomiast biletów
okresowych łącznie sprzedano w 2019 roku 19548 szt.
Przystąpiono do programu priorytetowego GEPARD II – transport niskoemisyjny. Część 2) Strategia
rozwoju elektromobilności. W wyniku przeprowadzonego naboru wniosków i zakwalifikowaniu
przedsięwzięcia, Miasto podpisało umowę z NFOŚiGW na dofinansowanie wykonania dokumentu
„Strategia elektromobilności Gminy Miasto Świdnica do 2035 roku”. Przyznana wysokość
dofinansowania wyniosła 49.900 zł brutto zaś wyłoniony w postępowaniu wykonawca przygotuje
dokument za kwotę 47.350zł brutto.
Gmina Miasto Świdnica w dniach 16-22.09.2019 była organizatorem Europejskiego Tygodnia
Zrównoważonego Transportu. Kampania miała na celu propagowanie ekologicznych i bezpiecznych
form transportu oraz zachęcała do korzystania z równych wariantów zrównoważonej mobilności
miejskiej. Hasłem przewodnim było „Bezpieczny ruch pieszy i rowerowy”, a sloganem - „Chodź z nami”.
Przez cały tydzień zostało zorganizowanych szereg imprez, spotkań i prezentacji w tym min.:
w placówkach oświatowych (szkoły podstawowe)
•
•
•

zajęcia z zakresu bezpieczeństwa w ruchu pieszym i rowerowym,
praktyczne zajęcia w miasteczku rowerowym (uzyskanie karty rowerowej),
konkursy plastyczne,
ponadto:

•
•
•
•
•
•
•
•

akcja „zapatrzeni w smartfony” - malowanie ostrzeżeń na przejściach dla pieszych,
bieg na orientację,
odblaskowy autobus (promocja nawyku noszenia odblasków),
rajd rowerowy,
akcja „bezpieczny senior na spacerze, senior na rowerze”,
stanowisko symulacyjne „alko i narko goegle”,
znakowanie rowerów (na wypadek kradzieży),
prezentacja alternatywnych środków transportu,
22 września 2019 roku akcja została sfinalizowana podczas festynu na terenie OSIR na który
przybyło wielu mieszkańców. Współorganizatorami byli: Miejska Biblioteka Publiczna, Straż
Miejska, Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne, Komenda Powiatowa Policji, Starostwo
Powiatowe oraz z ramienia Urzędu Miejskiego Wydziały Promocji, Transportu i Edukacji.
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Za przeprowadzona kampanię ETZT Świdnica otrzymała Dyplom Ministerstwa Infrastruktury.
H. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
Plan gospodarki niskoemisyjnej jest dokumentem strategicznym, który koncentruje się na podniesieniu
efektywności wykorzystania energii, zwiększeniu udziału odnawialnych źródeł energii w ogólnym
bilansie rynku energii oraz redukcji emisji gazów cieplarnianych. Istotą Planu jest osiągnięcie korzyści
ekonomicznych, społecznych i środowiskowych, wynikających z działań zmniejszających emisję gazów
cieplarnianych.
Koncepcja tworzenia i realizacji Planów Gospodarki Niskoemisyjnej wynika z polityki klimatycznej Unii
Europejskiej i międzynarodowych zobowiązań Polski do redukcji emisji gazów cieplarnianych
określonych przez ratyfikowany Protokół z Kioto ustalony na forum Ramowej Konwencji Narodów
Zjednoczonych ds. Zmian Klimatu. „Gospodarka niskoemisyjna” (ang. low emission economy) oznacza
gospodarkę charakteryzującą się przede wszystkim oddzieleniem wzrostu emisji gazów cieplarnianych
od wzrostu gospodarczego, głównie poprzez ograniczenie wykorzystania paliw kopalnych. Gospodarka
niskoemisyjna opiera się przede wszystkim na efektywności energetycznej, wykorzystaniu odnawialnych
źródeł energii i zastosowaniu technologii ograniczających niską emisję.
Efektem końcowym PGN będzie zestaw działań nakierowanych bezpośrednio i pośrednio na redukcję
emisji gazów cieplarnianych, a także instrumentów, które wspomogą wszystkich uczestników realizacji
Programu w przechodzeniu na gospodarkę niskoemisyjną. Uchwałą nr XXIX/355/13 w sprawie
wyrażenia woli przystąpienia do opracowania i wdrożenia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na terenie
Gminy Miasto Świdnicy, Rada Miejska w Świdnicy powierzyła realizację tego zadnia Prezydentowi
Miasta Świdnicy. W ramach przeprowadzonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej w Warszawie konkursu Miasto uzyskało dotację w wysokości 85% kosztów projektu
(55 411,50 zł) z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013 w ramach działania
9.3. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - plany gospodarki niskoemisyjnej na
realizację projektu pn.: „Plan gospodarki niskoemisyjnej na terenie Gminy Miasto Świdnica”, którego
wynikiem jest powstanie wspomnianego dokumentu.
Plan gospodarki niskoemisyjnej pomimo lokalnego charakteru działań odpowiada na globalne problemy,
związane z działalnością człowieka. Jego przesłanie jest jasne: to każdy z nas jest w mniejszym lub
większym stopniu odpowiedzialny za jakość środowiska, w którym funkcjonujemy. Dlatego też Plan,
oprócz szans jakie stwarza, stawia także szereg nowych wyzwań zarówno przed jednostkami publicznymi
jak również przed każdym uczestnikiem lokalnego rynku energii. Powodzenie jego realizacji zależy w
dużym stopniu od zaangażowania zasobów ludzkich i środków finansowych, w tym środków
zewnętrznych spoza budżetu Miasta. Plan poprzedzony został szczegółowym bilansem energetycznym
Miasta z uwzględnieniem wszystkich grup konsumentów oraz producentów i dostawców energii
funkcjonujących na terenie Świdnicy. Pozwoliło to na określenie stanu bazowego w zakresie zużycia
energii oraz wielkości emisji do atmosfery dwutlenku węgla (CO2), a także na przeprowadzenie prognozy
zmian tych parametrów do roku 2020 w scenariuszu rozwoju Miasta w warunkach „biznes jak zwykle” BAU (ang. business as usual) oraz warunkach świadomie planowanej i kontrolowanej gospodarki
niskoemisyjnej. Plan gospodarki niskoemisyjnej na terenie Gminy Miasto Świdnica z założenia będzie
realizowany do roku 2020, jednakże skutki poszczególnych działań będą miały charakter długofalowy.
(Załącznik nr 4)
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1. Budowa dróg rowerowych w Gminie Wiejskiej i Miejskiej Świdnica w celu redukcji niskiej
emisji.
Gmina Miasto Świdnica oraz Gmina Świdnica w drugiej połowie 2017 roku podpisały umowę partnerską
na mocy której, Gmina Świdnica jest liderem, a GMŚ partnerem przy realizacji projektu pn.: „Budowa
dróg rowerowych w Gminie Wiejskiej i Miejskiej Świdnica w celu redukcji niskiej emisji”. Dla projektu
uzyskano wsparcie finansowe z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na
lata 2014-2020. W skład projektu wchodzą trzy zadania inwestycyjne, w tym jedno realizowane przez
Gminę Świdnica i dwa przez Gminę Miasto Świdnica.
W 2018 roku rozpoczęto zadanie pn. „Budowa ścieżki rowerowej od ul. Kraszowickiej do kładki
pieszo-rowerowej nad Bystrzycą w Świdnicy”. Przetarg na prace budowlane odbył się w dniu
31.07.2018 r, umowa została podpisana w dniu 18.07.2018 roku z firmą Zakład Budownictwa
Komunikacyjnego „Pajtor” Rafał Świło i opiewała na kwotę 2 453 850,00 zł. Dodatkowo zlecono usługę
nadzoru inwestorskiego firmie INVEST-BUD Wiktor Dynowski za kwotę 36 807,75 zł oraz nadzoru
kolejowego za kwotę 4 742,00 zł. Zadanie zostało zakończone w dniu 27.02.2019 roku.
W ramach zadania wykonano:
− droga rowerowa o nawierzchni asfaltowej – 459 m2,
− droga rowerowa o nawierzchni z kostki betonowej – 246,2 m2,
− bariery U-12a w kolorze żółtym – 132 m,
− przejście podziemne pod torami kolejowymi,
− oprawy oświetleniowe– 14 szt.,
− słupy oświetleniowe– 10 szt.,
− kanalizacja deszczowa – 19,2 m,
− studnie KD – 3 szt.
W 2019 roku zrealizowano kolejną inwestycję wchodzącą w skład ww. projektu tj. „Budowa drogi
pieszo-rowerowej wzdłuż ul. Śląskiej od ul. Słowiańskiej do granic miasta Świdnica wraz z oświetleniem.
W 2017 roku zlecono przygotowanie projektu budowy ciągu pieszo-rowerowego firmie Usługi
projektowe mgr inż. Robert Szczepanek za kwotę 23 985 zł. Projekt przewidywał likwidację rowów
przydrożnych wzdłuż ul. Śląskiej na ww. odcinku, budowę kanalizacji deszczowej, budowę asfaltowego
ciągu pieszo-rowerowego oraz oświetlenia ulicznego. Dodatkowo przewidziano wykonanie nowej
warstwy ścieralnej na całej długości ul. Śląskiej. W 2019 roku ogłoszono przetarg na roboty budowlane.
Najniższą kwotę zaoferowała firma Świdnickie Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów sp. z o.o.
Umowę z wykonawcą podpisano w dniu 15.02.2019 roku. Koszt robót budowlanych wyniósł
1 441 587,88 zł. Dodatkowo zlecono usługę nadzoru inwestorskiego firmie INVEST-BUD Wiktor
Dynowski za kwotę 20 130,01 zł. Zlecono również firmie Farma Miejska Maciej Karpiński usługę
posadzenia 2 szt. lip o obwodzie pnia 16-18 cm jako nasadzenia zastępcze za wycięte drzewo podczas
realizacji inwestycji. Koszt nasadzeń to 1 706,40 zł. Zadanie zakończyło się w dniu 28.06.2019 r. W
ramach zadania wykonano:
− droga rowerowa o nawierzchni asfaltowej – 2474 m2,
− powierzchnia asfaltowa zjazdów - 157 m2,
− długość kanalizacji deszczowej – 345,71 mb,
− wpusty deszczowe – 12 szt.,
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studnia kanalizacji deszczowej – 7 szt.,
przepusty pod zjazdami – 5 szt.,
długość przepustów – 38,2 mb,
chodnik z kostki betonowej – 128 m2,
warstwa ścieralna – 4544 m2,
oprawy oświetleniowe– 25 szt.,
słupy oświetleniowe– 25 szt.

Koszt realizacji projektu zamknął się kwotą 4 148 631,61: z czego:
1. Budowa drogi pieszo-rowerowej wzdłuż ul. Śląskiej, od ul. Słowiańskiej do granic miasta
Świdnica wraz z oświetleniem - 1 513 136,79 zł.
2. Budowa ścieżki rowerowej od ul. Kraszowickiej do kładki pieszo-rowerowej nad rzeka Bystrzycą
w Świdnicy - 2 635 494,82 zł.
Dofinansowanie z RPO WD wyniosło 2 857 817,99 zł. Pozostała kwota pochodziła z budżetu miasta.
2. Rewaloryzacja terenów zieleni w mieście
Zadanie realizowane jest w ramach projektu „Rewaloryzacja terenów zieleni w Świdnicy" nr
POIŚ.02.05.00-00-0020/16 w ramach działania 2.5 oś priorytetowa II Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.
W wyniku rozszerzenia ww. projektu o zadanie „Rewitalizacja Parku Młodzieżowego w Świdnicy” w
2019 roku wykonano prace projektowe związane z rewitalizacją Parku w zakresie branży drogowej wraz
z elementami małej architektury, elektrycznej (oświetlenie i monitoring), instalacyjnej. W wyniku
postępowania w trybie przetargu nieograniczonego wyłoniony został wykonawca ww. robót tj. Zakład
Robót Teletechnicznych TELFA Wacław Kruk. Prace projektowe w zakresie zieleni zostaną zakończone
w 2020 roku. W związku z planowanym zakresem prac niezbędne było również wykonanie audytu
inwentaryzacji dendrologicznej drzewostanu. Centralnym punktem Parku jest altanka z tarasem
widokowym. Umowa o dofinasowanie zadania z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko nie
przewiduje możliwości odbudowy tego miejsca. Niemniej jednak będą poszukiwane środki zewnętrzne
na ratowanie tego typu zabytków. W związku z powyższym w 2019 roku została zawarta umowa na
wykonanie dokumentacji projektowej odbudowy tarasu widokowego wraz z altaną i fontanną w korpusie
oraz z przebudową fontanny wolnostojącej w Parku Młodzieżowym w Świdnicy. Wykonano również
odkrywki mające na celu dokonanie badań konstrukcji obiektu oraz ocenę stanu technicznego murów
altany widokowej.
Koszt zadania związany z rewitalizacją Parku Młodzieżowego w roku 2019 wyniósł 125 767,50 zł.
3. Rewitalizacja Parku Wrocławskiego w Świdnicy
Park Wrocławski jest parkiem położonym pomiędzy ulicami Saperów i 1 Maja, równolegle do ulicy
Wrocławskiej. To teren o pow. ok. 1,75 ha z mieszanym drzewostanem, który posadowiony jest głównie
wzdłuż głównej alei na terenie parku.
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Od wielu lat park położony w centrum miasta wymagał rewitalizacji, także w związku z
niezadawalającym stanem po robotach ziemnych, zrealizowanych podczas budowy sieci ciepłowniczej
w ramach programu KAWKA. W związku z powyższym w dniu 15 listopada 2018 roku została zawarta
umowa na wykonanie głównej alejki w parku Wrocławskim. Prace zostały zakończone 24.04.2019 roku.
W ramach prac usunięto starą zniszczoną nawierzchnię alejki wraz z podbudową z pow. 1089 m2, obrzeża
oraz krawężniki betonowe. Wykonano nową nawierzchnię mineralną na pow. 1089 m2 wraz z obrzeżami
i krawężnikami. Wyplantowano również skarpy i nasypy. Wykonano dodatkową alejkę wraz z niwelacją
terenu. Łącznie w Parku Wrocławskim wybudowano nowe alejki o pow. 1251,5m², Dopełnieniem
rewitalizacji parku był zakup i montaż elementów małej architektury, takich jak ławki i kosze na odpady.
Ponadto dodatkowo zlecono opracowanie dokumentacji projektowej oświetlenia i monitoringu wizyjnego
parku. Po wykonaniu dokumentacji planuje się rozpoczęcie budowy oświetlenia i monitoringu parku w
2020 roku.
Koszty poniesione w związku z rewitalizacją parku w roku 2019 to 203 067,71 zł. Przewiduje się,
że koszty związane z budową monitoringu i oświetlenia parku wyniosą do 197 932,00 zł.
4. Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu
W ramach zadań związanych z ochroną powietrza i klimatu w czerwcu 2019 roku złożony został wniosek
o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 20142020 projektu partnerskiego pn.: "Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach
mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej". W grudniu 2019 roku projekt
otrzymał dofinansowanie w wysokości 16 840 999,95 zł, a jego całkowita wartość wynosi 24 212 601,37
zł. Przedsięwzięcie to, w którym Gmina Miasto Świdnica jest liderem, będzie realizowane w latach 2020
-2022 na terenie 15 gmin Dolnego Śląska: miasta Świdnica, Boguszowa - Gorce, Dobromierza,
Głuszycy, Jaworzyny Śląskiej, Marcinowic, Mieroszowa, Nowej Rudy, miasta Nowa Ruda, Strzegomia,
Świebodzic, Świdnicy, Walimia, miasta Wałbrzych, Żarowa. Celem projektu jest ograniczenie emisji
zanieczyszczeń powietrza pochodzących ze spalania paliw stałych w indywidualnych instalacjach
grzewczych. Jest to projekt grantowy, który polega na udzielaniu przez Grantodawcę grantów na
przedsięwzięcia realizowane w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych i wielorodzinnych, dotyczące
wymiany wysokoemisyjnych źródeł ciepła (kotłów opalanych węglem, miałem, koksem, ekogroszkiem)
na podłączenie do sieci ciepłowniczej, instalacje wykorzystujące odnawialne źródła ciepła, kotły
spalające biomasę lub paliwa gazowe oraz ogrzewanie elektryczne (pod warunkiem montażu instalacji
OZE). Zakładana wysokość dofinansowania to 70% poniesionych kosztów inwestycji, w przypadku
domów jednorodzinnych wyniesie do 25 000 zł, natomiast w przypadku lokalu mieszkalnego w budynku
wielorodzinnym wyniesie do 10 000 zł. Nabór wniosków od mieszkańców jest planowany na II kwartał
2020 roku. Termin ten może być uzależniony od sytuacji związanej z pandemią koronawirusa w Polsce.
Koszt opracowania studium wykonalności i wniosku o dofinansowanie projektu partnerskiego pn.:
"Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie
wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej" wyniósł 9 102 zł.
5. Program dotacji z budżetu miasta na wymianę źródła ogrzewania
Od wielu lat w ramach dofinansowania z budżetu miasta możliwa jest wymiana źródła ogrzewania na
nowoczesne, ekologiczne urządzenie grzewcze. Przyjęto zasadę, że właściciele i najemcy mieszkań,
będący osobami fizycznymi, zmieniający system ogrzewania z piecowego na ekologiczne (gazowe,

39

elektryczne) mogą starać się o dotację w kwocie do 2500 zł. Wnioski innych podmiotów są rozpatrywane
w zależności od efektu ekologicznego inwestycji i w zależności od ilości posiadanych środków
finansowych. Zasady udzielania dotacji, a także wniosek, zamieszczone są na stronie urzędu miasta (BIP)
m. in. w zakładce „Jak załatwić sprawę w urzędzie” - „Ochrona środowiska” - „Dotacje”. W 2019 roku
urząd przyznał 132 dotacje na łączną kwotę 338 739,08 złotych. Pozwoliło to na likwidację 163 palenisk
węglowych i 39 kotłów c.o. węglowo-koksowych.
6. Program Ochrony Środowiska
W latach 2016-2017 realizowany był Program Ochrony Środowiska dla Gminy Miasta Świdnicy
wprowadzony Uchwałą nr XXII/230/16 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 26 sierpnia 2016 r. w sprawie
uchwalenia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Miasta Świdnica – na lata 2016-2019 z
perspektywą do 2023 r.”. Dokument ten stanowi strategię ekologiczną Miasta na najbliższe lata, a
przewidziane nim działania mają zapewnić poprawę stanu środowiska przyrodniczego, zachowanie jego
istotnych walorów, utrzymanie ładu przestrzennego oraz rozwój infrastruktury ochrony środowiska przy
jednoczesnym zrównoważonym i trwałym rozwoju społeczno-gospodarczym. (Załącznik nr 5)

I. Polityka Społeczna
1. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii
Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii
w Gminie Miasto Świdnica na 2019 r przyjęty uchwałą nr XXXIX/424/17 Rady Miejskiej w Świdnicy
z dnia 21 grudnia 2017 r.
Prowadzenie działań z zakresu i rozwiazywania problemów alkoholowych oraz integracji społecznej osób
uzależnionych należy do zadań własnych Gminy. Realizacja tych zadań prowadzona jest w formie
gminnego programu profilaktyki.
Koordynatorem i realizatorem Programu była Miejska Komisja ds. Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w Świdnicy, obsługiwana technicznie i merytorycznie przez Wydział Polityki Społecznej
i Spraw Socjalnych Urzędu Miejskiego w Świdnicy. W realizacji Programu uczestniczyły instytucje i
organizacje wykonujące na rzecz mieszkańców Świdnicy zadania mieszczące się w zakresie profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii i przemocy w rodzinie oraz
inne pełniące funkcje wspierające w szczególności:
➢ Urząd Miejski w Świdnicy,
➢ Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdnicy,
➢ Poradnia Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia w Świdnicy,
➢ Komenda Powiatowa Policji w Świdnicy,
➢ Straż Miejska w Świdnicy,
➢ Sąd Rejonowy w Świdnicy,
➢ Prokuratura Rejonowa w Świdnicy,
➢ organizacje pozarządowe,
➢ placówki oświatowe.
W jego ramach podejmowano działania adresowane do wszystkich mieszkańców Świdnicy, zmierzające
do przeciwdziałania powstawaniu i usuwaniu następstw nadużywania alkoholu i używania substancji
psychoaktywnych. Ich charakter uzależniony był od potrzeb grup odbiorców, do których były kierowane.
Realizacja zadań obejmowała interdyscyplinarną współpracę na rzecz rodzin, podmiotów i instytucji
realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy, organizowania form
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integracji rodziny, motywowania rodziców i rodzin do korzystania z poradnictwa i szkoleń w zakresie
kwestii wychowawczych, problemów związanych z uzależnieniami i przemocą domową oraz
organizowania i wspierania form opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego dla dzieci i
młodzieży.
Na realizację zadań określonych w Programie, zgodnie z art. 182 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i
przeciwdziałaniu alkoholizmowi, przeznaczany jest w całości dochód z opłat za korzystanie z zezwolenia
na sprzedaż alkoholu. W 2019 r. na realizację ww. zadań przeznaczono 1.400.000 zł, z czego
wydatkowano 1.271.315.28 zł.
2. Programy Zdrowotne
Program profilaktyki chorób zakaźnych w zakresie szczepień ochronnych przeciw grypie dla
mieszkańców Świdnicy na lata 2019-2020.
Realizatorem programu, we współpracy z Gminą Miasto Świdnica, było Centrum Usług Medycznych
„ESKULAP” Sp. z o.o. w Świdnicy.
Celem głównym Programu jest zapobieganie zachorowaniom na grypę oraz zmniejszenie powikłań
pogrypowych stanowiących bezpośrednie zagrożenie życia. Brak wiedzy na temat profilaktyki
zachorowań na grypę oraz nieprawidłowa interpretacja informacji na temat szczepień przeciwko tej
chorobie, może być ważną przyczyną ograniczającą liczbę osób, które decydują się na udział w
programie. Zintensyfikowanie działań edukacyjnych w celu poszerzenia wiedzy i świadomości,
dotyczącej skuteczności i bezpieczeństwa szczepień, może mieć istotny wpływ na zwiększenie liczby
osób przystępujących do szczepień. Ważnym elementem jest też propagowanie prawidłowych nawyków
związanych z higieną oraz informacja na temat sposobu postępowania w trakcie choroby, w celu
zapobiegania powikłaniom. Szczepienia są więc poprzedzane działaniami informacyjno-edukacyjnymi,
przeprowadzonymi przez realizatora programu, przy współpracy Urzędu Miejskiego oraz MOPS w
Świdnicy. Edukacja na temat pozytywnych skutków szczepień oraz profilaktyki grypy jest prowadzona
także podczas wizyty lekarskiej, kwalifikującej do szczepień.
Program jest skierowany do mieszkańców Świdnicy, którzy spełniają łącznie kryteria:
1) wiek co najmniej 60 lat,
2) miejsce zamieszkania: Gmina Miasto Świdnica,
4) brak przeciwwskazań do szczepienia.
Mieszkańcy, którzy przeszli pozytywną kwalifikację lekarską, mogli skorzystać ze szczepienia. Była to
grupa mieszkańców Świdnicy w wieku 60+ licząca 400 osób. Pierwszeństwo korzystania z Programu
mieli podopieczni MOPS Świdnica. W 2019 r., wykorzystano wszystkie 400 szczepionki.
Program finansowany jest ze środków Gminy Miasto Świdnica. Koszt realizacji programu w 2019 r.
wyniósł 19 600 zł.
Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) na lata 2019 – 2020 dla
Miasta Świdnicy.
Realizatorem programu, we współpracy z Gminą Miasto Świdnica, był Niepubliczny Zakład Opieki
Zdrowotnej „Mieszko” Sp. z o.o. w Świdnicy.
Celem przewodnim Programu jest zmniejszenie zapadalności na choroby wywołane przez HPV oraz
zmniejszenie umieralności z powodu nowotworów inicjowanych infekcją wirusem HPV poprzez
prowadzenie kampanii informacyjno-edukacyjnej w szkołach (pogadanki, prelekcje skierowane do
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dziewcząt i chłopców objętych programem oraz ich rodziców (opiekunów prawnych) i nauczycieli, na
temat m.in.: zasadności szczepień ochronnych przeciwko wirusowi HPV, profilaktyki raka szyjki macicy,
ryzykownych zachowań oraz chorób przenoszonych drogą płciową oraz wykonanie w każdym roku
obwiązywania Programu szczepień przeciwko wirusowi HPV wśród populacji dziewcząt.
Program szczepień kierowany był do 13-letnich dziewcząt i chłopców oraz rodziców (opiekunów
prawnych) zamieszkałych na terenie Gminy Miasto Świdnica.
Głównym kryterium kwalifikacji do udziału w szczepieniach, oprócz wieku, płci i miejsca zamieszkania,
był wynik kwalifikacyjnego badania lekarskiego oraz pisemna zgoda rodziców (opiekunów prawnych)
dziecka na szczepienie. Udział w badaniu lekarskim i szczepieniu opierał się na zasadzie dobrowolności,
przy ścisłej współpracy z dyrekcją szkół.
Program finansowany jest ze środków Gminy Miasto Świdnica.
Koszt realizacji programu w 2019 r. wyniósł 84.000,00 zł. W 2019 r. zaszczepiono 113 dziewcząt z
rocznika 2006, a akcją promocyjno-edukacyjną objęto 400 osób (dziewcząt i chłopców z rocznika 2006
oraz rodziców, opiekunów prawnych i nauczycieli).
Program profilaktyki próchnicy zębów gminy Miasto Świdnica
pn. „W Świdnicy bez próchnicy”.

na

lata

2018 – 2020

Realizatorem programu we współpracy z Gminą Miasto Świdnica było Centrum Stomatologii
Estetycznej, Ortodoncji i Implantologii Proxima Spółka Partnerska lekarze dentyści Oleksy i Karaszewski
w Świdnicy.
Celem głównym programu jest zmniejszenie występowania próchnicy zębów oraz poprawa stanu zdrowia
jamy ustnej u dzieci z populacji docelowej poprzez zintegrowane działania informacyjno-edukacyjne i
profilaktyczne.
Badania epidemiologiczne prowadzone w Polsce w ramach Ogólnopolskiego Monitoringu Zdrowia Jamy
Ustnej i Jego Uwarunkowań (MZiOS, Warszawa) wykazały, że ponad połowa populacji 3-letnich dzieci
jest dotknięta chorobą próchnicową, a wśród dzieci 7-letnich dotyka ona ponad 90 proc. populacji.
Głównym czynnikiem odpowiedzialnym za rozwój próchnicy są bakterie wytwarzające kwasy niszczące
szkliwo, w procesie rozkładu cukrów obecnych w produktach żywnościowych. Ze względu na kształt
anatomiczny zębów, miejscem predysponowanym do powstawania ognisk choroby próchnicowej jest
powierzchnia żująca zębów bocznych.
Populację docelową stanowiły dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Miasta Świdnicy, uczęszczające do
oddziałów „0” wszystkich przedszkoli, punktów przedszkolnych oraz oddziałów „0” i klas I we
wszystkich szkołach podstawowych – szacowano do Programu 1060 dzieci w 3-letnim okresie jego
realizacji. W okresie I-XII.2019 w akcji badania i lakowania w programie uczestniczyło 556 dzieci z klas
pierwszych.
Działania informacyjno-edukacyjne skierowane były do rodziców/opiekunów prawnych i nauczycieli.
Działania te przeprowadzone były w okresie IX-XII 2018 r.
Program finansowany jest ze środków Gminy Miasto Świdnica.
Koszt realizacji programu w 2019 r. wyniósł 32.220,00 zł.
W 2019 r.:
• przeprowadzono 556 badań diagnostycznych dzieci klas I, pod kątem sprawdzenia stanu ich uzębienia
i przekazania tych informacji rodzicom w tzw. „Certyfikacie uśmiechu”.
• Zalakowano 144 zęby.
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3. Opieka nad dziećmi do lat 3
Żłobek Miejski nr 1 realizuje program Maluch+. Kwota dofinansowania z tego programu w 2019 r.
wyniosła 27000,00 zł, środki pochodzą z rządowego programu.
W Żłobku nr 2 realizowane były następujące projekty:
− Maluch plus, czas realizacji cały 2019 rok, kwota dofinansowania 180 000, projekt rządowy,
− Projekt Unijny "Świdnickie Maluchy" czas realizacji 01.05.2017-28.02.2019.
Całkowita kwota dofinansowania kosztów żłobka z w/w projektu wyniosła 2 044 567,17 (w 2019 r. było
to 192.250,24 zł).
4. Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych
Zgodnie z art.16b ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej gmina opracowuje strategię
rozwiązywania problemów społecznych. W art. 17 w ust. 1, tejże ustawy, zapisano „Do zadań własnych
gminy o charakterze obowiązkowym należy opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania
problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i
rozwiązywania problemów alkoholowych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup
szczególnego ryzyka”.
„Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Miasto Świdnica na lata 2019-2025”
została przyjęta uchwałą nr VIII/67/19 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 31 maja 2019r.
5. Rada Seniorów
Podstawą prawną działania Rady Seniorów w Świdnicy jest uchwała nr XXXVII/429/14 Rady Miejskiej
w Świdnicy z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie utworzenia Rady Seniorów i nadania jej statutu. Celem
działalności rady seniorów jest wzmocnienie opinii starszych mieszkańców, a pośrednio zaktywizowanie
ich oraz zwiększenie zainteresowania działalnością władz lokalnych. Rada Seniorów w Świdnicy jest
organem konsultacyjnym, doradczym i inicjatywnym. Wszelkie działania Rady podejmowane są w tym
obszarze. Pierwsze posiedzenie I kadencji Rady Seniorów odbyło się 6 czerwca 2014r. Natomiast
w 2018r. odbyły się wybory do Rady Seniorów spowodowane zakończeniem poprzedniej Rady. Pierwsze
posiedzenie Rady Seniorów II kadencji odbyło się 7 czerwca 2018r.
Przedstawiciele Rady Seniorów biorą czynny udział w wydarzeniach :
–
Dni Seniora,
–

Seniorada,

–

zawody rekreacyjne.

Rada Seniorów współpracuje z podmiotami, które działają na rzecz seniorów, tj.:
–

Dzienny Dom „Senior Wigor”,

–

Świdnicki Uniwersytet Trzeciego Wieku,

–

TKKF Licznikowiec,
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–

dwa kluby seniora, prowadzone przez jednostki miejskie,

–

trze kluby seniora, prowadzone przez organizacje pozarządowe.

Rada Seniorów brała udział w następujących przedsięwzięciach:
–

Świdnicka Karta Seniora,

–

Ogólnopolska Karta Seniora,

–

Koperta Życia,

–

szczepienia dla seniorów.

5. Kluby Seniora
W Świdnicy w 2019r. działały dwa kluby seniora prowadzone przez jednostki miejskie. Klub Seniora
„Zarzecze” prowadzi Dzienny Dom „Senior-WIGOR” dla 40 seniorów, natomiast Klub Seniora „Osiedle
Młodych” prowadzi Miejska Biblioteka Publiczna dla 100 seniorów. Poza wyżej wymienionymi klubami,
które są prowadzone przez jednostki gminne, działały kluby seniora prowadzone przez organizacje
pozarządowe a wspierane finansowo z budżetu miasta, tj.:
1. Klub Seniora Pafalowcy utworzony przez TKKF Ognisko „Licznikowiec-2009”,
2. Klub Seniora Zawiszów, utworzony przez Fundację Spichlerz Kultury,
3. Klub Seniora „Nad Bystrzycą”, utworzony przez Kraszowickie Stowarzyszenie Inicjatyw
Obywatelskich.
6. Dzienny Dom „Senior-Wigor”
Dzienny Dom „Senior-WIGOR” realizuje Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie
Miasto Świdnica na lata 2019-2025.
Cel strategiczny nr 2: Aktywna polityka senioralna i włączenie społeczne grup defaworyzowanych;
Działanie 2.1.3 Zwiększenie dostępności do usług opiekuńczych dla osób niesamodzielnych oraz
działanie 2.1.6 Rozwój polityki senioralnej jest to system wsparcia dla osób w wieku senioralnym,
niepełnosprawnych i chorych, a działania mają zapobiec izolacji osób starszych i chorych z życia
społecznego.
Poprzez swoją działalność Dzienny Dom „Senior-Wigor” wpływa na kształtowanie pozytywnego
wizerunku osób starszych - aktywnych fizycznie, psychicznie i społecznie, wspieranie inicjatyw
samopomocowych i innych form aktywizacji osób starszych i niepełnosprawnych, wspieranie form
rekreacji dla osób starszych i niepełnosprawnych w celu aktywnego spędzania czasu wolnego,
angażowanie i wykorzystywanie w podejmowanych działaniach potencjału ludzkiego seniorów i osób
niepełnosprawnych oraz podnoszenie świadomości społeczeństwa o problemach i potrzebach osób
starszych i niepełnosprawnych.
Dzienny Dom „Senior-WIGOR” w roku 2019 dysponował budżetem w wysokości 1 522 029 zł z czego
1 054 940 złotych z budżetu Gminy Miasto Świdnica oraz 467 089 z dotacji z MRPiPS na realizację
Programu Wieloletniego „Senior plus” na lata 2015-2020 – edycja 2019.
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Dzienny Dom Senior-WIGOR w okresie od roku 2015 do 2019 uzyskał i wykorzystał na realizacje
„Programu Senior +” 1 830 034,58 złotych.
DDSW zapewnia wsparcie dla 130 świdnickich seniorów poprzez umożliwienie korzystania z usług
opiekuńczych poza miejscem ich zamieszkania. Gwarantuje profilaktykę i prewencję psychologicznopedagogiczną, zmierzającą do przeciwdziałania patologii życia społecznego ludzi starszych, w zakresie
oferty aktywizującej, edukacyjnej, kulturalnej, rekreacyjnej i prozdrowotnej. Oferta aktywizująca i
usprawniająca osoby starsze wymaga zatrudniania specjalistów, którzy zajmują się rehabilitacją i
usprawnieniem osób w wieku senioralnym, organizując zajęcia adekwatne do potrzeb i możliwości osób
starszych.
Adresatami oferty Dziennego Domu "Senior-WIGOR" są osoby, które ukończyły 60. rok życia,
nieaktywne zawodowo, przebywające na emeryturze lub rencie, w sposób optymalny samodzielnie
funkcjonujące w społeczeństwie, mające potrzebę kontaktów międzyludzkich oraz chcące korzystać z
usług w zakresie aktywności ruchowej, kinezyterapii, edukacyjnej, kulturalnej, rekreacyjnej i
opiekuńczej.
Podstawą do korzystania z usług placówki jest decyzja administracyjna Dyrektora Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Świdnicy, przyznająca daną formę pomocy, wydana w oparciu o wywiad
środowiskowy, przeprowadzony przez pracownika socjalnego w miejscu zamieszkania
zainteresowanego.
Poza regularnymi zajęciami w tygodniu na terenie placówki lub poza, seniorzy uczestniczą w wielu
innych wydarzeniach, warsztatach czy spotkaniach.
Zestawienie programów realizowanych w Dziennym Domu „Senior-WIGOR”:
1. Program „Uśmiech dużo zmienia” zajęcia wyzwalające pozytywne emocje (śmiech, poczucie
humoru) zapobiegające sytuacjom konfliktowym. To sesje fotograficzne na wesoło w kolorowych
nakryciach głowy i kostiumach na profesjonalnym tle fotograficznym, zajęcia integracyjne grupowe oraz
zajęcia taneczne Klanza, teatralno – kabaretowe, filmowe (oglądanie komedii), udział seniorów w życiu
kulturalnym miasta, wycieczki do teatru i kina. Ilość zajęć: ok. 30 na rok.
2. Program „Pomagam sobie” ma na celu zachęcenie seniorów do korzystania z usług dietetyka i
psychologa. Skierowany jest do osób z obniżonym nastrojem, problemami emocjonalnymi, zaburzeniami
mowy, przełykania (po udarach mózgu i w chorobach neurologicznych). Spotkania z dietetykiem
(indywidualne oraz grupowe) pomagają dobrać dietę odpowiednią do wieku i stanu zdrowia Seniora.
Zajęcia indywidualne i grupowe. Ilość zajęć: ok. 20 na rok.
3. Program „Niezapominajki” to szereg zajęć mających na celu ćwiczenie pamięci, koncentracji i
uważności w celu zachowania jak najlepszej kondycji umysłowej, a tym samym zapobieganie
powstawaniu wszelkiego rodzaju chorób i zaburzeń pamięci. Formy zajęć: treningi pamięci, gry logiczne
(szachy, memo, warcaby), zajęcia komputerowe, zajęcia relaksacyjne – nauka oddechu i szybkiej
regeneracji psychofizycznej, potyczki słowne z użyciem tablicy interaktywnej. Ilość zajęć: ok. 30 na rok.
4. Program „Integracji Międzypokoleniowej” zakłada cykl spotkań z dziećmi ze świdnickich
przedszkoli, młodzieżą szkolną, osobami niepełnosprawnymi oraz seniorami z innych organizacji
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pozarządowych. Współpracujemy z: Przedszkolem Miejskim nr 1, Przedszkolem Miejskim nr 3,
Przedszkolem Miejskim nr 4, Przedszkolem Integracyjnym nr 16, Przedszkolem „Abracadabra”,
Przedszkolem „Akademia Przedszkolaka“, Szkołą Podstawową nr 6, Szkołą Podstawową nr 8, III Liceum
Ogólnokształcącym, Warsztatami Terapii Zajęciowej w Świdnicy, Środowiskowym Domem
Samopomocy w Świdnicy, Ośrodkiem Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczym w Świdnicy,
Hospicjum „Ojca Pio” w Świdnicy, Świdnickim Uniwersytetem III Wieku. Ilość spotkań: ok. 20 w roku.
Wolontariat świdnickiej młodzieży wśród seniorów podnosi ich świadomość o problemach i potrzebach
osób starszych. Młodzi ludzie biorąc udział w warsztatach i mając bezpośredni kontakt z osobami
starszymi nabierają większej świadomości i wiedzy na temat starości, starzenia się i charakterystyki
wieku senioralnego. Realizowanie Programu Integracji Międzypokoleniowej ukazuje seniorów jako
potrafiących współpracować z różnymi grupami społecznymi.
5. Program „Podziwiając Dolny Śląsk” zakłada aktywizację seniorów należących do DDSW, a także
seniorów z miasta czy też zrzeszonych w organizacjach pozarządowych do wypoczynku i rekreacji
poprzez udział w wycieczkach na terenie Dolnego Śląska. To doskonała okazja do integracji środowisk
senioralnych i wyjścia z izolacji społecznej. Ilość wycieczek: około 12 w roku.
6. Program „W zdrowym ciele, zdrowy duch” zachęca seniorów do szeroko pojętej aktywności
ruchowej zaczynając od rehabilitacji poprzez codzienną gimnastykę ogólnorozwojową z piłkami i
kijkami, tańce integracyjne, wieczorki taneczne, imprezy o charakterze sportowym, spacer nordic
walking, ćwiczenia na stepie, gra w tenisa stołowego i gra w bilard. Ilość zajęć: ok. 250 roku.
7. Program „Kwiaty naszą pasją” skupia seniorów, którym wiele radości i satysfakcji sprawia
uprawianie roślin zarówno ogrodowych jak i doniczkowych, a także osoby lubiące przebywać wśród
zadbanej zieleni. Ilość zajęć: ok. 50 w roku.
8. Program „Obudzić zmysły” motywuje seniorów do wszelkiego rodzaju zajęć wymagających pracy
manualnej, pobudzających wyobraźnię oraz zaspokajających potrzebę piękna i estetyki. Formy zajęć:
plastyczne - kartki i zaproszenia świąteczne, decoupage, robienie biżuterii, krawieckie - pracownia
„Złotej Igły”, dekoracje do sal, scenografie oraz drobne rekwizyty i kostiumy do spektakli.
9. Program "Piękno jest w nas, czyli jak dbać o siebie" korzystanie z gabinetu SPA w DDSW - masaż
relaksujący, rozluźniający przy pomocy olejków eterycznych - aromaterapia oraz zabiegi parafinowe na
dłonie (maseczki, masaż i piling). Pogadanki na temat pielęgnacji skóry, włosów, paznokci, diety,
odpowiedniej ilości snu, odpoczynku i ruchu. Ilość zajęć: ok. 60 w roku.
10. Program "Senior w wirtualnym świecie" - indywidualne zajęcia komputerowe poszerzające wiedzę
o korzystaniu z portali społecznościowych. Ilość spotkań: ok. 20 w roku.
11. Program „Seniorze pokaż się” to działania mające na celu łamanie stereotypów dotyczących osób
starszych, poprzez zachęcanie ich do udziału w życiu kulturalnym, co ma przeciwdziałać wykluczeniu
społecznemu. Działania skupiają seniorów, którzy posiadają różnego rodzaju talenty i umiejętności i chcą
podzielić się nimi z grupą. Formy zajęć i imprez: regularne zajęcia grupy teatralnej Teatrzyk „Zielona
Gęś’, Jasełka - Teatr Miejski, Dni Seniora, Wielkanoc, Boże Narodzenie, Festiwal Teatru Otwartego,
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Forum Teatrów Niezależnych – Transformacje, przegląd Piosenki Przedszkolnej, imprezy integracyjne,
podczas których następuje prezentacja aktualnych spektakli. Ilość zajęć ok. 48 zajęć w roku.
12. Program „Spotkania okolicznościowe - święta”: Dzień Babci i Dziadka, Walentynki, Zabawa
Karnawałowa, Dzień Kobiet, Wielkanoc dla seniorów i zaproszonych gości, Turniej Piłki Siatkowej,
Powitanie/Pożegnanie Lata, Turniej Międzyplacówkowy, Dni Seniora, Wieczerza Wigilijna dla seniorów
i zaproszonych gości. Ilość imprez: około 10 w roku.
7. Program Świdnicka Karta Seniora
Program przyjęto do realizacji na terenie Gminy Miasto Świdnica Uchwałą Rady Miasta nr XXI/219/16
z dnia 24 czerwca 2016 r. Program stanowi element polityki społecznej realizowanej przez Gminę Miasto
Świdnica i ma na celu:
1) zwiększenie dostępności do różnego rodzaju usług i dóbr dla Seniorów,
2) wspieranie i wzmacnianie aktywności społecznej Seniorów,
3) poprawę jakości życia osób starszych.
Świdnicka Karta Seniora” adresowana jest do osób powyżej 60 roku życia, które są mieszkańcami
Świdnicy.
W ramach Programu wprowadzone zostały zniżki dla seniorów za korzystanie z dóbr kultury, sportu i
rozrywki, usługi publiczne oraz preferencyjne oferty pozostałych partnerów – przedsiębiorców
prowadzących działalność gospodarczą, którzy wyrazili chęć przystąpienia do Programu. W Programie
uczestniczą jednostki miejskie, instytucje publiczne oraz przedsiębiorcy, zwani Partnerami Programu.
Podmioty, które przystępują do programu otrzymują naklejki informujące o tym, że firma/instytucja
stosuje upusty dla posiadaczy Świdnickiej Karty Seniora. Dodatkowo na stronie www.seniorwigor.swidnica.pl publikowana jest lista Partnerów wraz z krótkim opisem działalności i informacją o
zadeklarowanych rabatach. W Programie wzięły udział następujące jednostki miejskie: ŚOSiR, ŚOK,
Muzeum Dawnego Kupiectwa, Miejska Biblioteka Publiczna oraz Stowarzyszenie Lokalna Organizacja
Turystyczna "Księstwo Świdnicko-Jaworskie".
Od momentu rozpoczęcia działalności programu ilość wydawanych kart do dnia 31.12.2019 roku
wyniosła – 3832 sztuk.
REALIZACJA PROGRAMU „OGÓLNOPOLSKA KARTA SENIORA”
W lutym 2018 roku Gmina Świdnica przystąpiła do Programu „Ogólnopolska Karta Seniora”. Do dnia
31.12.2019 roku wydano – 1696 sztuk.

7. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Gminny Program Wspierania Rodziny pomaga rodzinom w wypełnianiu funkcji opiekuńczowychowawczych. Zapobiega wykluczeniu społecznemu rodziny, niedostosowaniu społecznemu dzieci i
młodzieży. Wspiera działalność podmiotów działających na rzecz rodziny. Działania realizowane w
ramach projektu:
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- objęcie rodziny wsparciem asystenta rodziny,
- podnoszenie kompetencji opiekuńczo-wychowawczych rodziców,
- tworzenie grup wsparcia dla rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze,
- organizowanie miejsc opieki i wychowania dla dzieci i młodzieży,
- bieżąca analiza sytuacji rodzin pozostających w rozeznaniu MOPS,
- zabezpieczenie podstawowych potrzeb bytowych dzieci i rodziny,
- aktywizacja społeczna i zawodowa rodzin,
- zapewnienie pomocy osobom doznającym przemocy w rodzinie, w tym zapewnienie miejsc schronienia,
- zapewnienie dostępu do lokali socjalnych i komunalnych rodzin zagrożonych eksmisją,
- dożywianie,
- zapewnienie środków finansowych na współfinansowanie pobytu dziecka w pieczy zastępczej,
- zapewnienie dostępu do poradnictwa specjalistycznego,
- prowadzenie programów profilaktyczno-edukacyjnych dla dzieci i młodzieży,
- wsparcie materialne dzieci i młodzieży w postaci stypendiów, w celu zapewnienia realizacji potrzeb
edukacyjnych dzieci i młodzieży,
- zapewnienie bezpłatnych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży,
- zapewnienie warunków do podnoszenia kwalifikacji pracowników zaangażowanych w pracę na rzecz
rodziny,
- współpraca z koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej na rzecz powrotu dziecka do rodziny
biologicznej,
- wypracowanie procedur regulujących postępowanie w pracy z rodziną.
Kosz programu: 308.325,27 zł.
Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie
Miasto Świdnica. W jego ramach prowadzono działania profilaktyczne i edukację społeczną w zakresie
przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Celem było zwiększenie dostępności, skuteczności ochrony i
pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie, a także zwiększenie skuteczności oddziaływań wobec
osób stosujących przemoc w rodzinie.
Działania realizowane w ramach programu:
- opracowanie i aktualizowanie diagnozy problemu przemocy w rodzinie na obszarze gminy,
- prowadzenie lokalnych kampanii społecznych i edukacyjnych, które obalają mity i stereotypy na temat
przemocy w rodzinie,
- współpraca z kościołami i związkami wyznaniowymi w celu wprowadzenia elementów edukacji na
temat zjawiska przemocy w rodzinie w ramach prowadzonych przez nie poradni rodzinnych i do
programów nauk przedmałżeńskich,
- prowadzenie poradnictwa w zakresie wzmacniania opiekuńczych i wychowawczych, alternatywnych
wobec stosowania przemocy, metod i kompetencji rodziców w rodzinach zagrożonych przemocą w
rodzinie,
- rozszerzanie oferty placówek wspierających i udzielających poradnictwa i pomocy osobom dotkniętym
przemocą w rodzinie,
- nawiązywanie i wzmacnianie współpracy z instytucjami rządowymi i samorządowymi oraz
organizacjami pozarządowymi w zakresie pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie,
- upowszechnianie informacji w zakresie możliwości i form uzyskania pomocy,
- edukacja osób dotkniętych przemocą w rodzinie w zakresie podstaw prawnych i zagadnień
psychologicznych dotyczących reakcji na przemoc w rodzinie,
- zapewnienie osobom dotkniętym przemocą w rodzinie miejsc w całodobowych ośrodkach wsparcia,
- organizowanie dla osób doświadczających przemocy w rodzinie poradnictwa medycznego,
psychologicznego, prawnego, socjalnego, zawodowego i rodzinnego,
- tworzenie i zwiększenie zakresu działania oraz dostępności do lokalnych telefonów zaufania,
interwencyjnych lub informacyjnych dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie,
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- zapewnienie bezpieczeństwa krzywdzonym dzieciom,
- realizacja programów terapeutycznych dla osób uwikłanych w problem przemocy w rodzinie,
- tworzenie warunków umożliwiających osobom dotkniętym przemocą w rodzinie otrzymanie mieszkań
socjalnych/komunalnych z zasobów Miasta,
- badanie skuteczności pomocy udzielanej rodzinom dotkniętym przemocą domową,
- rozpowszechnianie informacji o ofercie dla osób stosujących przemoc w rodzinie,
- stosowanie procedury „Niebieskie Karty”,
- współdziałanie pomiędzy służbami w zakresie monitorowania zachowań osób stosujących przemoc w
rodzinie,
- realizacja programów psychologiczno-terapeutycznych dla osób stosujących przemoc w rodzinie,
- badanie skuteczności programów psychologiczno-terapeutycznych dla osób stosujących przemoc w
rodzinie,
- podnoszenie poziomu wiedzy i doskonalenie umiejętności osób pracujących w obszarze
przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
- wdrożenie systemu wsparcia dla osób pracujących bezpośrednio z osobami dotkniętymi przemocą w
rodzinie i z osobami stosującymi przemoc.
Koszt realizacji programu: 69.971,20 zł.
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J. Budżet obywatelski
Zadania inwestycyjne, wybrane przez mieszkańców w ramach V. Edycji Budżetu Obywatelskiego w
Świdnicy zostały przekazane do realizacji na rok 2019. W urnach, za pośrednictwem Internetu lub
korespondencyjnie swój głos oddały 3882 osoby, co stanowi 8,3% uprawnionych do głosowania.
Projekty, które zwyciężyły w plebiscycie prezentują się następująco:
Zadanie inwestycyjne

Dzielnica

Kwota
zaplanowana w
ramach ŚBO

Kwota wydatkowana z budżetu:

Monitoring przejścia nad łącznikiem do
budynku przy ul. Siostrzanej 1-25

Centrum

40 000,00 zł

19.065,00 zł

Remont placu zabaw w Przedszkolu nr
1 przy pl. Św. Małgorzaty 15

Śródmieście

150 000,00 zł

146 304,53 zł

Wykonanie kreatywnego placu zabaw –
strefa gier podwórkowych na terenie
Szkoły Podstawowej nr 4 przy ul.
Marcinkowskiego 4-6

Dzielnica Os.
Młodych
Południe

160 000,00 zł

163,526,40 zł

Remont placu zabaw wraz z
chodnikiem przy Przedszkolu Miejskim
nr 14 w Świdnicy

Dzielnica Os.
Młodych Północ

224 000,00 zł

222.447,00zł

Wykonanie zieleni o charakterze
rekreacyjnym w okolicy „ Plastra
Miodu”

Dzielnica
Zawiszów

144 000,00 zł

92 838,31 zł

Wyposażenie placu zabaw oraz
utwardzenie dojścia do placu

Dzielnica Kolonia

32 000,00 plus
bonus
30 000,00 zł

pl. zabaw, ul. Willowa- 20 285,78 zł

Remont chodnika przy ul. Okrężnej 3474

Zarzecze

208 000,00 zł

222 881,92 zł

Klub Seniora przy ul. Malinowej 2 w
Świdnicy

Dzielnica
Południowa

96 000,00 zł

Dokumentacja projektowa- 30 400,00 zł

Remont chodnika przy ul. Sarniej

Dzielnica
Zachodnia

192 000,00 zł

i Zwierzynieckiej

Nasadzenia zieleni odbędą się wiosną 2020r.

pl. zabaw, ul. Przemysłowa- 20 531,78 zł

Koncepcja- 9 840,00 zł
ul. Sarnia- 33 792,21 zł
ul. Zwierzyniecka – 171 484,73 zł

Dzielnicą, która uzyskała największą frekwencję była „Kolonia”, gdzie swój głos oddało blisko 22% osób
uprawnionych do głosowania. Nagrodą za tak dobry wynik było dodatkowe 30 000 zł przyznawane przez
Prezydent Miasta Świdnicy.
Wszystkie zadania zostały zrealizowane w 2019 roku oprócz wykonania zieleni o charakterze
rekreacyjnym w okolicy „Plasta Miodu”, ponieważ nasadzenia zieleni odbyły się w roku 2020.
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K. Strategia Rozwoju Turystyki Miasta Świdnica 2016-2026.
Strategia Rozwoju Turystyki Miasta Świdnica jest podstawą i punktem wyjścia do konkretnych działań,
wspierających rozwój turystyki oraz przejawem dbałości i dążeń do ukierunkowanego, zrównoważonego
wykorzystania potencjału i warunków rozwoju turystyki miasta Świdnicy. W wyniku przeprowadzonych
diagnoz oraz analiz określono, iż jedną z istotnych funkcji kształtujących przyszły rozwój Świdnicy jest
właśnie funkcja turystyczna.
Świdnica jako największe miasto Przedgórza Sudeckiego i drugie co do wielkości miasto Aglomeracji
Wałbrzyskiej, predestynuje do jednego z istotnych punktów ruchu turystycznego na obszar Przedgórza
Sudeckiego i Sudetów Środkowych. (Załącznik nr 5.)
Referat Turystyki realizuje zadania zgodnie z przyjętą w 2016 roku przez Radę Miasta Strategią Rozwoju
Turystyki miasta Świdnicy na lata 2016-2026. W ramach tych działań w 2019 roku realizowano
opracowany przez RT:
1. Program współpracy miasta Świdnicy z blogerami turystycznymi oraz dziennikarzami
turystycznymi.
Celem była promocja turystyczna Świdnicy w Polsce i poza jej granicami, zwiększenie obecności
Świdnicy w ofercie turystycznej wycieczek krajowych i zagranicznych - organizowanych indywidualnie
i grupowo, wzbudzenie zainteresowania Świdnicą wśród turystów kulturowych, promocja turystyczna
Świdnicy w mediach tradycyjnych i elektronicznych.
Program polegał na kompleksowym organizowaniu przez Gminę Miasto Świdnica wizyt studyjnych dla
przedstawicieli mediów turystycznych i blogerów w Świdnicy (najczęściej weekendowe spotkania),
podczas którego zapoznawano gości z ofertą turystyczno-kulinarną Świdnicy. W 2019 roku koszt
realizacji programu wyniósł 12 574 zł.
2. Program współpracy z pilotami wycieczek i przedstawicielami biur podróży z Polski i
zagranicy.
Celem była promocja turystyczna Świdnicy w Polsce i poza jej granicami, zwiększenie obecności
Świdnicy w ofercie turystycznej wycieczek krajowych i zagranicznych - organizowanych indywidualnie
i grupowo, wzbudzenie zainteresowania Świdnicą wśród turystów kulturowych, promocja turystyczna
Świdnicy w mediach tradycyjnych i elektronicznych, stymulowanie współpracy podmiotów
turystycznych na rzecz rozwoju turystyki w Świdnicy.
Program polegał na kompleksowym organizowaniu przez Gminę Miasto Świdnica wizyt studyjnych dla
przewodników, pilotów wycieczek oraz organizatorów turystycznych (przedstawicieli biur podróży,
organizacji turystycznych takich jak PTTK i LOTy) z Polski i zagranicy. W 2019 roku koszt realizacji
programu wyniósł 14 575 tys. zł.
W ramach programu Świdnicę odwiedziły grupy z różnych stron świata - marzec (22 osoby z Czech),
sierpień (grupa 25 osób z Brazylii), październik (dwie 50-osobowe grupy z Polski), listopad (grupa 16
osób z USA), grudzień 2019 (grupa 21 osób z Polski).
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3. Realizacja projektu unijnego „Szlak Kamienia”.
Celem była renowacja 300 – letnich barokowych zabytkowych fontann, znajdujących się na świdnickim
Rynku i utworzenie nowej miejskiej trasy turystycznej, dotyczącej dziedzictwa kamienia, będącej
elementem międzynarodowego polsko-czeskiego szlaku.
Projekt ma na celu rozwijanie potencjału ruchu turystycznego na terenie obszaru realizacji projektu
(Gmina Miasto Świdnica, Gmina Strzegom, Dobromierz, czeskie Horize oraz Podzvicisko) poprzez
udostępnienie lokalnego dziedzictwa naturalnego i kulturowego związanego z tematyką kamienia.
Utworzono sieć tras tematycznych oraz stworzono zaplecza i przestrzenie ekspozycyjne w Hořicach i
Strzegomiu. Celem projektu była również odbudowa i restauracja niektórych zabytków (np. barokowych
fontann w Świdnicy). Fontanna z rzeźbą Atlasa (syna Zeusa, jednego z mitycznych Tytanów), której
autorem jest Jerzy Leonhard Weber, znajduje się w narożniku przy ulicy Kotlarskiej. Fontanna z rzeźbą
Neptuna, która także jest dziełem wspomnianego wyżej rzeźbiarza Webera, mieści się przy wylocie ulicy
Grodzkiej. Fontanna „Duży Talerz” pochodzi z 1774 r. Stoi w miejscu dawnej drewnianej studni, która
spłonęła podczas wielkiego pożaru miasta w 1716 r. oraz fontanna „Mały Talerz”, która powstała przed
rokiem 1740. W 2019 roku w ramach projektu wydano na jego realizację 184 454 zł. Budżet zadań dla
Świdnicy to ponad 315 tys. euro w tym dotacja unijna wyniosła 268 tys. euro.
4. Realizacja akcji „Świdnica na Rowery”.
Celem jest propagowanie zdrowego stylu życia, ekologii, bezpiecznej jazdy na rowerze oraz integracja
świdniczan. Realizowane jest to poprzez organizację wspólnego przejazdu świdniczan ulicami miasta
(rajd rowerowy), a następnie uczestnictwo w rowerowym pikniku rodzinnym, w czasie którego odbywają
się zabawowe formy edukacyjne w zakresie bezpieczeństwa ruchu rowerowego. W 2019 roku koszt
realizacji programu wyniósł 4 tys. zł.
Efekt społeczny programu to integracja międzypokoleniowa świdniczan, zachęcenie wielu osób do
wyjścia z domu i aktywności fizycznej, zdobywanie wiedzy w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego,
przekonanie świdniczan, że rower jest urządzeniem dla każdego i warto się nim poruszać po mieście.
5. Realizacja dorocznej debaty Kongresu Turystyki Polskiej "Turystyka w czasach experience
economy. Przedsiębiorstwo, samorząd, nauka.”
To jedyna tak duża konferencja organizowana w Polsce, której tematem wiodącym jest dynamicznie
rozwijająca się turystyka jako zjawisko ekonomiczno-społeczne, w celu przeprowadzenia szerokiej
debaty związanej z jej problematyką oraz wymiany dobrych praktyk. Debata adresowana była do
przedstawicieli branży turystycznej, samorządu terytorialnego, nauki. Podczas dwóch dni konferencji
zrealizowano sesje plenarne, warsztaty praktyczne oraz panele dyskusyjne. Przygotowano ją w oparciu o
wnioski zasygnalizowane podczas zorganizowanego w 2016 r. przez Miasto Świdnicę Kongresu
Turystyki Polskiej. Świdnica na trwałe wpisała się do kalendarza spotkań branży turystycznej w Polsce
jako ważny ośrodek w którym turystyka odgrywa kluczową rolę i w którym o turystyce warto dyskutować
w wymiarze regionalnym, krajowym i globalnym. W 2019 roku koszt realizacji wydarzenia wyniósł
135 967 zł.
6. Organizacja obchodów 680. rocznicy urodzin Anny Świdnickiej.
W 2019 roku miasto upamiętniło wybitną księżniczkę, czeską królową, rzymską cesarzową, matkę króla
Niemiec i Czech Wacława IV Luksemburskiego, Annę Świdnicką.
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Roczny program obchodów zakładał kilka form. Wśród nich była m.in. konferencja popularno-naukowa
poświęcona osobie Anny Świdnickiej, piknik średniowieczy, wystawa plenerowa w Rynku, spotkanie z
aktorami serialu „Korona Królów”, odtwarzającymi postaci Anny Świdnickiej i Bolka II, wydanie
okolicznościowej monety i znaczka turystycznego z wizerunkiem księżniczki, konkurs historyczny o
Annie Świdnickiej dla uczniów szkól podstawowych. Głównym celem obchodów było zwiększenie
świadomości społecznej na temat Anny Świdnickiej i wiedzy historycznej na jej temat, przedstawienie
wyników badań historycznych dotyczących Anny Świdnickiej i okresu, w którym żyła. Koszt realizacji
zadania wyniósł 56 000 zł.
7. Projekt „Odlotowe miasta – Świdnica i Trutnov” dofinasowany z programu INTERREG.
Celem projektu był rozwój potencjału turystycznego Świdnicy i polsko-czeskiego pogranicza w oparciu
o dziedzictwo kulturowe i legendę słynnego mieszkańca Świdnicy, asa lotnictwa I wojny światowej,
Manfreda von Richthofena - Czerwonego Barona. Replika samolotu Fokker, na którym latał, trasa
turystyczna, quest, tablica informacyjna, wystawa realizowana wraz z partnerem z Czech oraz jego
działania dotyczące Igo Etricha złożyły się na nowe atrakcje, odnoszące się do dziedzictwa regionu i stają
się dodatkową atrakcją dla zwiększającego się ruch turystycznego w Świdnicy. Koszt projektu to 122 311
zł. z czego dofinansowanie z Unii wyniosło około 110 tys. zł. W 2019 roku w ramach projektu wydano
na jego realizację 16 231 zł.
8. Udzielenie dotacji dla organizacji pozarządowych na realizację działań w zakresie
popularyzacji i upowszechniania turystyki.
Część zadań własnych w imieniu gminy realizują w zakresie turystyki organizacje pozarządowe.
Prowadzenie Informacji Turystycznej i zarządzanie wieżą ratuszową jako obiektem turystycznym,
organizacja rajdów rowerowych i pieszych, upowszechniających idee krajoznawstwa wśród
mieszkańców Świdnicy, organizacja zlotu przodowników turystycznych z Polski prowadzone są przez
LOT Księstwo Świdnicko-Jaworskie. Koszt realizacji zadania w 2019 roku wyniósł 422 988 zł.
9. Projekt „Razem poprzez wieki” dofinasowany z programu INTERREG.
Głównym celem projektu było pogłębienie współpracy pomiędzy miastami Świdnicą i Czeską Skalicą
oraz ich organizacjami pozarządowymi w zakresie m.in. edukacji kulturalnej, historycznej, turystycznej
i wymiany dobrych praktyk. Projekt przyczynił się także do lepszego zrozumienia i pogłębienia więzi
pomiędzy jego uczestnikami poprzez zrozumienie wspólnej historii na przykładzie postaci Anny
Świdnickiej - piastowskiej księżniczki, czeskiej królowej i rzymskiej cesarzowej.
W ramach projektu:
• przeprowadzono zajęcia edukacji historycznej i kulturowej, które odbyły się w ramach
wspólnych warsztatów i prelekcji polsko - czeskich z udziałem przedstawicieli organizacji
pozarządowych (grup rekonstrukcji historycznej) z Polski i Czech w ramach Obozy
Średniowiecznego, który odbył się 18.05.2019r. w Świdnicy
• zorganizowano I Śląski Międzynarodowy Turniej Rycerski o pierścień Anny Świdnickiej,
który odbył się w dniach 22-23.06.2019 roku w Świdnicy. W ramach turnieju odbyły się
liczne działania, w tym m.in. prelekcje historyczne, pokazy gier średniowiecznych, pokazy
wytwórstwa średniowiecznego, pokazy walk rycerskich, widowisko historyczne, koncert
muzyki dawnej. Turniej obejrzało ok. 5000 widzów.
• opracowano i wydano publikację poświęconą Annie Świdnickiej i wspólnej historii polsko
- czeskiej w nakładzie 2000 egzemplarzy.
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W 2019 roku w ramach projektu wydano na jego realizację 71 515 zł.
10. Projekt „Turystyka Wspólna Sprawa” dofinasowany z programu INTERREG
Głównym celem projektu jest rozwój turystyczny polsko - czeskiego pogranicza oraz zwiększenie
intensywności współpracy pomiędzy instytucjami i społecznościami działającymi na rzecz turystyki,
stworzenie platformy współpracy i stałego porozumienia, bez której zrównoważony rozwój tej dziedziny
gospodarki jest bardzo trudny. Potrzeby te zostaną zaspokojone m.in. poprzez cykl transgranicznych
spotkań, konferencji, paneli dyskusyjnych, warsztatów i szkoleń. W ramach projektu realizowano
również działania promocyjne – wydawnictwa, powołano Radę Rozwoju Turystyki Polsko-Czeskiego
Pogranicza, ogłoszono konkursy na Najlepszy Produkt Turystyczny Polsko-Czeskiego Pogranicza,
Najlepszą Usługę Turystyczną Polsko-Czeskiego Pogranicza oraz Osobowość Turystyki PolskoCzeskiej. W ramach projektu podjętych zostało kilka działań w tym m. in.
• Powołano społeczną Radę Rozwoju Turystyki Polsko-Czeskiego Pogranicza, organ
opiniotwórczo - doradczy, w którym zasiedli przedstawiciele branży turystycznej z Polski
i Czech.
• Zorganizowano konkurs na Najlepszy Produkt Turystyczny Polsko-Czeskiego
Pogranicza, Najlepszą Usługę Turystyczną Polsko-Czeskiego Pogranicza oraz Osobowość
Turystyki Polsko-Czeskiej.
• Zorganizowano debatę "Turystyka wspólna sprawa", czyli cykl składający się z 4 polskoczeskich konferencji turystycznych odbywających się w Świdnicy i Trutnovie oraz
Kongresu Turystyki Polsko-Czeskiej, który uwieńczy finał projektu.
• Opracowano i wydano podręcznik „Turystyka - wspólna sprawa”.
• Prowadzono działania promocyjno-informacyjne, w tym wydanie m.in. folderów o
atrakcjach turystycznych.
W 2019 roku w ramach projektu wydano na jego realizację 115 426 zł.
11. Zadania z zakresu promocji turystycznej Świdnicy
Działania w zakresie promocji turystycznej Świdnicy realizowane były poprzez czynny udział Świdnicy
w targach turystycznych odbywających się w Polsce i za granicą (m.in. we Wrocławiu, Brnie, Kijowie,
Łodzi i Poznaniu), a także konferencjach i spotkaniach branżowych (np. V Forum Promocji
Turystycznej), publikowanie materiałów promocyjnych, dotyczących Świdnicy w mediach turystycznych
oraz w programach telewizyjnych i radiowych. Prowadzono dystrybucję i zapraszano do odwiedzenia
Świdnicy aktywnie działających PTTK-ów i krajowych biur podróży poprzez dystrybucję do nich oferty
turystycznej Świdnicy, opracowanie materiałów promocyjnych, broszur, ulotek informacyjnych na temat
oferty turystycznej miasta. Opracowywano i wydawano własne oryginalne gadżety promocyjne i
pamiątki (podkładki, widokówki, magnesy, znaczki turystyczne etc.). Ważny był też udział Świdnicy w
organizacjach turystycznych opracowujących produkty turystyczne regionu oraz wzajemnie
wspierających się promocyjnie (współpraca m.in. z Ligą Polskich Miast i Miejsc UNESCO, Podziemnym
Miastem „Osówka”, Zamkiem Książ, Zamkiem Grodno, Dolnośląską Organizacją Turystyczna, LOT
Aglomeracją Wałbrzyską, LOT "księstwo Świdnicko - Jaworskie", Fundacją „Niesamowity Dolny
Śląsk”, Izbą Turystyki RP). Zorganizowano spacer historyczny „Śladami Czerwonego Barona” z
redaktorką Gazety Wyborczej Beatą Maciejewską dla grupy 300 osób. Trwała współpraca z miastem
Hradec Kralove przy realizacji projektu „Wspólne tradycje Regionalne Hradca i Świdnicy”, mającym na
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celu promocję lokalnego wytwórstwa i specjałów gastronomicznych. Koszt realizacji zadań w 2019 roku
wyniósł 118 321 zł.
L. Inwestycje drogowe i infrastrukturalne
1. Rozbudowa skrzyżowania ulic Mikołaja Kopernika/Kliczkowska
W lipcu 2017 roku została podpisana umowa z art. 16 UDP w sprawie finansowania inwestycji
związanej z przebudową skrzyżowania ul. Kliczkowska – Mikołaja Kopernika. W związku z powyższym
Gmina Miasto Świdnica podpisała w dniu 04.10.2017 umowę z firmą PASSOPROJEKT Inżynieria
Lądowa Marcin Zięba na kwotę 75 620 zł na wykonanie projektu przebudowy przedmiotowego
skrzyżowania. Projekt przewidywał zmianę skrzyżowania na typu rondo, dostosowanie istniejącej
infrastruktury drogowej do nowego typu skrzyżowania tj. przebudowę chodników, dróg rowerowych,
kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego oraz likwidacja kolizji z infrastrukturą podziemną.
Kompletna dokumentacja została przekazana zamawiającemu w dniu 26.06.2018 roku. Najniższą ofertę
w przetargu z dnia 06.08.2018 złożyła firma Świdnickie Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów.
Umowę podpisano w dniu 04.09.2018 r. na kwotę 3 961 830,00 zł. Zlecono również usługę nadzoru
inwestorskiego. W wyniku konkursu ofert wyłoniono firmę Z.U.P.H "INVEST-BUD" Wiktor Dynowski,
która za kwotę 59 190,01 zł pełniła nadzór nad inwestycją. W dniu 10.06.2019 roku podpisano z
wykonawcą umowę na roboty uzupełniające. W ramach robót uzupełniających wykonano:
• przebudowę nawierzchni skrzyżowania ulic Jodłowa/Kopernika, przylegającą bezpośrednio do
granicy zakresu robót objętych umową o roboty budowlane z dnia 4 września 2018 r. - rozebrano i
ponownie wykonano konstrukcję jezdni ( 365 m2 ) oraz chodników (96 m2),
• wymianę nawierzchni bitumicznej jezdni na ul. Kliczkowsiej, przylegającą bezpośrednio do
granicy opracowania projektowego w km. 0+000. – ok. 87 m2
• budowę zjazdu na teren byłych zakładów „Renifer” – w części od granicy opracowania do wjazdu
na działkę – ok. 9m2,
• budowę fragmentu chodnika – od granicy opracowania w km 0+0,074.25 do mostu nad rzeką
Bystrzyca – ok. 19 m2,
• budowę dodatkowego przęsła ogrodzenia na długości ok. 4,5 m,
• budowę dodatkowego przyłącza deszczowego – (1 szt. studzienki PCV + 8mb przykanalika Ø160)
Koszt robót uzupełniających to 68 849,00 zł. Dodatkowo zlecono wykonanie projektu zieleni na
rondzie firmie Farma Miejska Maciej Karpiński za kwotę 2 161,80 zł.
W ramach inwestycji wykonano:
− jezdnia asfaltowa - 2 426 m2,
− chodnik z kostki betonowej - 1495 m2,
− ścieżka rowerowa - 358 m2,
− zatoki autobusowe o nawierzchni z granitu - 203 m2,
− wiata przystankowa - 1 szt.,
− długość kanalizacji deszczowej – 208,8 mb,
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−
−
−
−
−

ilość studni kd- 7 szt.,
ilość wpustów deszczowych - 11 sztuk,
ilość latami - 9 sztuk,
ilość studni kanałów technologicznych - 8 sztuk,
długość kanałów technologicznych 274.3 m.

Całkowita kwota zadania: 4 199 879,81 zł
2. Budowa wraz z przebudową ul. gen Władysława Sikorskiego
W 2019 roku Gmina Miasto Świdnica złożyła wniosek do Funduszu Dróg Samorządowych, który
dotyczył przebudowy ul. Sikorskiego na odcinku od ul. Langiewicza do wjazdu do centrum handlowego.
Wniosek dotyczył oprócz przebudowy jezdni również przebudowę chodników, zatok autobusowych,
kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego. Dodatkowo przewiduje się budowę drogi rowerowej oraz
parkingu dla 33 samochodów osobowych. Projekt przewidywał również zmianę nawierzchni jezdni
sięgacza ul. Sikorskiego, który umożliwi wygodny dojazd do nieruchomości o numerach 42 od a do e.
Wzdłuż sięgacza zaprojektowana jest droga rowerowa, chodniki, miejsca parkingowe, kanalizacja
deszczowa oraz oświetlenie drogowe. Aby móc złożyć wniosek zgodny z regulaminem programu zaszła
konieczność wprowadzenia zmian w istniejącym projekcie budowlanym. W zawiązku z powyższym
podpisano w dniu 18.01.2019 r. umowę z firmą BIURO PROJEKTÓW I REALIZACJI INWESTYCJI
„PROGRESS” mgr inż. Mariusz Szyrner na kwotę 4 674,00 zł. Zadanie zostało wykonane do dnia
28.02.2019 r.
3. Zagospodarowanie rejonu ul. Sudeckiej w Świdnicy
Na terenie pomiędzy ul. Westerplatte i Bystrzycka powstaje osiedle mieszkaniowe w zabudowie
jednorodzinnej. W pierwszym etapie została wybudowana ul. Sudecka wraz kanalizacją deszczową,
oświetleniem, siecią wodociągową i gazem. Widząc duże zainteresowanie mieszkańców oferowanymi do
sprzedaży działkami zdecydowano się na uzbrojenie kolejnych obszarów osiedla. W związku z
powyższym zlecono wykonanie projektu budowlanego dla budowy sięgaczy ul. Sudeckiej. W dniu
05.02.2019
podpisano
umowy
na
zaprojektowanie
dróg
wraz
z kanalizacją deszczową i oświetleniem oraz budową drogi rowerowej od ul. Sudeckiej do
ul. Bystrzyckiej za kwotę 75 030,00 zł oraz kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej za kwotę
31 365,00zł. Wykonawcą obu projektów jest firma PASSOPROJEKT Inżynieria Lądowa Marcin Zięba.
Gotowa dokumentacja obejmująca kanalizację sanitarną i sieć wodociągową została przekazana
w dniu 07.03.2019, a dokumentacja dotycząca drogi i kanalizację deszczową w dniu 29.03.2019 r.
Obecnie projektowana jest jeszcze droga rowerowa wzdłuż ul. Sudeckiej do ul. Bystrzyckiej.
4. Rozbudowa z przebudową ul. Kraszowickiej
W 2019 r została podpisana umowa z firmą BIURO PROJEKTÓW I REALIZACJI INWESTYCJI
„PROGRESS” mgr inż. Mariusz Szyrner, która dotyczyła dostosowania istniejącej dokumentacji
projektowej do wymagań wynikających z programu Fundusz Dróg Samorządowych i znowelizowanych
przepisów prawa. Całkowity koszt wprowadzonych zmian do projektu przebudowy etapu I, III i IV ul.
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Kraszowickiej wyniósł 39 606,000 zł. Dokumentacja została wykonana i przekazana zamawiającemu. W
marcu 2019 roku został złożony wniosek o dofinansowanie do programu Fundusz Dróg Samorządowych.
Kwota, jaką udało się pozyskać z programu na realizację robót budowlanych, wynosi 2 933 591,16 zł.
Ogłoszono przetarg nieograniczony na realizację prac, najniższą ofertę złożyła firma HYPMAR Mariusz
Hypta, z którą w dniu 14.11.2019 podpisano umowę na kwotę 6 483 598,86 zł. W celu prawidłowej
realizacji prac zawarto umowę w dniu 22.11.2019 r z firmą PRO-DOM Tomasz Drożdż na pełnienie
usługi nadzoru inwestorskiego na kwotę 99 630,00 zł. W ramach zadania przebudowano ul. Kraszowicką
na dwóch odcinkach: od ul. Bystrzyckiej do Działkowej – Etap I, od ul. Przyjaźni do ul. Torowej – Etap
III. Na obu odcinkach przebudowano jezdnię, chodniki, kanalizację deszczową, chodniki oraz sieci
oświetlenia drogowego na energooszczędne. Wybudowano dwukierunkową drogę rowerową, chodniki
po stronie numerów parzystych oraz nowe miejsca parkingowe. Przebudowano przejazd kolejowy na linii
kolejowej 285 przy ul. Torowej. W 2019 roku udało się wykonać prace przygotowawcze, rozbiórkowe
oraz wybudować kolektor deszczowy.
5. Budowa drogi gminnej - sięgacza ul. Bystrzyckiej w Świdnicy
Gmina Świdnica w 2018 roku rozpoczęła przebudowę drogi pomiędzy granicą miasta a wsią Makowice.
Aby droga na całym swoim przebiegu zyskała nowa nawierzchnię, konieczna była przebudowa drogi na
długości ok. 70 m na terenie Gminy Miasto Świdnica. Podpisano więc w dniu 22.10.2018 umowę z firmą
Usługi Projektowe mgr inż. Robert Szczepanek na wykonanie projektu budowlanego, sporządzenie
kosztorysu oraz specyfikacji technicznych. Gotowa dokumentacja wraz z zgłoszeniem robót
budowlanych przekazano do dnia 11.12.2018 r. Koszt dokumentacji to 5 535,00 zł. W 2019 roku
roztrzygnięto postępowanie ofertowe na wykonanie prac budowlanych, polegających na wykonaniu
nawierzchni jezdni asfaltowej na odcinku od ul. Bystrzyckiej do granic miasta Świdnica o długości ok.
70 mb. Umowę podpisano w dniu 22.02.2019 z firmą Świdnickie Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i
Mostów sp. z o.o. na kwotę 104 550,00 zł. Inwestycja została zakończona w maju. W ramach zadania
wykonano:
- nawierzchnia z mieszanki mineralno- asfaltowej – 458,3 m2,
- chodnik z kostki brukowej betonowej – 33 m2.
Całkowita wartość zadania to: 110 085,00 zł.
6. Rozbudowa ulicy Chłopskiej w Świdnicy
W 2016 roku wykonano dokumentację na zmianę nawierzchni ul. Chłopskiej z gruntowej na kostkę
betonową. Dokumentacja dodatkowo przewidywała budowę odwodnienia, oświetlenia ulicznego,
chodników oraz zatok postojowych. Decyzję o realizacji zadania podjęto w 2019 roku. 21 marca
podpisano umowę na kwotę 1 073 440,31 zł z firmą Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "STAŃCZYK"
Spółka Jawna. Dodatkowo zlecono usługę pełnienia nadzoru inwestorskiego firmie PRO-DOM Tomasz
Drożdż za kwotę 24 600 zł. 18 października 2019 r. podpisano aneks nr 1/2019 do umowy zasadniczej,
którego zakres obejmował dodatkowe prace związane z wymianą starych, niezinwentaryzowanych
przyłączy deszczowych za kwotę 26 241,75 zł. Zadanie zakończyło się 31.10.2019 r. W ramach
inwestycji wykonano:
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−
−
−
−
−
−
−
−

jezdnia wraz z miejscami do parkowania z kostki betonowej – 2 100 m2,
chodnik z kostki betonowej – 694 m2,
balustrady – 304 mb,
słupy oświetleniowe – 13 szt.,
oprawy oświetleniowe – 13 szt.,
kanalizacja deszczowa – 694,1 mb,
wpusty uliczne – 8 szt.,
studnie kanalizacji deszczowej – 10 szt.

Całkowita wartość zadania to 1 299 428,06 zł.
7. Budowa wraz z przebudową parkingów i zatok parkingowych na terenie miasta Świdnicy
04.09.2018 roku została podpisana umowa z firmą "VIA ROMANA" drogi - projektowanie, nadzory
Roman Konieczny na zaprojektowanie parkingu pomiędzy ulicami Waryńskiego i Marcinkowskiego. W
zakres projektu wchodziła kompletna dokumentacja, obejmująca budowę nowego oświetlenia,
kanalizacji deszczowej, parkingu i jezdni łączącej obie ulice. Koszt prac projektowych to 28 290,00 zł.
Gotową dokumentację wraz z pozwoleniem na budowę wykonawca przekazał 06.06.2019 r.
W 2018 roku zlecono firmie Biuro Studiów i Projektów Drogownictwa „Studio Projekt” mgr inż.
Sławomir Jagiełło przygotowanie projektu budowlanego zatoki postojowej wzdłuż ul. Sybiraków za
kwotę 25 830,00 zł. W 2019 roku podjęto decyzję o realizacji zadania. Jeszcze przed przetargiem usunięto
drzewa kolidujące z realizacją inwestycji. 4.03.2019 zlecono za kwotę 1 188,00 zł firmie Farma Miejska
Maciej Karpiński ul. Śląska 11, 58-100 Świdnica wycięcie 3 szt. drzew. W kwietniu 2019 roku ogłoszono
przetarg na roboty budowlane, polegające na budowie zatoki wraz z wymianą warstwy ścieralnej ul.
Sybiraków jezdni na długości zatoki. Najniższą kwotę tj. 237 183,41 zł zdeklarowała firma Świdnickie
Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów sp. z o.o.. Dodatkowo zlecono usługę nadzoru inwestorskiego
firmie BIURO PROJEKTÓW I REALIZACJI INWESTYCJI „PROGRESS” mgr inż. Mariusz Szyrner
za kwotę 11 070 zł. W trakcie realizacji prac zdecydowano się rozszerzyć ich zakres i w wyniku
negocjacji podpisano umowę na roboty związane z wyminą warstwy ścieralnej na pozostałej części ul.
Sybiraków za kwotę 61 497,96 zł. Zadanie zakończyło się 02.09.2019 r.
W ramach zadania wykonano:
−
chodnik z kostki betonowej - 608 m2,
− krawężnik betonowy - 278,5 mb,
− jezdnia asfaltowa – 1 115 m2.
Całkowity koszt zadania: 336 769,37 zł.
8. Przebudowa ul. Franciszkańskiej
W 2018 roku Miejski Zakład Energetyki Cieplnej budował sieć ciepłowniczą w jezdni
ul. Franciszkańskiej w związku z realizację programu KAWKA. Biorąc pod uwagę dużą ingerencję
w powierzchnię jezdni, zdecydowano się nie odtwarzać jezdni w śladzie ciepłociągu, tylko przebudować
całą drogę. W związku z powyższym w dniu 11.04.2018 roku podpisano umowę na kwotę 55 350,00 zł
z firmą Biuro Studiów i Projektów Drogownictwa „Studio Projekt” Sławomir Jagiełło na wykonanie
projektu technicznego przebudowy drogi. Zakres przebudowy obejmował zmianę konstrukcji i
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nawierzchni jezdni oraz chodników, budowę kanalizacji deszczowej i kanału technologicznego.
Kompletna dokumentacja została przekazana 31.08.2018 roku. W 2019 roku ogłoszono przetarg na
wykonanie prac budowlanych. 15.03.2019 podpisano umowę na kwotę 1 246 172,79 z firmą Polskie
Surowce Skalne Sp. z o. o. Grupa Budowlana. Dodatkowo zlecono sprawowanie nadzoru inwestorskiego
firmie PRO-DOM Tomasz Drożdż za kwotę 34 686,00 zł. W trakcie prowadzenia robót okazało się, że
zaprojektowana kanalizacja deszczowa koliduje z infrastrukturą podziemną. W związku z powyższym
należało przeprojektować sieć kanalizacji deszczowej. Zadanie powierzono firmie Biuro Studiów i
Projektów Drogownictwa „Studio Projekt” mgr inż. Sławomir Jagiełło. 20.05.2019 r. podpisano umowę
na kwotę 6 150 zł z terminem realizacji 07.06.2019 r. W trakcie prac zdecydowano się na renowację
istniejących słupów oświetlenia ulicznego, dlatego też 10.09.2019 podpisano umowę z firmą Zakład
Prefabrykacji i Wykonawstwa INSTEL Stanisław Zisiadis na realizację tego zadania za kwotę 15 375 zł.
Zlecono również rozbiórkę i montaż ogrodzenia wzdłuż ul. Franciszkańskiej. Umowę 18.10.2019
podpisano z firmą Roboty Ogólnobudowlane Ryszard Strugała na kwotę 75 379,31 zł. Termin odbioru
został ustalony na dzień 14.02.2020 r. W ramach zadania wykonano:
−
−
−
−
−
−
−
−

jezdnia wraz z miejscami do parkowania z kostki granitowej – 1015 m2,
chodnik z kostki granitowej – 1015 m2,
wjazd – 31 m2,
kanalizacja deszczowa – 333,5 mb,
wpusty uliczne – 12 szt.,
studnia kanalizacji deszczowej – 14 szt.,
kanał teletechniczny- 192,06 mb,
studnia teletechniczne – 5 szt.

Całkowita wartość zadania to 1 493 556,65 zł.
9. Przebudowa ul. Traugutta w Świdnicy
W związku ze złym stanem technicznym nawierzchni ul. Romualda Traugutta zdecydowano się w roku
2015 na przygotowanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi. 01.06.2015 podpisano umowę z
firmą Biuro Projektów i Realizacji Inwestycji „Progress” mgr inż. Mariusz Szyrner na kwotę 25 215,00
zł. W ramach inwestycji przewidziano przebudowę ulicy Romualda Traugutta, na odcinku ok. 400m od
skrzyżowania z ulicą Sprzymierzeńców do ulicy Wałbrzyskiej. Przewidziano w projekcie przebudowę
nawierzchni jezdni wraz z podbudową oraz budowę zatok postojowych dla samochodów osobowych.
Ponadto przewidziano budowę sieci kanalizacji deszczowej oraz przebudowę istniejącej sieci oświetlenia
drogowego i obustronnie chodników. Pozwolenie na budowę zostało uzyskane 28.01.2016 roku. W 2019
roku zdecydowano się na realizację inwestycji w związku z powyższym ogłoszono przetarg na
przebudowę drogi. Umowę na kwotę 1 978 992,98 zł podpisano z konsorcjum firm Świdnickie
Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów sp. z o.o. i Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane "StaDar" Dariusz Stańczyk. 15.07.2019 przekazano wykonawcy plac budowy. Dodatkowo zlecono
sprawowanie nadzoru inwestorskiego firmie BIURO PROJEKTÓW I REALIZACJI INWESTYCJI
„PROGRESS” mgr inż. Mariusz Szyrner za kwotę 41 943,00 zł. 09.12.2019 podpisano aneks nr 1/2019
do umowy zasadniczej. Dotyczył on zlecenia wykonawcy robót dodatkowych za kwotę 46 640,06 zł.
Zakres prac dotyczył przebudowy chodnika, który musiał być rozebrany podczas przebudowy kanalizacji
deszczowej. Dodatkowo wprowadzono nowy termin zakończenia prac budowlanych na 31.01.2020.
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W ramach zadania wykonano:
- chodnik z kostki betonowej – 2110,61 m2,
- jezdnia asfaltowa - 2 638,31 m2,
- lampy uliczne – 14 szt.,
- wpusty deszczowe – 17 szt.,
- studnie kanalizacji deszczowej – 16 szt.,
- kanalizacja deszczowa - 528,17 mb,
- słupy oświetleniowe – 14 szt.,
- oprawy oświetleniowe – 19 szt.
Całkowity koszt zadania: 2 092 791,04 zł.
10. Przebudowa chodników w mieście Świdnicy
Gmina Miasto Świdnica jak co roku przebudowuje ciągi piesze, które są w złym stanie technicznym. Na
etapie przygotowania dokumentacji przetargowej zlecono firmie Wielobranżowo-Usługowej Sachs Bud
wykonanie kosztorysów, przedmiarów i specyfikacji technicznych dla chodników zakwalifikowanych do
przebudowy w ramach przetargu. 20.05.2019 podpisano umowę na kwotę 2 829 zł. Zadanie zostało
wykonane do 07.06.2019 r. 16.07.2019 roku otwarto oferty złożone do przetargu, najniższą kwotę –
528 061,36 zł zaoferowała firma Zakład Robót Drogowych i Ogólnobudowlanych W&J Maria
Chorzemska, Wiesław Chorzemski. W ramach zadania przebudowane zostały następujące chodniki:
− wzdłuż ul. Zwierzynieckiej od ul. Ofiar Oświęcimskich do ul. Sybiraków – 532,48 m2,
− wzdłuż ul. Sarniej na całej długości – 95,35 m2,
− wzdłuż ul. Okrężnej od ul. Mikołaja Kopernika do ul. Klonowej po stronie numerów parzystych
– 953,3 m2,
− dojście do budynku Kozara-Słobódzkiego nr 25 – 60,77 m2,
− wzdłuż ul. Mikołaja Kopernika od ul. Jodłowej do Kołłątaja – 398,0 m2,
− dojście do placu zabaw przy ul. Willowej – 52,78 m2.
28.11.2019 roku podpisano aneks nr 1/2019, który dotyczył zwiększenia kwoty wynagrodzenia
wykonawcy o kwotę 14 577,15 zł na skutek wykonania prac dodatkowych przy przebudowie chodnika
wzdłuż ul. Okrężnej. Zadanie zostało zakończone 03.12.2019 r. W ramach zadania przebudowano
2 092,68 m2 chodników. Całkowita kwota zadania to: 545 467,51 zł.
11. Przebudowa ul. Środkowej w Świdnicy
Świdnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji było zmuszone do wymiany sieci kanalizacji
sanitarnej ze względu na jej zły stan techniczny. Mając na uwadze, że jest to sieć ogólnospławna, ŚPWiK
postanowił rozdzielić kanalizację sanitarną od deszczowej. Spowodowało to konieczność położenia w
jezdni ul. Środkowej dwóch kanałów. Roboty budowlane w znacznym stopniu ingerowały w
powierzchnię jezdni, dlatego zdecydowano się na gruntowną przebudowę całej drogi. W związku z
powyższym zlecono 12.03.2019 r. za kwotę 30 627,00 zł firmie PASSOPROJEKT Inżynieria Lądowa
Marcin Zięba opracowanie dokumentacji drogowej, obejmującej wymianę nawierzchni jezdni,
chodników i wprowadzenie elementów uspokojenia ruchu. Termin realizacji został określony w umowie
na 10.12.2019 r. Ze względu na przedłużające się uzgodnienia z Wojewódzkim Konserwatorem
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Zabytków 09.12.2019 podpisano aneks nr 1/2019 do umowy wydłużający termin realizacji zadania do
30.04.2020 r.
12. Budowa z przebudową ul. Inżynierskiej w Świdnicy
Gmina Miasto Świdnica planuje w 2020 roku zgłosić do programu Fundusz Dróg Samorządowych
zadanie polegające na przebudowie istniejącego odcinka ul. Inżynierskiej oraz budowie nowego odcinka
do ul. Kliczkowskiej. W związku z powyższym w dniu 16.08.2019 r. podpisano umowę na prace
projektowe z firmą PASSOPROJEKT Inżynieria Lądowa Marcin Zięba na kwotę 85 362,00 zł. Planuje
się, że oprócz przebudowy jezdni wymieniony zostanie kolektor kanalizacji deszczowej, oświetlenie
uliczne i chodniki. Powstaną nowe miejsca do parkowania oraz droga rowerowa. Nowy odcinek drogi
zostanie wyposażony w kanalizację deszczową, oświetlenie, chodniki drogę rowerową. Termin realizacji
zadania to 16.08.2020 r.
13. Budowa z przebudową ul. Polna Droga w Świdnicy
Gmina Miasto Świdnica planuje w 2020 roku zgłosić do programu Fundusz Dróg Samorządowych
zadanie polegające na przebudowie istniejącego odcinka ul. Polna Droga. W związku z powyższym w
dniu 12.09.2019 r. podpisano umowę na prace projektowe z firmą MTI projekt Tomasz Cabała na kwotę
123 000,00 zł. Planuje się gruntowną przebudowę drogi, wymianę podbudowy jezdni oraz nawierzchnię
chodników. Zaprojektowana będzie dwukierunkowa asfaltowa droga rowerowa, nowe miejsca
postojowe, przebudowany będzie kolektor deszczowy oraz oświetlenie uliczne. Planuje się powiększenie
istniejącego parkingu, budowę zatok autobusowych oraz wprowadzania elementów uspokojenia ruchu na
jezdni. Dodatkowo w ramach projektu projektant ma za zadanie przygotować projekt przebudowy ul. Nad
tamą wraz z jej oświetleniem.
14. Budowa sięgacza ul. Mieczysława Kozara-Słobódzkiego w Świdnicy
W związku z trudnościami z dostępem do nieruchomości położonych na Osiedlu Młodych w rejonie ul.
Słobódzkiego-Kunic–Zamenhofa zdecydowano się zaprojektować sięgacz ul. Słobódzkiego, który
umożliwi dojazd do budynków. 31.05.2018 podpisano umowę z firmą BIURO PROJEKTÓW i
REALIZACJI INWESTYCJI „PROGRESS” na realizację zadania. Inwestycja polega na opracowaniu
dokumentacji projektowej, kosztorysowej i przetargowej dla budowy drogi, oświetlenia i odwodnienia
pomiędzy budynkami. Zadanie zostało zrealizowane do dnia 31.05.2019 r.
15. Zagospodarowanie zielenią ronda u zbiegu ulic: Ludwika Zamenhofa, Emilii Plater i
Ceglanej
W odpowiedzi na liczne prośby mieszkańców w przebiegu drogi krajowej nr 35 w 2019 roku zostało
zagospodarowane zielenią rondo u zbiegu ulic Ludwika Zamenhofa, Emilii Plater i Ceglanej. Prace
zostały zrealizowane na mocy porozumienia z 03.10.2019 roku, zawartego z Generalną Dyrekcją Dróg
Krajowych i Autostrad, która jest właścicielem terenu. Na rondzie wykonano trawnik, nasadzenia
krzewów i bylin oraz rozłożono żwir. Obszar ronda tworzy kompleksową kompozycję z
zagospodarowanym zielenią kilka lat wcześniej terenem w okolicach pętli autobusowej przy ul. E. Plater.
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Kwota wydatkowana na zagospodarowanie ronda to 46 583,43 zł.
Umowa zawarta na zagospodarowanie ronda zielenią przewiduje również jego utrzymanie przez 36
miesięcy po zagospodarowaniu tj. od 01.11.2019 – kwota przewidziana na utrzymanie ronda przez okres
36 miesięcy wynosi 22 276,43 zł.
16. Utrzymanie rzeki Bystrzycy i potoku Witoszówka na terenie miasta Świdnicy.
03.06.2019 r. zostało zawarte porozumienie pomiędzy Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody
Polskie a Gminą Miasto Świdnica. Na jego mocy PGWWP przekazało Gminie Miasto Świdnica dotację
celową w kwocie 40 000,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie międzywala i wysokich skarp wałów
rzeki Bystrzycy na terenie miasta Świdnicy. Dzięki temu wspólnie zrealizowaliśmy prace konserwacyjne
brzegów rzeki Bystrzycy, ograniczające możliwość wystąpienia powodzi, polegające na usuwaniu
samosiewów drzew i krzewów oraz koszeniu chwastów i traw, na kwotę 91.665,81 zł. Roboty
realizowane były w okresie od sierpnia do października 2019r.. Ponadto w ubiegłym roku Gmina z
własnej inicjatywy i na własny koszt wykonała konserwację potoku Witoszówka oraz prace mające na
celu utrzymanie czystości i porządku na terenach położonych wzdłuż brzegów rzeki Bystrzycy, potoku
Witoszówka oraz zbiornika Witoszówka 1, na łączną kwotę 65.062,80 zł.
Łączna wartość wykonanych robót w ramach powyższych zadań wyniosła 156.728,61 zł. w tym dotacja
PGWWP 40.000,00 zł.
17. Zatoka Kraszowice – Wielopokoleniowe Centrum Integracyjno–Sportowe
Obszar tzw. plaży to niezagospodarowany teren położony wzdłuż rzeki Bystrzycy przy ul. Kraszowickiej.
W pierwszym półroczu 2019 r. została zawarta umowa na wykonanie dokumentacji projektowej budowy
Wielopokoleniowego Centrum Integracyjno-Sportowego "Zatoka Kraszowice" wraz z
przeprowadzeniem strony formalno-prawnej do decyzji pozwolenia na budowę z terminem realizacji, po
aneksowaniu umowy, do 30.04.2020 roku. Zaprojektowane zostały wielofunkcyjne, plenerowe strefy
aktywności skierowane do różnych grup wiekowych. W projekcie wyodrębnione zostały trzy strefy tj.
placu zabaw o charakterze sprawnościowym, siłowni plenerowej, strefy relaksu.
Koszt projektu to 27 600,00 zł.
18. Przebudowa alejek na cmentarzach komunalnych.

W ramach przebudowy alejek na cmentarzach komunalnych w 2019 roku na nekropolii przy ul. Waleriana
Łukasińskiego przeprowadzono szereg prac, które poprawiły funkcjonalność wejścia na cmentarz przy
głównej bramie. W tym celu przebudowany teren o łącznej powierzchni 281 m2 został odwodniony, a
dotychczasową nieregularną kostkę zastąpiono płytami kamiennymi i obwódkami z kostki granitowej.
Dodatkowo zagospodarowany został punkt zbiórki odpadów i miejsce poboru wody. Dodatkowo obszar
ten zyskał estetyczny wygląd.
Koszt tego zadania wyniósł 82 140,00 zł.
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19. Rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Słowiańskiej
Jest to kontynuacja zadania z lat poprzednich. W ramach prowadzonych prac związanych z rozbudową
cmentarza komunalnego przy ul. Słowiańskiej w 2019 r. zagospodarowano teren o pow. 437 m2., na
którym wybudowano parking z nawierzchni mineralnej, wybudowano także zjazd z ul. Słowiańskiej.
Umożliwia on swobodne parkowanie przed cmentarzem od strony ul. Wieleckiej. Dodatkowo w 2019
roku przy nowym parkingu wykonano furtkę wejściową na cmentarz.
Koszt budowy parkingu wraz z dokumentacją to 101 834,20 zł.
20. Budowa wraz z przebudową placów zabaw na terenie miasta Świdnicy
W roku 2019 w ramach ww. zadania dokonano zakupu, dostawy i montażu dwóch szt. urządzenia
zabawowego – zjazdu liniowego. Te popularnie zwane tyrolki zamontowane zostały na placu zabaw przy
ulicy Willowej oraz przy ul. Przemysłowej. Są to urządzenia, które urozmaiciły ustawione w ubiegłych
latach urządzenia placów zabaw dzielnicy Kolonia i cieszą się popularnością wśród dzieci i młodzieży.
W ramach ww. zadania w 2019 roku wykonano również projekt urządzonej zieleni o charakterze
rekreacyjnym w środkowej części plastra miodu na Osiedlu Zawiszów. Teren tzw. plastra miodu to obszar
zieleni otoczony budynkami, które położne są przy ul. Księcia Henryka Pobożnego, Władysława
Łokietka, księżnej Jadwigi Śląskiej oraz księcia Henryka Brodatego. Jego część to plac zabaw, natomiast
pozostała część plastra miodu pozostawała niezagospodarowana. W 2019 roku wykonane zostały roboty
budowlane, polegające na ukształtowaniu terenu pod nasadzenia, wybudowano alejkę oraz ułożono
kanalizację teletechniczną pod planowane oświetlenie. Całość dopełni zagospodarowanie
przygotowanego terenu zielenią oraz elementami małej architektury, co zaplanowano w 2020 roku.
Koszt wykonania powyższych zadań wyniósł 205 999,87 zł.
21. Budowa oświetlenia sięgacza ul. Strzelińskiej nr 9 – 23 w Świdnicy
Centralnym punktem wnętrza blokowego przy ul. Strzelińskiej nr 9-23 jest teren zieleni wraz z
otaczającym go ciągiem pieszo-jezdnym. Obszar ten ze względu na bezpieczeństwo mieszkańców
wymagał oświetlenia. Po wykonaniu dokumentacji projektowej i uzyskaniu niezbędnych uzgodnień oraz
pozwolenia na budowę, zostały przeprowadzone roboty budowlane polegające na ułożeniu nowego kabla
zasilającego nowe latarnie, składające się ze słupów aluminiowych i opraw typu LED. Ilość nowych
punktów świetlnych to 7 szt.
Koszt zadania to 38 376,00 zł.
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22. Budowa oświetlenia przy ul. Ignacego Paderewskiego i schodów do ul. Polna Droga
Oświetlenie ul. Ignacego Paderewskiego zostało wybudowane w latach dziewięćdziesiątych. Stalowe
słupy posiadały oznaki licznej korozji, mocno wyeksploatowane były oprawy oświetleniowe, kablowa
infrastruktura podziemna groziła w każdym czasie awarią. Dodatkowo nie istniało oświetlenie odcinka
ul. Ignacego Paderewskiego od parkingu do schodów. Ww. schody, które prowadzą do ul. Polna Droga
również pozostawały nieoświetlone. Prace projektowe trwały w latach 2017 - 2018. W 2019 roku w
ramach realizacji inwestycji ułożono kabel zasilający nowe latarnie na odcinku równoległym do ul.
Karola Szymanowskiego, przy parkingu oraz przy schodach do ul. Polna Droga. Zamontowano 20 szt.
latarni, z czego dwie na schodach. Wszystkie lampy składają się ze słupów aluminiowych i opraw typu
LED. Zadanie to jest kontynuowane w roku 2020, w zakresie doświetlenia dojść do ul. Ignacego
Paderewskiego od ul. Wałbrzyskiej.
Koszt wykonania zadania w roku 2019 wyniósł 139 998,60 zł.
Całkowity koszt zadania to 521 007,09 zł, w tym dwa etapy realizacji – rok 2019 i rok 2020 to 498 252,09
zł oraz dokumentacja to 22 755,00 zł.
23. Przebudowa ul. Pogodnej w Świdnicy
Zadanie obejmowało przebudowę 1 km drogi gminnej (112000D), wybudowanie nowej kanalizacji
deszczowej, oświetlenia (37 szt. latarni), ścieżki pieszo-rowerowej, chodnika, dwóch zatok
autobusowych, 3 wiat autobusowych oraz zjazdów do posesji. Drogę wykonano z betonu asfaltowego
(powierzchnia drogi z asfaltu - 7385 m2), którą ograniczono krawężnikiem betonowym. W ramach
zadania wykonano także ciąg pieszo-rowerowy z betonu asfaltowego o łącznej szerokości 3,0 metrów,
ograniczony obrzeżem betonowym (powierzchnia ścieżki rowerowej z masy bitumicznej – 3199 m2).
Wzdłuż drogi powstał chodnik o szerokości 2,0 metrów, który wykonano z kostki betonowej
(powierzchnię chodnika z kostki prefabrykowanej – 2404 m2).
Całkowity koszt zadania: 6 008 101,99 zł.
24. Rewitalizacja przestrzenno-społeczna Miasta Świdnicy - przebudowa ul. Siostrzanej oraz
śródmiejskiej przestrzeni wewnątrz kwartałów ul. Siostrzana - Rynek wraz z przebudową i
wyposażeniem budynku Rynek 39-40.

W ramach zadania inwestycyjnego zrealizowano trzy zadania:
A. Przebudowa śródmiejskiej przestrzeni wewnątrz kwartałów ul. Rynek – ul. Siostrzana w Świdnicy.
B. Przebudowa ul. Siostrzanej w Świdnicy z elementami poprawiającymi bezpieczeństwo.
C. Przebudowa budynku Rynek 39-40 w Świdnicy na Miejskie Centrum Wspierania Inicjatyw.
Szacunkowy całkowity koszt zadania określono na kwotę 9 798 045,51 zł. Złożono wniosek
o dofinansowanie w ramach programu RPO WD 2014-2020, który przeszedł pozytywną weryfikację
i 29 czerwca 2018r. podpisano umowę o dofinansowanie kwotą równą 6 500 344,82 zł.
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A. Przedmiotem zadania była przebudowa śródmiejskiej przestrzeni wewnątrz kwartałów-obszar między
ul. Siostrzaną, a świdnickim Rynkiem. Zrealizowano prace budowlane w zakresie budowy chodników,
placów, murów oporowych i schodów zewnętrznych, budowy chodników, ciągów pieszo-jezdnych,
placów, jezdni wraz z ukształtowaniem terenu, budowy zadaszonych miejsc gromadzenia odpadów
stałych, budowa instalacji elektrycznej, sieci kanalizacji deszczowej, budowy muru oporowego i schodów
zewnętrznych, przebudowy istniejącej studni miejskiej, budowy placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej.
B. Przedmiotem zadania była przebudowa ul. Siostrzanej w Świdnicy. Zrealizowano prace budowlane w
zakresie: przebudowy jezdni ulicy Siostrzanej (długość drogi – 174 m, powierzchnia jezdni – 720 m2),
przebudowa chodników (powierzchnia 615 m2), utworzenie dodatkowych zatok parkingowych
(powierzchnia 920 m2) oraz skwerów zieleni (powierzchnia 400 m). W zakresie odwodnienia
wybudowano sieć kanalizacji deszczowej (o długości 216,2 m) oraz przebudowano sieć kanalizacji
ogólnospławnej w pasie ul. Siostrzanej przy bud. nr 10 na odcinku dł. 6m. Przebudowano także sieć
wodociągową w pasie w ul. Bohaterów Getta o długości 10 m. W zakresie oświetlenia ulicznego
dokonano przebudowy istniejącego oświetlenia na oświetlenie ze słupami ulicznymi z oprawami z LEDowym źródłem światła. Zadanie zakończono w dniu 9.10.2019 roku.
C. Przebudowa budynku Rynek 39-40 w Świdnicy na Miejskie Centrum Wspierania Inicjatyw.
Inwestycja miała na celu przebudowę układu funkcjonalnego budynku oraz podniesienie jego standardu.
Przedsięwzięcie objęło: podniesienie standardu, w tym dostosowanie budynku do obowiązujących
przepisów techniczno-budowlanych, przebudowę elewacji polegającą na dociepleniu elewacji frontowej
i częściowej przebudowie elewacji tylnej, większościową wymianę stolarki zewnętrznej, remont dachu
wraz z ociepleniem stropodachu, budowę instalacji wentylacji mechanicznej, budowę instalacji ciepła
technologicznego dla central wentylacyjnych, przebudowę instalacji wodociągowej, przebudowę
instalacji hydrantowej, przebudowę instalacji kanalizacji sanitarnej, przebudowę instalacji c.o.,
przebudowę instalacji elektrycznej i teletechnicznej, przebudowę odcinka instalacji gazowej. Wszystkie
kondygnacje budynku zostały udostępnione dla osób niepełnosprawnych przez wybudowaną windę,
dostępną bezprogowo z poziomu chodnika zarówno od strony elewacji frontowej, jak i od strony elewacji
tylnej. Zadanie przewidywało utworzenie w budynku dogodnych warunków dla Miejskiego Centrum
Wspierania Inicjatyw, w ramach którego działalność mogą prowadzić organizacje pożytku publicznego
oraz Informacja Turystyczna.
Całkowity koszt zadania: 12 854 352,85 zł.
25. Przebudowa budynku przy ul. Spółdzielczej 29-31
W ramach zadania wykonano prace budowlane, które swym zakresem objęły wymianę pionów wodnych,
kanalizacji sanitarnej, instalacji gazowej w częściach wspólnych, wykonanie nowych przewodów
wentylacji grawitacyjnej i spalinowo powietrznej, instalacji elektrycznych w częściach wspólnych oraz
w mieszkaniach 2 i 6. Wykonano także remont oraz przebudowę części wspólnych tj.: pomieszczeń
podpiwniczenia, komórek lokatorskich, pralni, klatki schodowej oraz strychu. Dokonano wymiany
posadzek w częściach wspólnych, stopni i podstopnic biegów schodowych, balustrady. Przebudowano
mieszkania o numerach 29/2 i 29/6.
Dodatkowo wykonano rozbiórkę pieców kaflowych w mieszkaniach, zamontowano kotły gazowe
dwufunkcyjne z zamkniętą komorą spalania, wykonano instalację zimnej i ciepłej wody użytkowej,
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wymieniono instalację gazową od gazomierzy do kotłów gazowych oraz zamontowano przewody
wentylacji grawitacyjnej.
Kosz inwestycji: 2 447 330,06 zł.
26. Przebudowa budynków przy ul. Romualda Traugutta 11 w Świdnicy na mieszkania socjalne
Projekt został dofinansowany ze środków RPO WD na lata 2014-2020 Działanie 6.1. Inwestycje w
infrastrukturę społeczną. Dofinansowanie projektu do 85 % kosztów kwalifikowanych z wyłączeniem
zagospodarowania otoczenia w zieleń i drobną architekturę.
W ramach inwestycji dokonano zmiany sposobu użytkowania budynków administracyjnych Straży
Miejskiej na budynki mieszkalne wielorodzinne oraz remontu wiaty garażowej. Budynki wyposażono w
instalację elektryczną, wodociągową, kanalizacyjną, teletechniczną, domofonową oraz centralne
ogrzewanie z kotłowni opalanej gazem z budynku A.
Budynki zostały podzielone funkcjonalnie na część mieszkalną obejmującą 11 lokali mieszkalnych w
tym: (Budynek A - powierzchnia użytkowa: 274,16m2 - parter - 1 pokój z wnęką kuchenną, łazienka –
szt.4 , 1 pokój z aneksem kuchennym, 1 pokój, łazienka – szt. 2 , wnęka kuchenna, 2 pokoje, łazienka szt.1 - mieszkanie z oddzielnym wejściem z poziomu przyziemia) oraz pomieszczenie nadzorcy
budynków z częścią higieniczno-socjalną. I piętro (na piętrze znajduje się mieszkanie z oddzielnym
wejściem od strony ul. Lelewela, które nie wchodzi w zakres planowanej przebudowy na mieszkania
socjalne), (Budynek B - 140,16 m2, - parter -1 pokój z wnęką kuchenną, łazienka – szt.1 , 1 pokój z
aneksem kuchennym, łazienka – szt. 1, I piętro- 1 pokój z wnęką kuchenną, łazienka – szt.1, 1 pokój z
aneksem kuchennym, 1 pokój, łazienka – szt. 1). Wykonano nową wentylację w pomieszczeniach tj.
kuchnie, łazienki, w.c. Kuchnie wyposażono w zlewozmywaki i kuchenki elektryczne. Na działce
wykonano 12 miejsc postojowych, w tym 8 miejsc pod wiatą – pow. zabudowy: 121,74 m2.
Koszt inwestycji: 1 989 915,58 zł
27. Wykonanie remontu komunalnych budynków wielorodzinnych usytuowanych przy ul.
Gdyńskiej 3-3a,1-go Maja 3, Stefana Żeromskiego 6, Spółdzielczej 29-31, Kotlarskiej 5A w
Świdnicy – remont budynku przy ul. Gdyńskiej 3-3A
W ramach działania wykonano remonty 5 budynków w zakresie wykonania elewacji tylnej, bocznej oraz
frontowej wraz z kolorystyką, wymianą pokrycia dachowego, remontem kominów, obróbek blacharskich,
wymianą rynien i rur spustowych, wymianą stolarki okiennej oraz drzwiowej na częściach wspólnych i
stolarki okiennej w mieszkaniach wraz z parapetami, wykonanie opaski przy budynkach oraz izolacji
ścian fundamentowych, remonty klatki schodowej. Roboty budowlane przy ul. Żeromskiego 6 oraz
Kotlarskiej 5A zakończono w pierwszym kwartale 2020 roku.
Koszt inwestycji: 2 033 627,70 zł.
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28. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – Szkoła Podstawowej nr 4 w
Świdnicy
W ramach zadania wykonano przebudowę strefy pomieszczeń sanitarnych oraz wejściowej oraz naprawę
słupów żelbetowych w hali basenu krytego na terenie SP4. Roboty budowlane obejmowały malowanie
ścian, montaż ścianek systemowych w toaletach oraz działowych z płyt g-k i cegieł pełnych, wykonanie
kanałów wentylacyjnych wraz z montażem kratek oraz ułożenie wykładziny. Była to kontynuacja prac
remontowych, zrealizowanych w 2018 roku.
Kosz inwestycji: 364 822,10 zł
29. Budowa chodnika oraz ogrodzenia przy Przedszkolu Miejskim numer 15 w Świdnicy

W ramach zadania inwestycyjnego wybudowano chodnik na stabilizacji cementowo-piaskowej oraz
ogrodzenie przy Przedszkolu Miejskim nr 15 w Świdnicy oraz elektryczny system otwierania furtki na
terenie przedszkola.
Kosz zadania: 39 956,55 zł
30. Zmiana sposobu ogrzewania w budynkach komunalnych w Świdnicy
W związku z możliwością pozyskania środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Dolnośląskiego 2014-2020 Oś priorytetowa 3. Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 3.3 Efektywność
energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowy, Poddziałanie 3.3.4
Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym - ZIT AW.
Zadanie inwestycyjne objęło zmianę sposobu ogrzewania w budynkach komunalnych należących do
Gminy Miasta Świdnicy przy ul. Kraszowickiej 32, 34, 35, Teatralnej 25, Przechodniej 3, 4, 5, 6, 8 i 10.
Przeprowadzono roboty budowlane, w ramach których poszczególne lokale wyposażono w wewnętrzną
instalację ciepłej wody użytkowej oraz wewnętrzną instalację centralnego ogrzewania oraz indywidualne
kotły gazowe.
Kosz zadania: 2 540 255,96 zł
M. Oświata i szkolnictwo
Projekty i programy realizowane przez Wydział Edukacji Urzędu Miejskiego w Świdnicy:
1. „Mozaika Edukacyjna”.
Projekt realizowany przez Gminę Miasto Świdnicę wraz z Fundacją „Krzyżowa” dla Porozumienia
Europejskiego (liderem partnerstwa) oraz Partnerami: Inspektorią Towarzystwa Salezjańskiego św. Jana
Bosko z Wrocławia, Civis Europae z Lubina i Gminą Lubin.
Wartość projektu: 1 521 283 zł, wartość dotacji: 1 293 091 zł ze środków Unii Europejskiej w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Oś
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priorytetowa 10 – Edukacja, Działanie 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji
podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej, poddziałanie 10.2.1. Zapewnienie równego dostępu do
wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej – konkursy horyzontalne
(Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego).
Celem Projektu jest zwiększenie kompetencji uczniów, zapewnienie im równego dostępu do wysokiej
jakości edukacji, wprowadzenie innowacyjnych metod i narzędzi nauczania, organizacja różnych form
aktywności rozwijających uzdolnienia z wykorzystaniem nowoczesnych technologii, a także
wyposażenie pracowni matematycznych i przyrodniczych.
Ww. cel zrealizowany jest w ramach następujących zadań:
1) wsparcie szkół na rzecz zwiększenia wykorzystania TIK (technologia informacyjna i komunikacyjna)
oraz rozwijania kompetencji informatycznych poprzez wyposażenie szkół w pomoce dydaktyczne i
narzędzia TIK,
2) wyposażenie szkolnych pracowni w narzędzia do nauczania przedmiotów matematyczno–
przyrodniczych,
3) szkolenia doskonalące dla nauczycieli i pracowników pedagogicznych,
4) zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze dla uczniów,
5) różnorodne formy rozwijania uzdolnień uczniów,
6) poradnictwo i doradztwo edukacyjno–zawodowe,
7) zajęcia specjalistyczne wraz ze wsparciem psychologiczno-pedagogicznym,
8) lekcje wyjazdowe.
Beneficjentami Projektu są uczniowie, nauczyciele i pracownicy pedagogiczni Szkół Podstawowych:
nr 1, nr 4 i nr 8 w Świdnicy oraz Szkoły Podstawowej w Szklarach Górnych i Salezjańskiej Szkoły
Podstawowej w Lubinie.
Okres realizacji: od 01.09.2018 do 31.07.2020.
2. „Świdnicka Mozaika Edukacyjna”.
Projekt realizowany przez Gminę Miasto Świdnicę wraz z Fundacją „Krzyżowa” dla Porozumienia
Europejskiego (liderem projektu).
Całkowita wartość projektu to 1 761 242 zł, wysokość dotacji: 1 595 125 zł ze środków Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 10 –
Edukacja, Działanie 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej,
gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej, Poddziałanie 10.2.4. Zapewnienie równego dostępu do wysokiej
jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej – ZIT AW.
Celem Projektu jest zapewnienie uczniom dostępu do wysokiej jakości edukacji, organizacja różnych
form aktywności rozwijających uzdolnienia i wyrównujących szanse edukacyjne.
Cel
osiągnięty
zostanie
poprzez
realizację
niżej
wymienionych
zadań:
1) wyposażenie szkół w pomoce dydaktyczne i narzędzia TIK;
2) wyposażenie szkolnych pracowni w narzędzia do nauczania przedmiotów matematyczno–
przyrodniczych,
3) realizacja szkoleń doskonalących dla nauczycieli i pracowników pedagogicznych – warsztaty
szkoleniowe, coaching, w tym Kalejdoskop Kariery i Digital Pathways,
4) organizacja zajęć dydaktyczno-wyrównawczych dla uczniów,
5) realizacja różnych form rozwijania uzdolnień uczniów,
6) zajęcia specjalistyczne wraz ze wsparciem psychologiczno-pedagogicznym,
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7) zajęcia specjalistyczne dla uczniów m.in. logopedia, specyficzne trudności w nauce, kompetencje
emocjonalno–społeczne,
8) realizacja alternatywnych form nauczania, w tym wyjazdy na Politechnikę Wrocławską oraz do
Centrum Edukacji Ekologicznej w Krzyżowej na zajęcia cyfrowe w ramach Digital Pathways.
Beneficjentami Projektu są uczniowie, nauczyciele i pracownicy pedagogiczni Szkół Podstawowych: nr
1, nr 2, nr 4, nr 6, nr 8, nr 105 i nr 315 w Świdnicy.
Okres realizacji: 01.09.2019 r. - 30.04.2021 r.
3. Dowożenie uczniów niepełnosprawnych
Obowiązkiem gminy jest zapewnienie uczniom posiadającym orzeczenia o potrzebie kształcenia
specjalnego (wydane przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne) bezpłatnego transportu do
najbliższego przedszkola, szkoły, ośrodka umożliwiających realizację obowiązku szkolnego/obowiązku
nauki lub zwrot kosztów przejazdu ucznia, jeżeli dowożenie i opiekę zapewniają rodzice/opiekunowie.
Gmina realizowała to zadanie:
a) zapewniając nieodpłatne dojazdy środkami komunikacji miejskiej do Ośrodka RehabilitacyjnoEdukacyjno-Wychowawczego w Świdnicy,
b) finansując przejazdy zbiorowe świdnickich uczniów do Zespołu Szkół Specjalnych w Świdnicy,
c) refundując koszty przejazdów indywidualnych do szkół/ośrodków dla 6 uczniów niepełnosprawnych.
Organizacja dowożenia uczniów i refundacja kosztów przejazdów zamknęły się kwotą 62 881 zł.
4. Wypoczynek wakacyjny dzieci i młodzieży
Podczas ferii zimowych, odpowiadając na zapotrzebowanie uczniów i ich rodziców, publiczne szkoły
podstawowe i Młodzieżowy Dom Kultury organizowały nieodpłatne zajęcia rekreacyjno-sportowe.
W trakcie ferii letnich sfinansowano wakacyjny pobyt 65 uczniów na obozie w Niesulicach,
organizowany przez świdnicką Komendę Hufca ZHP w dniach 26.07-09.08.2019 r. Uczestników
wyjazdu wytypowały świdnickie szkoły podstawowe. Kryterium doboru uczestników stanowił dochód
do 674 zł na osobę w rodzinie. Łącznie na dofinansowanie wypoczynku świdnickich uczniów
wydatkowano kwotę 68 426 zł.
5. Nagrody dla najlepszych absolwentów
Nagrodami rzeczowymi na łączną kwotę 4 400 zł uhonorowano najlepszych absolwentów oddziałów
gimnazjalnych publicznych i niepublicznych szkół podstawowych w Świdnicy i Niepublicznego
Katolickiego Gimnazjum w Świdnicy, którzy w roku szkolnym 2018/2019 uzyskali najwyższe wyniki
w nauce oraz wzorową ocenę z zachowania.
6. Konkursy międzyszkolne
Gmina przeznaczyła kwotę 14 186 zł na zakup nagród dla laureatów konkursów międzyszkolnych.
7. Szkolny Klub Sportowy
Zajęcia pozalekcyjne dla uczniów szkół podstawowych i klas gimnazjalnych w szkołach podstawowych
realizowane były w wymiarze 2 godzin w tygodniu w grupach do 15 osób. Urząd Marszałkowski
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Województwa Dolnośląskiego za pośrednictwem Dolnośląskiego Szkolnego Związku Sportowego
finansuje prowadzenie tego typu zajęć sportowych, Gmina/Szkoła udostępnia obiekty i sprzęt do ich
prowadzenia. W roku szkolnym 2018/2019 w projekcie uczestniczyło 10 grup uczniów.
8. Zajęcia pozalekcyjne
W publicznych szkołach podstawowych organizowano w roku szkolnym 2018/2019 dla uczniów
różnorodne zajęcia pozalekcyjne:
a) niepłatne dla nauczycieli, łącznie 2 983 godzin,
b) płatne dla nauczycieli, łącznie 4 771 godzin (na ten cel wydatkowano kwotę 215 897 zł).
9. Stypendia motywacyjne
Uczniom publicznych szkół podstawowych i gimnazjów, uzyskującym średnią ocen co najmniej 4,75
oraz wysokie wyniki sportowe, wypłacono za dwa semestry 1 151 stypendiów motywacyjnych.
Indywidualna wysokość stypendium szkolnego nie przekroczyła 248 zł. Na stypendia motywacyjne
wydatkowano łącznie 96 610 zł.
10. Nauka pływania dla uczniów klas II i III publicznych szkół podstawowych
658 uczniów klas II i III uczestniczyło w zajęciach w wymiarze 1 godziny tygodniowo na basenach:
- OSiR przy ul. Równej (uczniowie SP nr 1, SP nr 6, SP nr 105, SP nr 315),
- w Szkole Podstawowej nr 4: (uczniowie SP nr 2, SP nr 4 i SP nr 8).
Łącznie na wynagrodzenia instruktorów nauki pływania i wynajem basenu Ośrodka Sportu i Rekreacji
wydatkowano 81 206 zł.
11. Realizacji edukacji ekologicznej w mieście Świdnica
W celu realizacji zadań własnych gminy, wynikających z dyspozycji art.3 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 13
września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019r., poz. 2010, z późn. zm.)
tj. prowadzenia działań informacyjnych i edukacyjnych w zakresie prawidłowego gospodarowania
odpadami komunalnymi, w szczególności w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych, w
2019 roku Wydział Gospodarki Odpadami Urzędu Miejskiego w Świdnicy przeprowadził następujące
działania:
1. Prowadzenie oraz bieżąca aktualizacja strony internetowej: www.czystaswidnica.pl, która została
stworzona na potrzeby informacyjno-edukacyjne. Mieszkańcy Świdnicy na ww. witrynie internetowej
znajdą wszystkie niezbędne informacje, dotyczące funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami
komunalnymi.
2. Prowadzenie warsztatów terenowych dla dzieci ze szkół podstawowych w Przedsiębiorstwie Utylizacji
Odpadów i Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w ramach edukacji ekologicznej z
zakresu właściwego postępowania z odpadami komunalnymi. Wycieczki odbywały się raz w tygodniu –
(grupa ok. 25 - 30 osobowa). W ramach warsztatów edukacyjnych zapewniane były:
• przejazdy autokarem na trasie: szkoła – PUO Sp. z o.o. w Zawiszowie k/Świdnicy – PSZOK
w Świdnicy – szkoła,
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•

•

oprowadzenie grupy po ścieżce edukacyjnej na PUO Sp. z o. o. wraz z omówieniem
poszczególnych tablic wchodzących w skład ścieżki na temat postępowania z poszczególnymi
rodzajami odpadów,
oprowadzenie grupy po PSZOK.

Szkoły podstawowe bardzo chętnie korzystają z możliwości przeprowadzenia zajęć ekologicznych
w alternatywie do teoretycznych wykładów. Uczniowie mają okazję poznać bliżej Regionalną Instalację
Przetwarzania Odpadów Komunalnych (obecnie instalacje komunalne), gdzie trafiają odpady komunalne
zebrane z terenu Świdnicy. Mogą się przekonać, że odpady nie są jedynie składowane, ale poddawane
różnym procesom przetwarzania. Podczas spaceru po ścieżce edukacyjnej zarówno dzieci, jak i
opiekunowie, mają okazję w szczegółach poznać zasady zbierania i pozbywania się różnych rodzajów
odpadów, w tym również odpadów problemowych.
Z wycieczek w 2019 roku skorzystało około 200 uczniów z IV i V klas szkół podstawowych z terenu
Świdnicy.
3. Zajęcia edukacyjne w przedszkolach (publicznych i prywatnych) oraz szkole specjalnej mają na celu
zapoznanie najmłodszych z podstawowymi zasadami postępowania z odpadami: segregacja odpadów,
niebezpieczeństwo związane z elektroodpadami i potrzebie selektywnego zbierania tego odpadu
(baterie, świetlówki). Jest to kontynuacja edukacji najmłodszych mieszkańców Świdnicy w formie dla
nich jak najbardziej przystępnej, tzn. nauka przez zabawę. Pan Błyszczak, super bohater „Czystej
Świdnicy”, to postać, która nie tylko stoi na straży czystości i porządku w mieście, ale przede
wszystkim edukuje, jak właściwie postępować z różnymi rodzajami odpadów. Do udziału w zajęciach
zostały zaproszone wszystkie przedszkola miejskie i prywatne oraz szkoła specjalna (łącznie 20
jednostek oświatowych). Wszystkie placówki edukacyjne odpowiedziały na zaproszenie do
uczestnictwa w akcji edukacyjnej, organizowanej przez Gminę Miasto Świdnica.

N. Sport
Zadania publiczne zlecane przez Gminę Miasto Świdnica do realizacji organizacjom pozarządowym i
innym podmiotom prowadzącym działalność społecznie użyteczną w drodze otwartego konkursu ofert
oraz w drodze pozakonkursowej.
Zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej:
a)„Szkolenie zawodników w różnych dyscyplinach sportu”
➢ forma realizacji zadania – wspieranie,
➢ zadanie jednoroczne,
➢ do konkursu przystąpiło 16 uprawnionych podmiotów, które złożyły 16 ofert.
Zadanie realizowały następujące podmioty, którym przyznano dotację:
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L.P

1

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

NAZAWA ORGANIZACJI, PODMIOTU

AKADEMIA PIŁKARSKA "13"
JAROSŁAWA LATO

AKADEMIA PIŁKI RĘCZNEJ
"ŚWIDNICA"
FIGHTER KLUB KACZMAREK &
GRODOWSKI
KLUB FUTBOLU AMERYKAŃSKIEGO
W ŚWIDNICY
KLUB SPORTOWY NEPTUN
"ŚWIDNICA"
MIEJSKI KLUB SPORTOWY POLONIA
"ŚWIDNICA"
MIĘDZYSZKOLNY UCZNIOWSKI
LEKKOATLETYCZNY KLUB
SPORTOWY "OLIMPIA"
MKS POLONIA ŚWIDNICA - ŻEŃSKA
AKADEMIA PIŁKARSKA
SPORTOWY KLUB TAEKWON-DO
"TIGER"
STOWARZYSZENIE BASKET
"ŚWIDNICA"
STOWARZYSZENIE BOKS POLONIA
"ŚWIDNICA"
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY
"ŚWIDNICA"
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY ACRO
CLUB "ŚWIDNICA"
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY GRYF
"ŚWIDNICA"
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY JUDO
"ŚWIDNICA"
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY
TAEKWON-DO GRYF "ŚWIDNICA"

FORMA ZLECENIA
DO REALIZACJI

KWOTA
ROZLICZONEJ
KWOTA
DOTACJI PO
PRZEKAZANEJ ZAAKCEPTOWANIU
KWOTA
DOTACJI
SPRAWOZDANIA
PRZYZNANEJ
WYJAŚNIENIE
KOŃCOWEGO/
DOTACJI Z
RÓŻNIC
INFORMACJIE NA
BUDŻETU
W STOSUNKU DO
TEMAT
MIASTA
PRZYZNANEJ
EWENTUALNYCH
KWOTY
KWOT
PRZYPISANYCH DO
ZWROTU

zgodnie z przepisami
ustawy
z dnia 24 kwietnia
2003 r.
o
działalności pożytku
publicznego i o
wolontariacie
Dz. U. z 2019 r.,
poz.688
z póź. zmianami)otwarty konkurs ofert z
2020 r.
w formie wspierania

25 000,00 zł

25 000,00 zł

analiza sprawozdania

j.w

10 000,00 zł

10 000,00 zł

analiza sprawozdania

j.w

10 000,00 zł

10 000,00 zł

analiza sprawozdania

j.w

10 000,00 zł

10 000,00 zł

analiza sprawozdania

j.w

20 000,00 zł

20 000,00 zł

analiza sprawozdania

j.w

65 000,00 zł

65 000,00 zł

analiza sprawozdania

j.w

1 350,00 zł

1 350,00 zł

analiza sprawozdania

j.w

38 000,00 zł

38 000,00 zł

analiza sprawozdania

j.w

24 000,00 zł

24 000,00 zł

analiza sprawozdania

j.w

40 000,00 zł

40 000,00 zł

analiza sprawozdania

j.w

70 000,00 zł

70 000,00 zł

analiza sprawozdania

j.w

10 000,00 zł

10 000,00 zł

analiza sprawozdania

j.w

10 000,00 zł

10 000,00 zł

analiza sprawozdania

j.w

50 000,00 zł

50 000,00 zł

analiza sprawozdania

j.w

4 450,00 zł

4 450,00 zł

analiza sprawozdania

j.w

11 000,00 zł

11 000,00 zł

analiza sprawozdania

398 800,00 zł

398 800,00 zł

Łączna kwota

b) „Organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych”
➢ forma realizacji zadania – wspieranie,
➢ zadanie jednoroczne
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➢ do konkursu przystąpiło 17 uprawnionych podmiotów, z którymi podpisano łącznie 13 umów. 4
oferty zostały odrzucone ze względów formalnych.
Zadanie realizowały następujące podmioty, którym przyznano dotację:

L.P

1

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

NAZAWA ORGANIZACJI, PODMIOTU

AKADEMIA PIŁKI RĘCZNEJ
"ŚWIDNICA"

FORMA ZLECENIA
DO REALIZACJI

zgodnie z przepisami
ustawy
z dnia 24 kwietnia
2003 r.
o
działalności pożytku
publicznego i o
wolontariacie
Dz. U. z 2019 r.,
poz.688
z póź. zmianami)otwarty konkurs ofert z
2020 r.
w formie wspierania

KWOTA
ROZLICZONEJ
KWOTA
DOTACJI PO
PRZEKAZANEJ ZAAKCEPTOWANIU
KWOTA
DOTACJI
SPRAWOZDANIA
PRZYZNANEJ
WYJAŚNIENIE
KOŃCOWEGO/
DOTACJI Z
RÓŻNIC
INFORMACJIE NA
BUDŻETU
W STOSUNKU DO
TEMAT
MIASTA
PRZYZNANEJ
EWENTUALNYCH
KWOTY
KWOT
PRZYPISANYCH DO
ZWROTU

2 000,00 zł

2 000,00 zł

2 000,00 zł

MIEJSKI KLUB SPORTOWY POLONIA
"ŚWIDNICA"
MKS POLONIA ŚWIDNICA - ŻEŃSKA
AKADEMIA PIŁKARSKA
MKS POLONIA-STAL "ŚWIDNICA"
OFERTA I
MKS POLONIA-STAL "ŚWIDNICA"
OFERTA II

10 000,00 zł

10 000,00 zł

10 000,00 zł

2 000,00 zł

2 000,00 zł

analiza sprawozdania

2 000,00 zł

2 000,00 zł

analiza sprawozdania

2 000,00 zł

2 000,00 zł

analiza sprawozdania

PSONI KOŁO W ŚWIDNICY

1 500,00 zł

1 500,00 zł

STOWARZYSZENIE BOKS POLONIA
ŚWIDNICA
STOWARZYSZENIE ŚWIDNICKI KLUB
BIEGACZA "HERMES"
W ŚWIDNICY
ŚWIDNICKI KLUB PIŁKI RĘCZNEJ
"ŚWIDNICA"

5 000,00 zł

5 000,00 zł

analiza sprawozdania

6 000,00 zł

6 000,00 zł

analiza sprawozdania

11 000,00 zł

11 000,00 zł

analiza sprawozdania

TKKF OGNISKO "BOLKO"

5 500,00 zł

5 500,00 zł

analiza sprawozdania

TKKF OGNISKO "LICZNIKOWIEC 2009"
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY GRYF
"ŚWIDNICA"
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY
TAEKWON-DO GRYF

2 500,00 zł

2 500,00 zł

2 500,00 zł

15 000,00 zł

15 000,00 zł

analiza sprawozdania

2 500,00 zł

2 500,00 zł

analiza sprawozdania

67 000,00 zł

67 000,00 zł

16 000,00 zł

Łączna kwota

1 500,00 zł

c)” Zadanie z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w ramach Inicjatywy
lokalnej”:
➢ forma realizacji zadania – wspieranie, zadanie jednoroczne. Do inicjatywy przystąpiła 1
organizacja pozarządowa oraz 1 grupa nieformalna.
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Zadanie realizowały następujące podmioty, którym przyznano dofinansowanie:

L.P

1

2

NAZAWA ORGANIZACJI, PODMIOTU

Grupa Inicjatywna

Związek Harcerstwa Polskiego Chorągwi
Dolnośląskiej - Hufiec im. Szarych Szeregów z
siedzibą w Świdnicy

FORMA
ZLECENIA DO
REALIZACJI

KWOTA
WSPÓŁUDZIAŁ
PRZEZNACZONA WNIOSKODAWCY
NA REALIZACJĘ (świadczenia pracy
INICJATYWY Z
społecznej oraz
BUDŻETU
wkład rzeczowy
MIASTA
łącznie)

zgodnie z
przepisami ustawy
z dnia 24
kwietnia 2003 r.
o działalności
pożytku
publicznego i o
wolontariacie
Dz. U. z 2019 r.,
poz.688
z póź. zmianami)
w trybie art. 19
b.
- Inicjatywa
lokalna.

13 000,00 zł

7 000,00 zł

zgodnie z
przepisami ustawy
z dnia 24
kwietnia 2003 r.
o działalności
pożytku
publicznego i o
wolontariacie
Dz. U. z 2019 r.,
poz.688
z póź. zmianami)
w trybie art. 19
b.
- Inicjatywa
lokalna.

6 340,00 zł

3 300,00 zł

Łączna kwota

19 340,00 zł

10 300,00 zł

ZADANIE

"Sportowe
wakacje"
Przeprowadzenie
w sezonie
wakacyjnym
turniejów
piłkarskich dla
młodzieży w
kategorii OPEN
chłopców i
dziewcząt oraz
zorganizowaniu
wyjazdu na
mecz ligowy
polskiej
Ekstraklasy.
"Orientuj się w
Świdnicy"
Organizacji
zajęć
teoretycznopraktycznych z
zakresu biegów
na orientację dla
dzieci klas 4-5
świdnickich
szkół
podstawowych,
przygotowaniu
aktualizacji map,
tras oraz
przeprowadzeniu
zawodów w
Parku
Młodzieżowym.

Zadania realizowane na podstawie umów, zleceń w oparciu o ustawę prawo zamówień publicznych.
L.P

NAZAWA ORGANIZACJI

FORMA ZLECENIA DO
REALIZACJI
zgodnie z przepisami ustawy
zgodnie
z
przepisami ustawy o
zamówieniach publicznych
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1843, z
późn. zm) w tym zamówień
udzielonych na podstawie art.
4 pkt 8 w/w ustawy

1

Fundacja Wroactiv

2

Dolnośląski Związek Orientacji Sportowej

j.w

3

Dolnośląski Związek Orientacji Sportowej

j.w

4

Fundacja Mali Wspaniali

5

Fundacja Mali Wspaniali

ZADANIE

5. RST Półmaraton Świdnicki

KWOTA
PRZYZNANA Z
BUDŻETU MIASTA

20 000,00 zł

j.w

"Orientuj się w Świdnicy" I
edycja
"Orientuj się w Świdnicy" II
edycja
Mali Wspaniali - I transza

6 498,00 zł

j.w

Mali Wspaniali - II transza

3 982,00 zł
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500,00 zł
500,00 zł

6

Fundacja Pro Sport Pro Life

j.w

Marconi Duathlon Świdnica

15 000,00 zł

7

Fundcja w Biegu

j.w

5 000,00 zł

8

Klub Sportowy Neptun "Świdnica"

j.w

9

Klub Sportowy Taekown-do Tiger

j.w

Bieg Kobiet
Medale na "IV Neptun
International Swimming Meeting”
Startowe dla zawodników SKT
"TIGER"

j.w

Bieg na Wierzę Ratuszową

1 230,00 zł

j.w

Upominki na Turniej Ząbka

1 999,95 zł

207,20 zł
500,00 zł

11

Lokalna Organizacja Turystyczna
"Księstwo Świdnicko-Jaworskie"
Miejski Klub Siatkówki Polonia "Świdnica"

12

Miejski Klub Sportowy Polonia "Świdnica"

j.w

Organizacja Pucharu Dzika

1 500,00 zł

13

Powiatowe Zrzeszenie LZS w Świdnicy

j.w

Zanim Dorosnę do Maratonu

1 500,00 zł

14

Stowarzyszenie Anngells Run

j.w

10 000,00 zł

15

Stowarzyszenie Basket Świdnica

j.w

16

Świdnicka Grupa Biegowa

j.w

17

Świdnicka Grupa Biegowa

j.w

18

Świdnicka Grupa Biegowa

j.w

19

Świdnicka Grupa Biegowa

j.w

20

Świdnicki Klub Piłki Ręcznej "Świdnica"

j.w

21

TKKF ognisko „Bolko”

j.w

22

TKKF ognisko „Bolko”

j.w

23

TKKF ognisko „Licznikowiec 2009”

j.w

24

TKKF ognisko „Licznikowiec 2009”

j.w

Furia Świdnicka II
Upominki na Memoriał im.
Henryka Zająca
Numery startowe na
ZUPBADURE
"Świdnicki Bieg Noworoczny
ZUPBADURA"
Konkurs na kibicowanie półmaraton
Czwartki Lekkoatletyczne
Zakup statuetek na Memoriał
Kuby Marcinkowskiego
Dresy na 50-lecie TKKF
"BOLKO"
Kronika na obchody TKKF
"BOLKO"
Puchary z tabliczką na obchody
60-lecia
Upominki (polary) na obchody
60-lecia

10

25

26

27

Związek Harcerstwa Polskiego Chorągwi
Dolnośląskiej - Hufiec im. Szarych Szeregów
z siedzibą w Świdnicy
Związek Harcerstwa Polskiego Chorągwi
Dolnośląskiej - Hufiec im. Szarych Szeregów
z siedzibą w Świdnicy
Związek Harcerstwa Polskiego Chorągwi
Dolnośląskiej - Hufiec im. Szarych Szeregów
z siedzibą w Świdnicy

1 000,00 zł
485,00 zł
1 700,00 zł
2 500,00 zł
3 000,00 zł
1 500,00 zł
1 000,00 zł
206,64 zł
599,99 zł
2 400,00 zł

j.w

"Orientuj się w Świdnicy" - I
edycja

1 500,00 zł

j.w

"Orientuj się 2019"
(mistrzostwa dla szkół
podstawowych)

2 000,00 zł

j.w

"Orientuj się w Świdnicy" - II
edycja

2 000,00 zł

razem

88 308,78 zł

II.OCENA REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH W 2019 R.
Część dotacji na realizację zadań publicznych została już rozliczona. Zostały one zrealizowane
w zaplanowanych zakresach i zgodnie z zawartymi umowami. Pozostała część oczekuje na weryfikację.
III. INNE FORMY WSPÓŁPRACY GMINY MIASTO ŚWIDNICA Z ORGANIZACJAMI
➢ Kwestie związane z ogłaszaniem konkursów oraz wyników konkursów.
➢ Prowadzenie bazy danych o organizacjach pozarządowych realizujących zadania publiczne.
➢ Stworzenie zespołu o charakterze doradczym i inicjatywnym, składających się z przedstawicieli
samorządu i organizacji pozarządowych – Rada Sportu.
➢ Udostępnianie obiektów sportowych będących w zarządzie samorządu – ŚOSiR.
➢ Udostępnianie wykazu organizacji pozarządowych na stronach internetowych UM Świdnica.
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➢ Udzielanie informacji o istnieniu innych źródeł finansowania, zwłaszcza pochodzących z innych
źródeł publicznych, sektora prywatnego, funduszy celowych i prywatnych fundacji np. program MSiT
pod nazwą Klub.
➢ Wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działalności przez organy administracji
publicznej i organizacje.
W roku 2019 odbyło się w Świdnicy kilkadziesiąt
imprez o charakterze sportowym
i rekreacyjnym, których miasto było bezpośrednim organizatorem lub współorganizatorem. Do
najważniejszych można zaliczyć:
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

AKTYWNI 24 – 3 edycja (organizator)
Bieg Goplany – 11 edycja
Bieg Budzika – 3 edycja
Bieg Kobiet – 3 edycja
Bieg Małego Gladiatora – 2 edycja
Bieg na Wieżę Ratuszową – 6 edycja
Bieg Niepodległości – 12 edycja
Bieg Noworoczny ZUPBADURA – 3 edycja
Bieg Papieski – 2 edycja
Cykl turniejów Silesian Cup – 14 edycja
Domino Street Ball – 89 edycja
Mali Wspaniali – Świdnicki Test Przedszkolaka – 3 edycja
Marconi Indor Triathlon Świdnica – 2 edycja
Marconi Duathlon Świdnica - 1 edycja
Mistrzostwa Polski w biegach na orientację
Piknik Rowerowy (organizator)
Piknik sportowy na Dni Świdnicy (organizator)
Puchar Świdnickiego Dzika - 3 edycja (organizator)
Rajd Krause – 47 edycja
RST Półmaraton Świdnicki w roku 2018 – 5 edycja (organizator)
Superliga Judo
Świdnica Cup – 8 edycja (festiwal Piłki Ręcznej)
Dabro-Bau Świdnicka Furia – 2 edycja
Turniej Bokserski Wiesława Rutkowskiego – 13 edycja
Turniej Chmielewskiego - 23 edycja
Turniej Ząbka – 9 edycja

Projekt „Umiem pływać”.
Projekt finansowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki przy wsparciu Urzędu Marszałkowskiego
we Wrocławiu, realizowany przez Dolnośląską Federację Sportu.
1. Program powszechnej nauki pływania „Umiem pływać” jest adresowany do uczniów szkół
podstawowych z klas I – III w całej Polsce. Zakłada systematyczny i powszechny udział dzieci w
pozalekcyjnych i pozaszkolnych zajęciach sportowych z zakresu nauki pływania.
2. Zajęcia sportowe realizowane w ramach programu to przede wszystkim nauka podstawowych
umiejętności pływania, jak też możliwość rozwijania i podnoszenie sprawności fizycznej.
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3. Uczestnictwo w programie wpłynie także na zachęcenie do systematycznego uprawiania sportu
oraz prowadzenia zdrowego i aktywnego stylu życia. Należy podkreślić, że dzieci bardzo chętnie
uczestniczą w zajęciach prowadzonych na basenie, bez względu na poziom umiejętności i
sprawności fizycznej.
Liczba zorganizowanych grup w roku 2019 na pierwszą edycję (luty-czerwiec) to 10 grup - 15 osobowych
łącznie 150 osób. W drugim etapie (wrzesień – grudzień) liczba zorganizowanych grup to 6 grup - 15
osobowych, łącznie 90 osób. Z programu w 2019 skorzystało 240 osób. Placówki objęte programem to
SP nr 1, 2, 6, 8, 105 oraz 315 (SP nr 4 nie bierze udziału ze względu na posiadanie własnego basenu).
Zajęcia były realizowane na krytej pływalni Świdnickiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Równej
w blokach 45 min. łącznie 20 godzin lekcyjnych. Projekt ma charakter cykliczny.
PROGRAM "MALI WSPANIALI"
Jest to program ogólnorozwojowy dla dzieci w wieku przedszkolnym. W związku z organizacją The
Word Games 2017 w program zajęć włączono wytypowane dyscypliny sportowe TWG 2017. Program
prowadzony był w 7 przedszkolach miejskich. Łącznie programem objęto 18 grup, w każdej po
maksymalnie 25 osób, co łącznie daje blisko 450 uczestników. Każda grupa miała zajęcia raz w tygodniu
po 30 min. razem 198 godzin.
Koszt całkowity: całość zadania 14.205 zł, w tym 5.385 zł - środki Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Dolnośląskiego, 8.820 zł - środki z budżetu miasta Świdnica.
NAGRODY DLA SPORTOWCÓW
Świdniccy sportowcy, trenerzy oraz działacze otrzymali nagrody za wyniki sportowe i osiągnięcia w
działalności sportowej za 2019 rok, łącznie złożono 62 wnioski.
Uhonorowani zostali:
1) nagrodą indywidualną za osiągnięte wyniki sportowe:
w wysokości po 500 zł: 19 osób,
w wysokości po 700 zł: 2 osoby,
2) nagrodą zespołową za osiągnięte wyniki sportowe:
a) w wysokości 2.800zł drużyna ŚKPR Świdnica,
b) w wysokości 1.500 zł drużyna team Jasiczek oraz Mateusz Ostrowski – Triathlon,
c) w wysokości 1.600 zł drużyna MKS Polonia-Stal Świdnica,
3) nagrodą dla trenerów prowadzących szkolenia zawodników:
w wysokości 600 zł – 7 osób,
4) nagrodą dla osób wyróżniających się w działalności sportowej:
w wysokości po 500 zł – 9 osoby.
SPORTOWA GMINA
Świdnicę wyróżniono tytułem „Sportowej gminy 2019” i „Inwestora na medal XX - lecia 1999-2019”.
Otrzymała także wyróżnienie w kategorii „Sportowy obiekt roku” za modernizację stadionu miejskiego
w ogólnopolskim konkursie Modernizacja Roku. Miasto cieszy się również z nagrody specjalnej za
całokształt działań na rzecz rozwoju infrastruktury sportowo-rekreacyjnej, promocji sportu i rekreacji
wśród dzieci, młodzieży i społeczności lokalnej, a tym samym wspieranie programu „Budujemy sportową
Polskę”.
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Kapituła, oceniając kandydatów do wyróżnienia, brała pod uwagę nie tylko nakłady gmin na
infrastrukturę sportową, ale również zaangażowanie przedstawicieli samorządowych w promocję sportu
i rekreacji. Istotnym elementem oceny była także działalność na rzecz rozwoju sportu i rekreacji wśród
młodzieży, czyli liczba Uczniowskich Klubów Sportowych i innych organizacji sportowych działających
na terenie gminy, zatrudnionych trenerów, a także nakłady gminy na sport powszechny.
M. Kultura
1) Zgodnie z zarządzeniem nr 0050-228/2019 z 29 lipca 2019 r. Prezydent Miasta Świdnicy przyznała
3 doroczne nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony
kultury na łączną kwotę 16 500 zł. Otrzymali je: Wiesław Rośkowicz, dyrektora Muzeum Dawnego
Kupiectwa – za całokształt działalności w zakresie upowszechnianie kultury, Mart Monet za
upowszechnianie kultury, w tym w szczególności za popularyzację muzyki chóralnej oraz Chór „Pryma
Voce” III Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Świdnicy za upowszechnianie
kultury, w tym w szczególności za osiągnięcia w wykonawstwie muzyki chóralnej. Ponadto tak jak i w
poprzednich latach Prezydent Miasta przyznała honorową statuetkę Mecenas Kultury dla Centrum
Handlowego “Galeria Świdnicka” za wspieranie działań związanych z Festiwalem Bachowskim oraz
Festiwalem Filmowym Spektrum.
2) Zgodnie z zarządzeniem nr 0050-323/2018 z 24 grudnia 2018 r. Prezydent Miasta Świdnicy przyznała
stypendia na 2019 r. dla 3 osób o łącznej wartości 15 600 zł, na następujące programy:
a) napisanie tekstu dramatycznego, gotowego do inscenizacji, który opowie o okresie stacjonowania
w Świdnicy wojsk radzieckich dla Andrzeja Błażewicza,
b) projekt „Świdniczan portret z marzeń” realizacja 52 portretów świdniczan wraz z ich atrybutami dla
Sylwii Brzęczek,
c) stworzenie (opracowanie i nagranie ) cyklu 12 autorskich podcastów (audycji dźwiękowych) oraz
6 nagrań video pt. „Między organami” o muzyce organowej, o instrumentach, szczególnie o organach
świdnickiej firmy organmistrzowskiej Schlag&Sohne, a także o organizacji koncertów i życiu muzyka
dla Zuzanny Bator.
3) Ponadto:
- zorganizowano obchody Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej, Narodowego Święto Trzeciego Maja,
Narodowego Święta Niepodległości, wsparto organizację Święta Wojska Polskiego oraz Świdnickiej
Kolędy,
- wręczono dwa tytuły „Zasłużony dla Miasta Świdnicy”, które otrzymali Władysława Pawelec i
Kazimierz Deptuła,
- wykonano i wręczono statuetki dla nagrodzonych i wyróżnionych w dziedzinie kultury oraz dla
mecenasa kultury,
- zakupiono nagrody w konkursach w dziedzinie kultury.
Łącznie poniesiono na pozostałe wydatki 52 000 zł.
W ramach ogłoszonych konkursów na realizację zadań publicznych z zakresu kultury przekazano
środki w formie dotacji dla:
- Towarzystwa Regionalnego Ziemi Świdnickiej – w ramach konkursu Działania Wydawnicze, na
wydanie 46.tomu Rocznika Świdnickiego -16 000,00 zł,
- Stowarzyszenia Music Label – w ramach konkursu Organizacja przedsięwzięć kulturalnych służących
podnoszeniu atrakcyjności i poszerzaniu oferty kulturalnej Świdnicy - prowadzenie orkiestry dętej,
na „Uświetnianie oficjalnych uroczystości miejskich przez Orkiestrę Dętą Music Label” - 22 000,00 zł,
- Fundacji Dobrej Muzyki w Świdnicy - w ramach konkursu Organizacja przedsięwzięć kulturalnych
służących podnoszeniu atrakcyjności i poszerzaniu oferty kulturalnej Świdnicy, na „IV Międzynarodowy
Festiwal Organowy im. Christiana Schlaga” - 11 000,00 zł,
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- Stowarzyszenia Music Label - w ramach konkursu Organizacja przedsięwzięć kulturalnych służących
podnoszeniu atrakcyjności i poszerzaniu oferty kulturalnej Świdnicy na „Świdnickie Impresje
Muzyczne” - 5 750,00 zł,
- Fundacji Ładne Historie w Świdnicy - w ramach konkursu Organizacja przedsięwzięć kulturalnych
służących podnoszeniu atrakcyjności i poszerzaniu oferty kulturalnej Świdnicy, na „Wojny
podwórkowe” - 10 000,00 zł.
Ogółem dotacje - 64 750,00 zł.
Dotacje na działalność świdnickich instytucji kultury:
1. Świdnicki Ośrodek Kultury:
1) dotacja podmiotowa na działalność statutową – 2 822 400,00 zł;
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Największe imprezy:
Dni Świdnicy i Święto Dzika,
Festiwal Bachowski i Akademia Bachowska,
Festiwal Filmowy Spektrum i Okiem Młodych,
Czas na Teatr/ Teatr na Czasie,
Festiwal Teatru Otwartego,
Świdnickie Noce Jazzowe,
Dni Fotografii,
Dni Papieskie.

2) dotacja celowa na organizację koncertu z okazji 200. rocznicy urodzin Stanisława Moniuszki –
Pawlik/Moniuszko Polish Jazz – 20 000,00 zł.
2. Miejska Biblioteka Publiczna w Świdnicy:
1) dotacja podmiotowa na działalność statutową – 3 126 883,00 zł;
2) dotacja celowa na pokrycie wkładu własnego bezzwrotnego do projektu „Słowem i obrazem”
realizowanego przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Świdnicy w ramach Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego, Program Współpracy transgranicznej 2014-2020 Interreg V-A Republika Czeska
– Polska – 11 253 zł.
3. Muzeum Dawnego Kupiectwa:
1) dotacja
podmiotowa
na
działalność
statutową
–
830 531,00
zł
2) dotacja celowa na zakup eksponatów muzealnych – 65 763,00 zł, w tym zakup dzieła Marii Kunic
Urania propitia wydanego w 1650 r.

N. Program współpracy Gminy Miasto Świdnica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi
podmiotami prowadzącymi działalność społecznie użyteczną na 2019 rok
I.

RODZAJE ZADAŃ PUBLICZNYCH I FORMY ICH ZLECANIA

1. Zadania publiczne zlecane przez Gminę Miasto Świdnica do realizacji organizacjom
pozarządowym i innym podmiotom prowadzącym działalność społecznie użyteczną w drodze
otwartego konkursu ofert
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Zadania te w 2019 r. realizowane były na podstawie:
− Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
− Programu współpracy Gminy Miasto Świdnica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi
podmiotami prowadzącymi działalność społecznie użyteczną na 2019 rok” przyjętego przez Radę
Miejską w Świdnicy uchwałą nr II/7/18 z dnia 29 listopada 2018 r.,
− Zarządzenia nr 0050-299/2018 Prezydenta Miasta Świdnicy z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie
określenia szczegółowych zasad przeprowadzania otwartych konkursów i trybu pozakonkursowego
na realizację zadań publicznych, kontroli tych zadań oraz sporządzania sprawozdań z realizacji
programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi
działalność społecznie użyteczną w 2019 r.
W 2019 r. zrealizowano następujące zadania:
1) Zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej:
a) „Szkolenie zawodników w różnych dyscyplinach sportu”
Konkurs ogłoszony w II edycjach.
Forma realizacji zadania – wspieranie
Zadanie jednoroczne
Do I edycji konkursu przystąpiło 16 uprawnionych podmiotów, które złożyły 16 ofert.
Do II edycji konkursu przystąpił 1 uprawniony podmiot, który złożył 1 ofertę.
Zadanie realizowały następujące podmioty, którym przyznano dotację:
Lp Nazwa organizacji/
. podmiotu

Kwota przyznanej Kwota
dotacji
przekazanej
dotacji

1. Akademia
Piłkarska
"13"
25.000,00
Jarosława Lato
2. Akademia
Piłki
Ręcznej
10.000,00
"Świdnica"
3. Fighter Klub Kaczmarek &
10.000,00
Grodowski
4. Klub Futbolu Amerykańskiego W
10.000,00
Świdnicy
5. Klub
Sportowy
Neptun
20.000,00
"Świdnica"
6. Miejski Klub Sportowy Polonia
65.000,00
"Świdnica"
7. Międzyszkolny
Uczniowski
Lekkoatletyczny Klub Sportowy 1.350,00
"Olimpia"
8. Mks Polonia Świdnica - Żeńska
38.000,00
Akademia Piłkarska

25.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
20.000,00
65.000,00
1.350,00
38.000,00
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Kwota rozliczonej
dotacji
w
rozliczania
w
rozliczania
w
rozliczania
w
rozliczania
w
rozliczania
w
rozliczania
w
rozliczania

trakcie
trakcie
trakcie
trakcie
trakcie
trakcie
trakcie

w
trakcie
rozliczania

9. Sportowy Klub Taekwon-Do
24.000,00
"Tiger"
10 Stowarzyszenie
Basket
40.000,00
. "Świdnica"
11 Stowarzyszenie Boks Polonia
70.000,00
. "Świdnica"
12 Uczniowski
Klub
Sportowy
10.000,00
. "Świdnica"
13 Uczniowski Klub Sportowy Acro
10.000,00
. Club "Świdnica"
14 Uczniowski Klub Sportowy Gryf
50.000,00
. "Świdnica"
15 Uczniowski Klub Sportowy Judo
4.450,00
. "Świdnica"
16 Uczniowski
Klub
Sportowy
11.000,00
. Taekwon-Do Gryf "Świdnica"
Łącznie kwota na ww. zadanie:
398.800,00

24.000,00
40.000,00
70.000,00
10.000,00
10.000,00
50.000,00
4.450,00
11.000,00
398.800,00

b) „Organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych”
Forma realizacji zadania – wspieranie
Zadanie jednoroczne
Do konkursu przystąpiło 15 uprawnionych podmiotów, które złożyły 17 ofert.
Zadanie realizowały:
Lp Nazwa organizacji/
Kwota
Kwota
. podmiotu
przyznanej
przekazanej
dotacji
dotacji
1. Świdnicki Klub Piłki Ręcznej 11.000,00
11.000,00
„Świdnica”
2. Miejski Klub Sportowy „Polonia”
10.000,00
10.000,00
3. Stowarzyszenie
Boks
Polonia 5.000,00
Świdnica
4. Świdnicki Klub Biegacza „Hermes” 6.000,00

5.000,00

5. Ognisko Towarzystwo Krzewienia 5.500,00
Kultury Fizycznej „Bolko”
6. Uczniowski Klub Sportowy Taekwon 2.500,00
– do „Gryf”
7. Uczniowski Klub Sportowy „Gryf” 15.000,00
Świdnica
8. Towarzystwo Krzewienia Kultury 2.500,00
Fizycznej ognisko „Licznikowiec
2009”

5.500,00

6.000,00
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2.500,00
15.000,00
2.5.00,00

w
rozliczania
w
rozliczania
w
rozliczania
w
rozliczania
w
rozliczania
w
rozliczania
w
rozliczania
w
rozliczania
0,00

trakcie
trakcie
trakcie
trakcie
trakcie
trakcie
trakcie
trakcie

Kwota
rozliczonej
dotacji
11.000,00
w
rozliczania
w
rozliczania
w
rozliczania
w
rozliczania
w
rozliczania
w
rozliczania
2.500,00

trakcie
trakcie
trakcie
trakcie
trakcie
trakcie

9. Miejski Klub Sportowy Polonia 2.000,00
Świdnica - Żeńska Akademia
Piłkarska
10 Miejski Klub Sportowy Polonia-Stal 2.000,00
. "Świdnica" Oferta I
11 Miejski Klub Sportowy Polonia-Stal 2.000,00
. "Świdnica" Oferta II
12 Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz 1.500,00
Osób
z
Niepełnosprawnością
Intelektualną
13
2.000,00
Akademia Piłki Ręcznej Świdnica
.
Łącznie kwota na ww. zadanie:
67.000,00
2) Zadania z zakresu pomocy społecznej:
a) „Prowadzenie jadłodajni”
Forma realizacji zadania – wspieranie
Zadanie jednoroczne
Do konkursu przystąpiły 2 uprawnione podmioty.
Zadanie realizowały:
Lp Nazwa organizacji/
Kwota
. podmiotu
przyznanej
dotacji
1. Caritas Diecezji Świdnickiej
31.605,00
2. Towarzystwo Pomocy im. Świętego 56.889,00
Brata Alberta
Łącznie kwota na ww. zadanie:
88.494,00

b) „Pozyskiwanie i dystrybucja żywności”
Forma realizacji zadania – wspieranie.
Zadanie jednoroczne.
Do konkursu przystąpił 1 uprawniony podmiot.
Zadanie realizował:
Lp Nazwa organizacji/
Kwota
. podmiotu
przyznanej
dotacji
1. Spółdzielnia
Socjalna
„Mitos” 75.000,00
Świdnica
Łącznie kwota na ww. zadanie:
75.000,00

2.000,00

w
trakcie
rozliczania

2.000,00

1.500,00

w
trakcie
rozliczania
w
trakcie
rozliczania
1.500,00

2.000,00

2.000,00

67.000,00

16.000,00

Kwota
przekazanej
dotacji
31.239,00

Kwota
rozliczonej
dotacji
30.918,00
zwrot: 321,00
20.484,00
zwrot: 10.584,00
51.402,00
Zwrot: 10.905,00

2.000,00

31.068,00
62.307,00

Kwota
przekazanej
dotacji
75.000,00
75.000,00

c) „Prowadzenie schroniska dla osób bezdomnych"
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Kwota
dotacji

rozliczonej

74.866,22
zwrot:133,78
74.866,22
zwrot:133,78

Konkurs ogłoszony w II edycjach.
Forma realizacji zadania – powierzenie.
Zadanie jednoroczne.
Obie edycje unieważnione, ponieważ do konkursu nie przystąpił żaden podmiot.
3) Zadanie z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej:
a) „Prowadzenie placówek wsparcia dziennego
dzieci i młodzieży”.
Forma realizacji zadania – wspieranie.
Zadanie jednoroczne.
Do konkursu przystąpiły 3 uprawnione podmioty.
Zadanie realizowały:
Lp Nazwa organizacji/
Kwota
. podmiotu
przyznanej
dotacji
1. Fundacja
Pomocy
Biednym 144.000,00
Dzieciom „Ut Unum Sint”

z programem socjoterapeutycznym dla

2. Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci 144.000,00
Chorych „Serce”
3. Caritas Diecezji Świdnickiej
72.000,00

Kwota
Kwota
przekazanej
rozliczonej
dotacji
dotacji
137.539,40
133.939,40
mniejsza liczba Zwrot: 3.600,00
dzieci w pwd niż
deklarowana
w
ofercie
144.000,00
143.108,93
Zwrot: 44891,07
72.000,00
72.000,00

Łącznie kwota na ww. zadanie:

353.539,40

349.048,33
Zwrot:4.491,07

Kwota
przekazanej
dotacji
15.500,00
7.660,00

Kwota
rozliczonej
dotacji
15.550,00
7.660,00

3.156,00

1.820,00
Zwrot: 1.336,00
24.980,00

360.000,00

4) Zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia.
a) „Prowadzenie klubów seniora w Świdnicy”.
Forma realizacji zadania – wspieranie.
Zadanie jednoroczne.
Do konkursu przystąpiły 3 uprawnione podmioty.
Zadanie realizował:
Lp Nazwa organizacji/
Kwota
. podmiotu
przyznanej
dotacji
1. Fundacja Spichlerz Kultury
15.500,00
2. Towarzystwo Krzewienia Kultury 7.760,00
Fizycznej ognisko „Licznikowiec
2009”
3. Kraszowickie
Stowarzyszenie 3.165,00
Inicjatyw Obywatelskich
Łącznie kwota na ww. zadanie:
26.425,00
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26.316,00

Zwrot:1.336,00
b) „Edukacja w zakresie pierwszej pomocy oraz promocja honorowego dawstwa krwi i
oświaty zdrowotnej”.
Forma realizacji zadania – wspieranie.
Zadanie jednoroczne.
Do konkursu przystąpił 1 uprawniony podmiot.
Zadanie realizował:
Lp Nazwa organizacji/
Kwota
Kwota
Kwota
. podmiotu
przyznanej
przekazanej
rozliczonej
dotacji
dotacji
dotacji
1. Polski Czerwony Krzyż
28.200,00
28.200,00
w
trakcie
rozliczania
Łącznie kwota na ww. zadanie:
28.200,00
28.200,00
0,00
c) „Działania mające na celu wspieranie osób chorych, niepełnosprawnych, w wieku
senioralnym i ich rodzin oraz promocję zdrowego stylu życia”.
Konkurs ogłoszony w II edycjach.
Forma realizacji zadania – wspieranie.
Zadanie jednoroczne.
Do I edycji konkursu przystąpiło 4 uprawnione podmioty, które złożyły 4 oferty.
Do II edycji konkursu przystąpił 1 uprawniony podmiot.
Zadanie realizowały następujące podmioty, którym przyznano dotację:
Lp Nazwa organizacji/
. podmiotu

Kwota
przyznanej
dotacji
1. Polskie Stowarzyszenie na Rzecz 3.348,00
Osób
z Niepełnosprawnością
Umysłową
2. Towarzystwo Przyjaciół Chorych 60.000,00
„Hospicjum”
3. Świdnickie
Stowarzyszenie 4.000,00
„Amazonki”
4. Polski Związek Niewidomych Koło 6.000,00
w Świdnicy
Łącznie kwota na ww. zadanie:
73.348,00

Kwota
przekazanej
dotacji
3.348,00

Kwota
rozliczonej
dotacji
w
trakcie
rozliczania

60.000,00

w
trakcie
rozliczania
w
trakcie
rozliczania
w
trakcie
rozliczania
0,00

4.000,00
6.000,00
73.348,00

5) Zadania z zakresu działań na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania
i ochrony praw dziecka.
a) „Działania mające na celu wspieranie i promowanie rodziny”
Forma realizacji zadania – wspieranie.
Zadanie jednoroczne.
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Konkurs unieważniony, ponieważ do konkursu nie przystąpił żaden podmiot.
6) Zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego:
a) „Działania wydawnicze”
Forma realizacji zadania – wspieranie.
Zadanie jednoroczne.
Do konkursu przystąpił 1 uprawniony podmiot.
Zadanie realizował:
Lp Nazwa organizacji/
Kwota
. podmiotu
przyznanej
dotacji
1. Towarzystwo Regionalne Ziemi 16.000,00
Świdnickiej
Łącznie kwota na ww. zadanie:
16.000,00

Kwota
przekazanej
dotacji
16.000,00

Kwota
rozliczonej
dotacji
16.000,00

16.000,00

16.000,00

b) „Organizacja przedsięwzięć kulturalnych służących podnoszeniu atrakcyjności
i poszerzaniu oferty kulturalnej Świdnicy – prowadzenie orkiestry dętej”
Forma realizacji zadania – wspieranie.
Zadanie jednoroczne.
Do konkursu przystąpił 2 uprawniony podmiot.
Zadanie realizował:
Lp Nazwa organizacji/
Kwota
Kwota
Kwota
. podmiotu
przyznanej
przekazanej
rozliczonej
dotacji
dotacji
dotacji
1. Stowarzyszenie Music Label
22.000,00
22.000,00
22.000,00
Łącznie kwota na ww. zadanie:
22.000,00
22.000,00
22.000,00
c) „Organizacja przedsięwzięć kulturalnych służących podnoszeniu atrakcyjności
i poszerzaniu oferty kulturalnej Świdnicy”.
Forma realizacji zadania – wspieranie.
Zadanie jednoroczne.
Do konkursu przystąpiło 4 uprawnione podmioty, które złożyły 5 ofert.
Zadanie realizował:
Lp Nazwa organizacji/
Kwota
Kwota
Kwota
. podmiotu
przyznanej
przekazanej
rozliczonej
dotacji
dotacji
dotacji
1. Fundacja Ładne Historie
10.000,00
10.000,00
10.000,00
2. Fundacja Dobrej Muzyki
11.000,00
11.000,00
11.000,00
3. Stowarzyszenie Music Label
8.000,00
5.750,00
5.750,00
4. Świdnickie Towarzystwo Muzyczne 3.000,00
rezygnacja
z 0,00
dotacji
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Łącznie kwota na ww. zadanie:

32.000,00

26.750,00

26.750.00

7) Zadanie z zakresu organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży.
a) „Wyjazdowa dwutygodniowa forma wypoczynku dla uczniów szkół podstawowych”.
Forma realizacji zadania – powierzenie.
Zadanie jednoroczne.
Do konkursu przystąpiły 1 uprawniony podmiot.
Zadanie realizował:
Lp Nazwa organizacji/
Kwota
Kwota
Kwota
. podmiotu
przyznanej
przekazanej
rozliczonej
dotacji
dotacji
dotacji
1. Związek
Harcerstwa
Polskiego 50.000,00
50.000,00
50.000,00
Chorągiew Dolnośląska
Łącznie kwota na ww. zadanie:
50.000,00
50.000,00
50.000,00
8) Zadanie z zakresu turystyki i krajoznawstwa:
a) „Wspieranie organizacji działań i imprez turystycznych”.
Forma realizacji zadania – wspieranie
Zadanie jednoroczne
Do konkursu przystąpiło 2 uprawnione podmioty, które złożyły 4 ofert.
Zadanie realizował:
Lp Nazwa organizacji/
Kwota
Kwota
. podmiotu
przyznanej
przekazanej
dotacji
dotacji
1. Stowarzyszenie Lokalna Organizacja 2.000,00
2.000,00
Turystyczna ,,Księstwo Świdnicko
– Jaworskie”
2. Polskie Towarzystwo Turystyczno 1.500,00
1.500,00
– Krajoznawcze oferta 1:
52 Zlot Turystów Świdnickich na
Wielkiej
3. Polskie Towarzystwo Turystyczno 2.000,00
2.000,00
– Krajoznawcze oferta 2: 43 Zlot
Turystów Świdnickich na Ślęży
4. Polskie Towarzystwo Turystyczno 2.500,00
2.500,00
– Krajoznawczego
oferta 3: 55 Dolnośląski Zlot
przodowników turystyki pieszej
Łącznie kwota na ww. zadanie:
8.000,00
8.000,00
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Kwota
rozliczonej
dotacji
2.000,00

1.500,00

2.000,00

2.488,25

7.988,25

b) „Prowadzenie Regionalnej Informacji Turystycznej i Kulturalnej i zarządzanie wieżą
ratuszową w Świdnicy w latach 2018-2020”.
Forma realizacji zadania – powierzenie.
Zadanie trzyletnie.
Do konkursu przystąpił 1 uprawniony podmiot
Zadanie realizowało:
Lp Nazwa organizacji/
. podmiotu

Kwota
przyznanej
dotacji w 2019r.
1. Stowarzyszenie Lokalna Organizacja 415.000,00
Turystyczna „Księstwo ŚwidnickoJaworskie”
Łącznie kwota na ww. zadanie:
415.000,00

Kwota
przekazanej
dotacji w 2019 r.
415.000,00

Kwota
rozliczonej
dotacji w 2019 r.
415.000,00

415.000,00

415.000,00

9) Zadanie z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.
a) „Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym na terenie gminy miasto Świdnica poprzez
prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt przy ul. Pogodnej w Świdnicy”.
Forma realizacji zadania – wspieranie.
Zadanie pięcioletnie.
Zadanie realizowało:
Lp Nazwa organizacji/
. podmiotu
1. Fundacja „Mam pomysł”
Łącznie kwota na ww. zadanie:

Kwota
przyznanej
dotacji w 2019 r.
230.000,00
230.000,00

Kwota
przekazanej
dotacji w 2019 r.
230.000,00
230.000,00

Kwota
rozliczonej
dotacji w 2019 r.
230.000,00
230.000,00

2.
Zadania
realizowane
w
innym
trybie
niż
otwarty
ofert w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
1. Zadanie realizowane na podstawie art.19 a ww. ustawy
Lp Nazwa
Nazwa zadania
Kwota
. organizacji/
przyznanej
podmiotu
dotacji
1. FUNDACJA
Lekcje sztuki – zrób to sam! 9.894,00
ŁADNE
HISTORIE
2. TKKF
Turniej Halowej Petanki i 2.000,00
Licznikowiec
- Krokieta
2009
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konkurs

Kwota
przekazanej
dotacji
9.894,00

Kwota
rozliczonej
dotacji
9.894,00

2.000,00

2.000,00

3. Parafia
Prawosławna

Koncerty paschalne muzyki 9.000,00
cerkiewnej z udziałem chóru
„Aksios” Białoruś

9.000,00

9.000,00

III IX
Przegląd
Piosenki 1.800,00
Uniwersytetów
Trzeciego
Wieku – Piosenki lat 70

1.800,00

1.800,00

Świdnickie
Obchody 2.490,00
Światowego
Dnia
Świadomości Autyzmu

2.490,00

2.490,00

6. Stowarzyszenie W Wiosna Radością Dzieci
6.090,00
DOBRYCH
RĘKACH
7. Stowarzyszenie W TAŃCE DOLNOŚLĄSKIE – 10.000,00
KRĘGU TAŃCA korzenie naszego regionu

6.090,00

6.090,00

10.000,00

10000,00

8. Towarzystwo
Prowadzenie
domów 5.000,00
Opieki
nad tymczasowych dla zwierząt
Zwierzętami
na terenie miasta Świdnica

5.000,00

5.000,00

9. Parafia
Prawosławna

Koncert Zaduszny Muzyki 5.500,00
Cerkiewnej

5.500,00

5.500,00

10 Towarzystwo
X
DNI
LWOWA
I 2.400,00
. Miłośników
KULTURY KRESOWEJ
Lwowa i Kresów
PołudniowoWschodnich
11 Klub
Sportowy Wyjazdowe
warsztaty 4.000,00
. Żelazna Świdnica sportowe
„Zostań
człowiekiem z żelaza”

2.400,00

2.400,00

4.000,00

4.000,00

12 Stowarzyszenie Stragan Kultury „Tutejsi” – 10.000,00
. Miłośników
VIII edycja
Tańca JUBILAT
13 Amazonki
Śmiech to zdrowie
4.900,00
.

10.000,00

10.000,00

4.900,00

4.900,00

14 Mamy
co V
Świdnicki
. Kochamy
czyli Bliskości
Stowarzyszenie
Świdnickich Mam

1.120,00

1.120,00

4. Uniwersytet
Wieku

5. Stowarzyszenie
Bliżej Ciebie

Tydzień 1.120,00
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Łącznie:

74.194,00

74.194,00

74.194,00

2. Zadanie realizowane na podstawie ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie
przeciwpożarowej.
Zgodnie z przywołaną ustawą gmina zapewnia środki finansowe dla Ochotniczej Straży Pożarnej w
formie wydatków bieżących.
W 2019 r. ich wysokość wyniosła 88.398,13 zł. Ponadto w 2019 r. Ochotnicza Straż Pożarną otrzymała
dotację w wysokości 25.000,00 na zakup sprzętu ratownictwa drogowego. Dotacja została rozliczona.
Ogólna suma dla OSP to 113 398,13 zł
3. Zadania realizowane na podstawie ustawy z dnia z dnia 11 września 2015r. o zdrowiu
publicznym
1) zadanie z zakresu: ochrony i promocji zdrowia pod nazwą: Prowadzenie hostelu dla ofiar
przemocy w rodzinie.
Lp. Nazwa organizacji/
Kwota
Kwota
Kwota
podmiotu
przyznanej
przekazanej
rozliczonej
dotacji
dotacji
dotacji.
1. Fundacja Pomocy Biednym Dzieciom „Ut 20.000,00
20.000,00
19.462,50
Unum Sint” w Świdnicy
Zwrot:537,50
Łącznie kwota na ww. zadanie:
20.000,00
19.462,50
20.000,00
Zwrot:537,50
2) zadanie z zakresu: ochrony i promocji zdrowia pod nazwą: Prowadzenie punktu pomocy
psychologiczno-pedagogiczno-prawnej z telefonem zaufania.
Lp. Nazwa organizacji/
Kwota
Kwota
Kwota
podmiotu
przyznanej
przekazanej
rozliczonej
dotacji
dotacji
dotacji
1. Diecezjalna
Specjalistyczna
Poradnia 15.000,00
15.000,00
15.000,00
Rodzinna
Łącznie kwota na ww. zadanie:
15.000,00
15.000,00
15.000,00
3) zadanie z zakresu: ochrony i promocji zdrowia pod nazwą: Wspieranie działań mających na
celu promocję zdrowego i trzeźwego stylu życia wśród osób uzależnionych od alkoholu i ich
rodzin.
Lp. Nazwa organizacji/
Kwota
Kwota
Kwota
podmiotu
przyznanej
przekazanej rozliczonej
dotacji
dotacji
dotacji.
1 Stowarzyszenie
Klub
Abstynenta 18.700,00
18.700,00
w
trakcie
„ACCESS” w Świdnicy
rozliczania
Łącznie kwota na ww. zadanie:
18.700,00
18.700,00
w
trakcie
rozliczania
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4. Dotacje celowe na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach
zlokalizowanych na terenie Świdnicy, wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujacych się w
gminnej ewidencji zabytków
Zadanie zrealizowano na podstawie ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad
zabytkami.
Lp Nazwa organizacji/
Kwota
Kwota
Kwota
. podmiotu
przyznanej
przekazanej
rozliczonej
dotacji
dotacji
dotacji
1. Parafia Rzymskokatolicka pw. św. 85.000,00
85.000,00
85.000,00
Stanisława i św. Wacława w
Świdnicy
2. Parafia
Ewangelicko-Augsburska 300.000,00
299.999,82
299.999,82
pw. Sw. Trójcy w Świdnicy
Łącznie kwota na ww. zadanie:
385.000,00
384.999,82
384.999,82
5. Dotacje celowe dla rodzinnych ogrodów działkowych służące rozwojowi rodzinnych ogrodów
działkowych na terenie Gminy Miasta Świdnicy.
Zadanie zrealizowano na podstawie Uchwały nr V/43/19 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 22 lutego
2019r. w sprawie określeni zasad udzielania dotacji celowej dla rodzinnych ogrodów działkowych z
budżetu Gminy Miasto Świdnica.
Lp
Kwota
Kwota
Kwota
Nazwa organizacji/
Nazwa
.
przyznanej
przekazanej rozliczonej
podmiotu
zadania
dotacji
dotacji
dotacji
1. Polski Związek Działkowy wykonanie
6.000,00
6.000,00
6.000,00
Rodzinne Ogrody Działkowe przyłącza
„Aster”
wodnego do
miejskiej sieci
wodociągowej
oraz
wyposażenie
działek
w
indywidualne
liczniki wody
2. Polski Związek Działkowy częściowa
5.000,00
5.000,00
5.000,00
Rodzinne Ogrody Działkowe wymiana
„Aronia”
instalacji
wodociągowej
na
terenie
ROD
3. Polski Związek Działkowy wykonanie
1.000,00
1.000,00
1.000,00
Rodzinne Ogrody Działkowe bramy
„Pod Dębem”
wjazdowej na
teren ROD
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4. Stowarzyszenie
„Pod Grzybem””

Ogrodowe remont
5.000,00
świetlicy
ogrodowej
i
biur ogrodu;

5.000,00

5.000,00

5. Polski Związek
Rodzinne Ogrody
„Kolejarz”
6. Polski Związek
Rodzinne Ogrody
„Irys”

Działkowy remont domu 7.000,00
Działkowe Działkowca

7.000,00

7.000,00

6.000,00

0,00
Zwrot : 6.000
,00

30.000,00

24.000,00

Działkowy Wykonanie
6.000,00
Działkowe studni
głębinowej na
terenie ROD
Łącznie kwota na ww. zadanie:
30.000,00

6. Zadania publiczne realizowane w ramach inicjatywy lokalnej
Zadania realizowane na podstawie Uchwały nr XLIII/510/14 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 29
sierpnia 2014r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację
zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.
Lp Nazwa
Nazwa zadania
Koszt
Wkład
Wkład
. organizacji/
całkowity
organizacji Miasta
podmiotu
zadania
/podmiotu
1. Dolnośląskie
Remont siedziby
29.894,77
19.920,00
9.974,77
Stowarzyszenie Stowarzyszenia
Miłośników
Motoryzacji
2. Grupa Inicjatywna "Sportowe
wakacje" 20.000,00
7 000,00
13 000,00
Organizacja
turniejów
piłkarskich dla młodzieży
oraz wyjazdu na mecz ligowy
polskiej Ekstraklasy.
3. Związek
"Orientuj się w Świdnicy" 9.640,00
3 300,00
6 340,00
Harcerstwa
Organizacja
zajęć
Polskiego
teoretyczno-praktycznych z
Chorągwi
zakresu biegów na orientację
Dolnośląskiej
- dla
dzieci
klas
4-5
Hufiec
im. świdnickich
szkół
Szarych Szeregów podstawowych,
z siedzibą w przygotowanie aktualizacji
Świdnicy
map, tras ora zawodów w
Parku Młodzieżowym.
Łącznie kwota na ww. zadanie:
59.534,77
30.220,00
29.317,77
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7. Zadania realizowane na podstawie umów, zleceń w oparciu o ustawę Prawo zamówień
publicznych
L. Nazwa
Nazwa zadania
Kwota
P
Organizacji/Podmiotu
wydatkowana
z Budżetu Miasta
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Fundacja Wroactiv
Dolnośląski
Związek
Orientacji Sportowej
Dolnośląski
Związek
Orientacji Sportowej
Fundacja Mali Wspaniali
Fundacja Mali Wspaniali
Fundacja Pro Sport Pro Life
Fundcja w Biegu
Klub Sportowy Neptun
"Świdnica"
Klub Sportowy Taekown-do
Tiger
Lokalna
Organizacja
Turystyczna
"Księstwo
ŚwidnickoJaworskie"
Miejski Klub Siatkówki
Polonia "Świdnica"
Miejski Klub Sportowy
Polonia "Świdnica"
Powiatowe Zrzeszenie LZS
w Świdnicy
Stowarzyszenie
Anngells
Run
Stowarzyszenie
Basket
Świdnica
Świdnicka Grupa Biegowa

5. RST Półmaraton Świdnicki

20.000,00 zł

"Orientuj się w Świdnicy" I edycja

500,00 zł

"Orientuj się w Świdnicy" II edycja

500,00 zł

Mali Wspaniali - I transza
Mali Wspaniali - II transza
Marconi Duathlon Świdnica
Bieg Kobiet
Medale na "IV Neptun International
Swimming Meeting”
Startowe dla zawodników SKT
"TIGER"

6.498,00 zł
3.982,00 zł
15.000,00 zł
5.000,00 zł

Bieg na Wierzę Ratuszową

1.230,00 zł

Upominki na Turniej Ząbka

1.999,95 zł

Organizacja Pucharu Dzika

1.500,00 zł

Zanim Dorosnę do Maratonu

1.500,00 zł

Furia Świdnicka II

10.000,00 zł

Upominki na Memoriał im. Henryka
Zająca
Numery startowe na ZUPBADURE
"Świdnicki
Bieg
Noworoczny
Świdnicka Grupa Biegowa
ZUPBADURA"
Konkurs
na
kibicowanie
Świdnicka Grupa Biegowa
półmaraton
Świdnicka Grupa Biegowa
Czwartki Lekkoatletyczne
Świdnicki Klub Piłki Ręcznej Zakup statuetek na Memoriał Kuby
"Świdnica"
Marcinkowskiego
TKKF ognisko „Bolko”
Dresy na 50-lecie TKKF "BOLKO"
Kronika na obchody TKKF
TKKF ognisko „Bolko”
"BOLKO"
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207,20 zł
500,00 zł

1.000,00 zł
485,00 zł
1.700,00 zł
2.500,00 zł
3.000,00 zł
1.500,00 zł
1.000,00 zł
206,64 zł

L.
P
23
24

25

26

27

Nazwa
Organizacji/Podmiotu

Nazwa zadania

Kwota
wydatkowana
z Budżetu Miasta

TKKF
ognisko
„Licznikowiec 2009”
TKKF
ognisko
„Licznikowiec 2009”
Związek
Harcerstwa
Polskiego Hufiec im. Szarych
Szeregów z siedzibą w
Świdnicy
Związek
Harcerstwa
Polskiego Hufiec im. Szarych
Szeregów z siedzibą w
Świdnicy
Związek
Harcerstwa
Polskiego - Hufiec im.
Szarych Szeregów z siedzibą
w Świdnicy

Puchary z tabliczką na obchody 60599,99 zł
lecia
Upominki (polary) na obchody 602.400,00 zł
lecia
"Orientuj się w Świdnicy" - I edycja 1.500,00 zł

"Orientuj
(mistrzostwa
podstawowych)

się
dla

2019"
szkół 2.000,00 zł

"Orientuj się w Świdnicy" - II edycja 2.000,00 zł

Łącznie kwota na ww. zadanie:

88.308,78

II. OCENA REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH W 2019 R.
Dotacje na realizację zadań publicznych, które zostały już rozliczone, zrealizowano w zakresach, w jakich
zostały zaplanowane i zgodnie z zawartymi umowami. Zakładane cele i rezultaty zostały osiągnięte.
III. INNE FORMY WSPÓŁPRACY GMINY MIASTO ŚWIDNICA Z ORGANIZACJAMI.
a) wzajemnego informowania o planowanych kierunkach działalności,
b) budowania partnerstwa w celu realizacji wspólnych projektów,inicjatyw lokalnych oraz na rzecz
realizacji zadań publicznych.
c) współdziałania w pozyskiwaniu środków finansowych z innych źródeł, w szczególności z funduszy
Unii Europejskiej,
d) udzielania pomocy w nawiązywaniu współpracy regionalnej, ponadregionalnej i międzynarodowej,
e) udostępniania sal, pomieszczeń i sprzętu technicznego w celu realizacji zadań statutowych
organizacji,
f) udostępniania na preferencyjnych zasadach lokali i budynków komunalnych,
g) popularyzacji działalności organizacji w mediach i na stronach internetowych Miasta
www.um.swidnica.pl,
h) wspieranie organizacji przez jednostki organizacyjne Miasta,
i) współpraca organami konsultacyjno – doradczymi działającymi na terenie Miasta,
j) prowadzenia przez Miasto Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych,
k) partnerski udział Miasta w projektach organizacji.
IV. Autoewaluacja
1) liczba ogłoszonych konkursów – 15,
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2) liczba ofert złożonych w konkursach, w tym ofert wspólnych – 61, wspólnych - 0 ;
3) liczba zawartych umów na realizację zadania publicznego - 78, w tym w formie wsparcia
– 77 oraz w formie powierzenia - 1;
4) liczba umów, które nie zostały zrealizowane lub zostały rozwiązane przez Miasto z przyczyn
zależnych od realizatora – 2,
5) liczba organizacji podejmujących po raz pierwszy zadania publiczne w oparciu o dotacje
-10,
6) liczba organizacji korzystających z dotacji – 73.
Wykaz uchwał Rady Miasta Świdnica
Lp.

Nazwa aktu i data

Nr aktu

Czego dotyczy

1.

Uchwała Rady Miejskiej
z dn. 25.01.2019 r.

IV/27/19

w sprawie szczegółowych zasad wnoszenia
obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej

2.

Uchwała Rady Miejskiej
z dn. 25.01.2019 r.

IV/28/19

w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta
Świdnicy
do
złożenia
wniosku
o dofinansowanie w formie dotacji zgodnie z
programem
priorytetowym
w
ramach
ogłoszonego konkursu „GEPARD II – transport
niskoemisyjny. Część 2) Strategia rozwoju
elektromobilności”

3.

Uchwała Rady Miejskiej
z dn. 25.01.2019 r.

IV/29/19

w sprawie ustalenia rocznego planu potrzeb w
zakresie wykonywania prac społecznie
użytecznych na rok 2019

4.

Uchwała Rady Miejskiej
z dn. 25.01.2019 r.

IV/30/19

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad
usytuowania miejsc sprzedaży i podawania
napojów alkoholowych na terenie miasta
Świdnicy

5.

Uchwała Rady Miejskiej
z dn. 25.01.2019 r.

IV/31/19

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży działek
nr 2409 i 2414 położonych pomiędzy ulicami
Serbską i Bobrzańską w Świdnicy

6.

Uchwała Rady Miejskiej
z dn. 25.01.2019 r.

IV/32/19

w sprawie zmiany budżetu

7.

Uchwała Rady Miejskiej
z dn. 25.01.2019 r.

IV/33/19

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia
regulaminu
korzystania
z
dworca
autobusowego w Świdnicy

8

Uchwała Rady Miejskiej
z dn. 25.01.2019 r.

IV/34/19

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia
regulaminu warunków i zasad korzystania przez
operatora i przewoźnika z określonych
przystanków
komunikacyjnych,
których
właścicielem albo zarządzającym jest Gmina
Miasto Świdnica
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9.

Uchwała Rady Miejskiej
z dn. 25.01.2019 r.

IV/35/19

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność
Prezydenta Miasta Świdnicy

10.

Uchwała Rady Miejskiej
z dn. 25.01.2019 r.

IV/36/19

w sprawie wskazania Wiceprzewodniczącego
Rady Miejskiej w Świdnicy właściwego do
określania poleceń wyjazdu służbowego
Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Świdnicy
oraz określenia wysokości stawek zwrotu
kosztów przejazdu

11.

Uchwała Rady Miejskiej
z dn. 25.01.2019 r.

IV/37/19

w sprawie powołania zespołu radnych

12.

Uchwała Rady Miejskiej
z dn. 25.01.2019 r.

IV/38/19

w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na
2019 rok

13.

Uchwała Rady Miejskiej
z dn. 22.02.2019 r.

V/39/19

w sprawie zamiaru przekształcenia ośmioletniej
Szkoły Podstawowej nr 105 w Świdnicy
poprzez zmianę jej siedziby

14

Uchwała Rady Miejskiej
z dn. 22.02.2019 r.

V/40/19

w sprawie zamiaru przekształcenia ośmioletniej
Szkoły Podstawowej nr 4 im. Henryka
Sienkiewicza przy ul. Karola Marcinkowskiego
4 – 6 w Świdnicy poprzez likwidację lokalizacji
prowadzenia
zajęć
dydaktycznych,
wychowawczych i opiekuńczych w budynku
przy ul. Mieczysława Kozara – Słobódzkiego
21 w Świdnicy.

15.

Uchwała Rady Miejskiej
z dn. 22.02.2019 r.

V/41/19

w sprawie zmiany budżetu

16.

Uchwała Rady Miejskiej
z dn. 22.02.2019 r.

V/42/19

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Miasta Świdnicy

17.

Uchwała Rady Miejskiej
z dn. 22.02.2019 r.

V/43/19

w sprawie określenia zasad udzielania dotacji
celowej dla rodzinnych ogrodów działkowych
z budżetu Gminy Miasto Świdnica

18.

Uchwała Rady Miejskiej
z dn. 29.03.2019 r.

VI/44/19

w
sprawie
uchwalenia
„Regulaminu
dostarczania wody i odprowadzania ścieków na
terenie Gminy Miasto Świdnica”

19.

Uchwała Rady Miejskiej
z dn. 29.03.2019 r.

VI/45/19

20.

Uchwała Rady Miejskiej
z dn. 29.03.2019 r.

VI/46/19

w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasto
Świdnica w 2019 r.”
w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa
drogowego gminnych dróg publicznych w
granicach administracyjnych Gminy Miasta
Świdnicy
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21.

Uchwała Rady Miejskiej
z dn. 29.03.2019 r.

VI/47/19

w sprawie ustalenia regulaminu korzystania
z parków miejskich i placów zabaw
w Świdnicy

22.

Uchwała Rady Miejskiej
z dn. 29.03.2019 r.

VI/48/19

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia
„Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy
Miasto Świdnica”

23.

Uchwała Rady Miejskiej
z dn. 29.03.2019 r.

VI/49/19

w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do
Partnerstwa powołanego do realizacji projektu
pn. „Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła
w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie
wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej”

24.

Uchwała Rady Miejskiej
z dn. 29.03.2019 r.

VI/50/19

w sprawie wyrażenia zgody na realizację w
latach 2019-2020 projektu przygotowanego w
ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego,
Programu
Współpracy
Transgranicznej 2014-2020 Interreg V-A
Republika Czeska - Polska pod nazwą „Razem
poprzez wieki”

25.

Uchwała Rady Miejskiej
z dn. 29.03.2019 r.

VI/51/19

zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych
zasad wnoszenia obywatelskiej inicjatywy
uchwałodawczej

26.

Uchwała Rady Miejskiej
z dn. 29.03.2019 r.

VI/52/19

w sprawie przystąpienia do sporządzenia
miejscowego
planu
zagospodarowania
przestrzennego dla obszaru Świdnicy – Kolonia
północ

27.

Uchwała Rady Miejskiej
z dn. 29.03.2019 r.

VI/53/19

w sprawie przystąpienia do sporządzenia
zmiany w części tekstowej miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla obszaru
Świdnicy – Osiedle Zawiszów

28.

Uchwała Rady Miejskiej
z dn. 29.03.2019 r.

VI/54/19

zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia do
realizacji programu pn. „Lokalny Program
Rewitalizacji Gminy Miasto Świdnica na lata
2015-2024”

29.

Uchwała Rady Miejskiej
z dn. 29.03.2019 r.

VI/55/19

w sprawie zmiany budżetu

30.

Uchwała Rady Miejskiej
z dn. 29.03.2019 r.

VI/56/19

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Miasta Świdnicy

31.

Uchwała Rady Miejskiej
z dn. 29.03.2019 r.

VI/57/19

w sprawie udzielenia z budżetu Gminy Miasta
Świdnicy na 2019 r. dotacji celowych na
planowane
prace
konserwatorskie,
restauratorskie i roboty budowlane przy
zabytkach
zlokalizowanych
na
terenie
Świdnicy, wpisanych do rejestru zabytków lub
znajdujących się w gminnej ewidencji
zabytków
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32.

Uchwała Rady Miejskiej
z dn. 29.03.2019 r.

VI/58/19

w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody

33.

Uchwała Rady Miejskiej
z dn. 26.04.2019 r.

VII/59/19

w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od
obowiązku przetargowego trybu zawarcia
umowy
najmu
lokalu
użytkowego,
mieszczącego się w budynku przy ulicy
Wodnej 4 oraz przy ulicy Wrocławskiej 16 w
Świdnicy

34.

Uchwała Rady Miejskiej
z dn. 26.04.2019 r.

VII/60/19

w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla obszaru
Świdnicy – ul. Łączna

35.

Uchwała Rady Miejskiej
z dn. 26.04.2019 r.

VII/61/19

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Strefy
Płatnego Parkowania w Świdnicy oraz
wysokości stawek opłaty za parkowanie
pojazdów samochodowych na drogach
publicznych na terenie Miasta Świdnica

36.

Uchwała Rady Miejskiej
z dn. 26.04.2019 r.

VII/62/19

w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od
obowiązku przetargowego trybu zawarcia
umowy
najmu
lokalu
użytkowego,
mieszczącego się przy Placu Grunwaldzkim 11
w Świdnicy – schron

37.

Uchwała Rady Miejskiej
z dn. 26.04.2019 r.

VII/63/19

w sprawie uchylenia uchwały nr XX/243/08
Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia
30 maja 2008 r. w sprawie ustalania opłat za
korzystanie z cmentarzy i urządzeń cmentarzy
komunalnych Świdnicy

38.

Uchwała Rady Miejskiej
z dn. 26.04.2019 r.

VII/64/19

39.

Uchwała Rady Miejskiej
z dn. 26.04.2019 r.

VII/65/19

w sprawie powierzenia Prezydentowi Miasta
Świdnicy uprawnień do ustalania wysokości
cen i opłat albo stanowienia o sposobie ustalania
cen i opłat za usługi komunalne o charakterze
użyteczności publicznej oraz za korzystanie z
gminnych obiektów i urządzeń użyteczności
publicznej
w sprawie zmiany budżetu

40.

Uchwała Rady Miejskiej
z dn. 26.04.2019 r.

VII/66/19

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Miasta Świdnicy

41.

Uchwała Rady Miejskiej
z dn. 31.05.2019 r.

VIII/67/19

w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwiązywania
Problemów Społecznych w Gminie Miasto
Świdnica na lata 2019 - 2025”

42.

Uchwała Rady Miejskiej
z dn. 31.05.2019 r.

VIII/68/19

zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia z
budżetu
Gminy
Miasta
Świdnicy
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na 2019r. dotacji celowych na planowane prace
konserwatorskie, restauratorskie i roboty
budowlane przy zabytkach zlokalizowanych na
terenie Świdnicy, wpisanych do rejestru
zabytków lub znajdujących się w gminnej
ewidencji zabytków
w sprawie udzielenia z budżetu Gminy Miasta
Świdnicy na 2019 r. dotacji celowej na
interwencyjne
prace
konserwatorskie,
restauratorskie i roboty budowlane przy
zabytkach
zlokalizowanych
na
terenie
Świdnicy, wpisanych do rejestru zabytków lub
znajdujących się w gminnej ewidencji
zabytków

43.

Uchwała Rady Miejskiej
z dn. 31.05.2019 r.

VIII/69/19

44.

Uchwała Rady Miejskiej
z dn. 31.05.2019 r.

VIII/70/19

zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia
„Programu
opieki
nad
zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie Gminy Miasto Świdnica w
2019 r.”

45.

Uchwała Rady Miejskiej
z dn. 31.05.2019 r.

VIII/71/19

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia
„Regulaminu
dostarczania
wody
i odprowadzania ścieków na terenie Gminy
Miasto Świdnica”

46.

Uchwała Rady Miejskiej
z dn. 31.05.2019 r.

VIII/72/19

w sprawie zapewnienia warunków do osiedlenia
się na stałe w Gminie Miasto Świdnica
czteroosobowej rodzinie Państwa Natalii
i Dymitra Szymkow z Republiki Kazachstanu,
w ramach repatriacji

47.

Uchwała Rady Miejskiej
z dn. 31.05.2019 r.

VIII/73/19

w sprawie zapewnienia warunków do osiedlenia
się na stałe w Gminie Miasto Świdnica
trzyosobowej
rodzinie
Państwa
Olgi
i Walentego Iwanickich z Republiki
Kazachstanu, w ramach repatriacji

48.

Uchwała Rady Miejskiej
z dn. 31.05.2019 r.

VIII/74/19

w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od
obowiązku przetargowego trybu zawarcia
umowy najmu garażu przy ul. Piekarskiej 1
w Świdnicy

49.

Uchwała Rady Miejskiej
z dn. 31.05.2019 r.

VIII/75/19

w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od
obowiązku przetargowego trybu zawarcia
umowy
najmu
lokalu
użytkowego,
mieszczącego się w bloku śródrynkowym –
w Rynku 43 w Świdnicy

50.

Uchwała Rady Miejskiej
z dn. 31.05.2019 r.

VIII/76/19

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie
porozumień z Państwowym Gospodarstwem
Wodnym Wody Polskie na wykonywanie zadań
z zakresu utrzymania wód stanowiących
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własność Skarbu Państwa i ponoszenie kosztów
utrzymania tych wód w 2019 r.

51.

Uchwała Rady Miejskiej
z dn. 31.05.2019 r.

VIII/77/19

w sprawie zmiany budżetu

52.

Uchwała Rady Miejskiej
z dn. 31.05.2019 r.

VIII/78/19

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Miasta Świdnicy

53.

Uchwała Rady Miejskiej
z dn. 31.05.2019 r.

VIII/79/19

w sprawie rozpatrzenia petycji przedsiębiorców
prowadzących
w
Świdnicy
lokale
gastronomiczne, w których podawane są napoje
alkoholowe

54.

Uchwała Rady Miejskiej
z dn. 13.06.2019 r.

IX/80/19

w sprawie przekształcenia ośmioletniej Szkoły
Podstawowej nr 4 im. Henryka Sienkiewicza
przy ul. Karola Marcinkowskiego 4-6 w
Świdnicy poprzez likwidację lokalizacji
prowadzenia
zajęć
dydaktycznych,
wychowawczych i opiekuńczych w budynku
przy ul. Mieczysława Kozara – Słobódzkiego
21 w Świdnicy

55.

Uchwała Rady Miejskiej
z dn. 13.06.2019 r.

IX/81/19

w sprawie przekształcenia ośmioletniej Szkoły
Podstawowej nr 105 w Świdnicy poprzez
zmianę jej siedziby

56.

Uchwała Rady Miejskiej
z dn. 13.06.2019 r.

IX/82/19

w sprawie planu dofinansowania form
doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz
ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania
opłat w 2019 r.

57.

Uchwała Rady Miejskiej
z dn. 13.06.2019 r.

IX/83/19

w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od
obowiązku przetargowego trybu zawarcia
umowy
najmu
lokalu
użytkowego,
mieszczącego się przy ul. Długiej 12 w
Świdnicy

58.

Uchwała Rady Miejskiej
z dn. 13.06.2019 r.

IX/84/19

w sprawie powołania Zespołu opiniującego
kandydatów na ławników na kadencję 20202023

59.

Uchwała Rady Miejskiej
z dn. 13.06.2019 r.

IX/85/19

w sprawie zmiany budżetu

60.

Uchwała Rady Miejskiej
z dn. 13.06.2019 r.

IX/86/19

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Miasta Świdnicy

61.

Uchwała Rady Miejskiej
z dn. 19.06.2019 r.

IX/87/19

w sprawie udzielenia wotum zaufania dla
Prezydenta Miasta Świdnicy
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62.

Uchwała Rady Miejskiej
z dn. 19.06.2019 r.

IX/88/19

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania
finansowego oraz sprawozdania z wykonania
budżetu za 2018 rok.

63.

Uchwała Rady Miejskiej
z dn. 19.06.2019 r.

IX/89/19

w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta
Świdnicy absolutorium z tytułu wykonania
budżetu za 2018 rok.

64.

Uchwała Rady Miejskiej
z dn. 23.08.2019 r.

X/90/19

zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia
pomocy
rzeczowej
Województwu
Dolnośląskiemu

65.

Uchwała Rady Miejskiej
z dn. 23.08.2019 r.

X/91/19

w sprawie współpracy Gminy Miasta Świdnica
z Miastem Kobuleti w Gruzji

66.

Uchwała Rady Miejskiej
z dn. 23.08.2019 r.

X/92/19

w sprawie współpracy Gminy Miasta Świdnica
z Miastem Uchaud we Francji

67.

Uchwała Rady Miejskiej
z dn. 23.08.2019 r.

X/93/19

w sprawie przejęcia zarządzania drogą krajową
nr 35 w zakresie realizacji zadania
pn. „Zagospodarowanie ronda w ciągu DK 35”

68.

Uchwała Rady Miejskiej
z dn. 23.08.2019 r.

X/94/19

w sprawie nadania imienia dla ronda
u zbiegu ulic Kliczkowskiej i Mikołaja
Kopernika w Świdnicy

69.

Uchwała Rady Miejskiej
z dn. 23.08.2019 r.

X/95/19

w sprawie ustalenia zasad usytuowania miejsc
sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
na terenie miasta Świdnicy

70.

Uchwała Rady Miejskiej
z dn. 23.08.2019 r.

X/96/19

w sprawie nadania imienia Hali SportowoWidowiskowej w Świdnicy

71.

Uchwała Rady Miejskiej
z dn. 23.08.2019 r.

X/97/19

w sprawie zmiany budżetu

72.

Uchwała Rady Miejskiej
z dn. 23.08.2019 r.

X/98/19

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Miasta Świdnicy

73.

Uchwała Rady Miejskiej
z dn. 23.08.2019 r.

X/99/19

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu
udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym
oraz publicznym szkołom, przedszkolom
i innym formom wychowania przedszkolnego
prowadzonym przez osoby fizyczne i prawne
oraz
trybu
przeprowadzania
kontroli
prawidłowości ich pobrania i wykorzystania

74.

Uchwała Rady Miejskiej
z dn. 27.09.2019 r.

XI/100/19

w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla obszaru
Świdnica – Kraszowice
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75.

Uchwała Rady Miejskiej
z dn. 27.09.2019 r.

XI/101/19

w sprawie wyboru ławników do Sądu
Rejonowego w Świdnicy na kadencję
2020 – 2023

76.

Uchwała Rady Miejskiej
z dn. 27.09.2019 r.

XI/102/19

w sprawie wyboru ławników do Sądu
Okręgowego w Świdnicy na kadencję
2020 - 2023

77.

Uchwała Rady Miejskiej
z dn. 27.09.2019 r.

XI/103/19

zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu
Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Cypriana
Kamila Norwida w Świdnicy

78.

Uchwała Rady Miejskiej
z dn. 27.09.2019 r.

XI/104/19

zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia
pomocy
rzeczowej
Województwu
Dolnośląskiemu w latach 2018 - 2020

79.

Uchwała Rady Miejskiej
z dn. 27.09.2019 r.

XI/105/19

w sprawie nadania imienia dla ronda
u zbiegu ulic Mikołaja Kopernika, Okrężnej
i Przemysłowej w Świdnicy

80.

Uchwała Rady Miejskiej
z dn. 27.09.2019 r.

XI/106/19

81.

Uchwała Rady Miejskiej
z dn. 27.09.2019 r.

XI/107/19

w
sprawie
powołania
delegatów
reprezentujących Gminę Miasto Świdnicę w
Sudeckim
Stowarzyszeniu
Inicjatyw
Gospodarczych w Świdnicy
w sprawie przystąpienia do sporządzenia
miejscowego
planu
zagospodarowania
przestrzennego dla terenu po byłej trafostacji
położonego przy ul. Armii Krajowej
w Świdnicy

82.

Uchwała Rady Miejskiej
z dn. 27.09.2019 r.

XI/108/19

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu
udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym
oraz publicznym szkołom, przedszkolom
i innym formom wychowania przedszkolnego
prowadzonym przez osoby fizyczne i prawne
oraz
trybu
przeprowadzania
kontroli
prawidłowości ich pobrania i wykorzystania

83.

Uchwała Rady Miejskiej
z dn. 27.09.2019 r.

XI/109/19

w sprawie zmiany budżetu

84.

Uchwała Rady Miejskiej
z dn. 30.10.2019 r.

XII/110/19

sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla obszaru
Świdnicy – ul. Pafalu

85.

Uchwała Rady Miejskiej
z dn. 30.10.2019 r.

XII/111/19

w
sprawie
powierzenia
Miejskiemu
Przedsiębiorstwu
Komunikacyjnemu
w Świdnicy Spółka z o.o. wykonywania
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zadania własnego gminy z
publicznego transportu zbiorowego

zakresu

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie
porozumienia między Gminą Miasto Świdnica
a Gminą Żarów w zakresie realizacji zadania
publicznego - bezpłatnego transportu i opieki w
czasie przewozu niepełnosprawnego ucznia do
Specjalnego
Ośrodka
SzkolnoWychowawczego w Nowym Siodle
w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od
obowiązku przetargowego trybu zawarcia
umowy najmu garażu, mieszczącego się przy ul.
Śląskiej 29 (nr działki 3143, obr. 4,
Śródmieście) w Świdnicy

86.

Uchwała Rady Miejskiej
z dn. 30.10.2019 r.

XII/112/19

87.

Uchwała Rady Miejskiej
z dn. 30.10.2019 r.

XII/113/19

88.

Uchwała Rady Miejskiej
z dn. 30.10.2019 r.

XII/114/19

w sprawie rozpatrzenia petycji osoby fizycznej
wniesionej w interesie publicznym

89.

Uchwała Rady Miejskiej
z dn. 30.10.2019 r.

XII/115/19

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży części
działek nr 1393/2 i 1394/2 położonych przy
Józefa Ignacego Kraszewskiego w Świdnicy

90.

Uchwała Rady Miejskiej
z dn. 30.10.2019 r.

XII/116/19

w sprawie nadania imienia dla ronda u zbiegu
ulic Wrocławskiej i Kliczkowskiej w Świdnicy

91.

Uchwała Rady Miejskiej
z dn. 30.10.2019 r.

XII/117/19

w sprawie przyjęcia „Programu współpracy
Gminy Miasto Świdnica z organizacjami
pozarządowymi oraz innymi podmiotami
prowadzącymi
działalność
społecznie
użyteczną na 2020 rok”

92.

Uchwała Rady Miejskiej
z dn. 30.10.2019 r.

XII/118/19

w sprawie zmiany budżetu

93.

Uchwała Rady Miejskiej
z dn. 30.10.2019 r.

XII/119/19

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Miasto Świdnica

94.

Uchwała Rady Miejskiej
z dn. 30.10.2019 r.

XII/120/19

zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia, z
budżetu Gminy Miasta Świdnicy na 2019 r.,
dotacji celowych na planowane prace
konserwatorskie, restauratorskie i roboty
budowlane przy zabytkach zlokalizowanych na
terenie Świdnicy, wpisanych do rejestru
zabytków lub znajdujących się w gminnej
ewidencji zabytków

95.

Uchwała Rady Miejskiej
z dn. 22.11.2019 r.

XIII/121/19

w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od
obowiązku przetargowego trybu zawarcia
umowy najmu lokalu użytkowego o
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powierzchni 24,04 m2, mieszczącego się przy
ul. Łukowej 5 w Świdnicy

96.

Uchwała Rady Miejskiej
z dn. 22.11.2019 r.

XIII/122/19

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia
regulaminu
określającego
wysokość
i
szczegółowe
warunki
przyznawania
nauczycielom dodatków za wysługę lat,
motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki
pracy oraz niektóre inne składki wynagrodzenia

97.

Uchwała Rady Miejskiej
z dn. 22.11.2019 r.

XIII/123/19

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia
statutu Żłobka Miejskiego nr 1 w Świdnicy

98.

Uchwała Rady Miejskiej
z dn. 22.11.2019 r.

XIII/124/19

zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia
jednostki budżetowej Żłobek Miejski nr 2 w
Świdnicy i nadania jej statutu

99.

Uchwała Rady Miejskiej
z dn. 22.11.2019 r.

XIII/125/19

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia
wysokości opłat za pobyt dziecka w żłobku oraz
maksymalnej opłaty za wyżywienie

100.

Uchwała Rady Miejskiej
z dn. 22.11.2019 r.

XIII/126/19

w sprawie zmiany w części tekstowej
miejscowego
planu
zagospodarowania
przestrzennego dla obszaru Świdnicy - Osiedle
Zawiszów

101.

Uchwała Rady Miejskiej
z dn. 22.11.2019 r.

XIII/127/19

w sprawie określenia wysokości
podatku od nieruchomości

102.

Uchwała Rady Miejskiej
z dn. 22.11.2019 r.

XIII/128/19

w sprawie nadania tytułu Zasłużony dla Miasta
Świdnicy

103.

Uchwała Rady Miejskiej
z dn. 22.11.2019 r.

XIII/129/19

w sprawie nadania tytułu Zasłużony dla Miasta
Świdnicy

104.

Uchwała Rady Miejskiej
z dn. 22.11.2019 r.

XIII/130/19

w sprawie nadania imienia dla ronda u zbiegu
ulic Księcia Henryka Pobożnego, Kazimierza
Wielkiego,
Bogusza
Stęczyńskiego
i Waleriana Łukasińskiego w Świdnicy

105.

Uchwała Rady Miejskiej
z dn. 22.11.2019 r.

XIII/131/19

w sprawie zmiany budżetu

106.

Uchwała Rady Miejskiej
z dn. 22.11.2019 r.

XIII/132/19

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Miasto Świdnicy

107.

Uchwała Rady Miejskiej
z dn. 22.11.2019 r.

XIII/133/19

w sprawie ustalenia wydatków, które nie
wygasają z upływem roku budżetowego 2019

108.

Uchwała Rady Miejskiej
z dn. 22.11.2019 r.

XIII/134/19

w sprawie nadania imienia dla ronda u zbiegu
ulic Emilii Plater, Ludwika Zamenhofa
i Ceglanej w Świdnicy
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stawek

109.

Uchwała Rady Miejskiej
z dn. 22.11.2019 r.

XIII/135/19

w sprawie przekazania
z właściwością

110.

Uchwała Rady Miejskiej
z dn. 20.12.2019 r.

XIV/136/19

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Miasta Świdnicy

111.

Uchwała Rady Miejskiej
z dn. 20.12.2019 r.

XIV/137/19

w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Świdnicy
na 2020 rok

112.

Uchwała Rady Miejskiej
z dn. 20.12.2019 r.

XIV/138/19

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawki
opłat za korzystanie przez operatora
i przewoźnika z dworca autobusowego, którego
właścicielem jest Gmina Miasto Świdnica

113.

Uchwała Rady Miejskiej
z dn. 20.12.2019 r.

XIV/139/19

w sprawie zmiany w części tekstowej
miejscowego
planu
zagospodarowania
przestrzennego miasta Świdnicy „Śródmieście południe”

114.

Uchwała Rady Miejskiej
z dn. 20.12.2019 r.

XIV/140/19

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia
stawek opłat za zajęcie pasa drogowego
gminnych dróg publicznych w granicach
administracyjnych Gminy Miasta Świdnicy

115.

Uchwała Rady Miejskiej
z dn. 20.12.2019 r.

XIV/141/19

w sprawie przyjęcia „Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
i Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie
Miasto Świdnica na 2020 r.”

116.

Uchwała Rady Miejskiej
z dn. 20.12.2019 r.

XIV/142/19

zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości oraz
warunków udzielania bonifikat od opłat
jednorazowych z tytułu przekształcenia prawa
użytkowania
wieczystego
gruntów
zabudowanych
na
cele
mieszkaniowe
stanowiących własność Gminy Miasto
Świdnica w prawo własności tych gruntów

117.

Uchwała Rady Miejskiej
z dn. 20.12.2019 r.

XIV/143/19

w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Świdnicy

118.

Uchwała Rady Miejskiej
z dn. 20.12.2019 r.

XIV/144/19

w sprawie określenia średniej ceny jednostki
paliwa w Gminie Miasto Świdnica na rok
szkolny 2019/2020

119.

Uchwała Rady Miejskiej
z dn. 20.12.2019 r.

XIV/145/19

w sprawie zmiany budżetu

120.

Uchwała Rady Miejskiej
z dn. 20.12.2019 r.

XIV/146/19

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Miasta Świdnicy

121.

Uchwała Rady Miejskiej
z dn. 20.12.2019 r.

XIV/147/19

w sprawie wydatków, które nie wygasają
z upływem roku budżetowego 2019
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petycji

zgodnie

Urząd Stanu Cywilnego
Urodzenia
W 2019 roku w świdnickim Urzędzie Stanu Cywilnego sporządzono 1516 aktów urodzeń, tj. o 8 aktów
więcej niż w roku 2018. Urodziło się nieznacznie więcej dziewczynek niż chłopców (różnica wynosi
11). Część aktów to akty dzieci urodzonych zagranicą, a zarejestrowane w Polsce - 278 ( w 2018- 285,
w 2017– 218).
Najczęściej wybieranym przez rodziców imieniem żeńskim, podobnie jak w latach ubiegłych tj. 2018,
2017, 2015, 2014 i 2013, była Zuzanna, (w roku 2016 Lena). Popularne wśród noworodków były
również imiona: Maja, Julia, Hanna, Lena, Emilia, Amelia, Zofia, Oliwia.
Najczęściej wskazywanym imieniem męskim był Antoni, w dalszej kolejności Filip (w 2017 na
pierwszym miejscu), Jakub (w 2018 r. najchętniej wybierany), Szymon, Franciszek, Jan, Aleksander,
Wojciech, Kacper.
Liczba złożonych oświadczeń o uznaniu ojcostwa przed kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego w 2019
roku wynosiła 439 (w 2018 – 385, w 2017 - 462, w 2016 – 424, w 2015- 422, w 2013 r. - 398, w 2012 r.
- 374, w 2011 - 362).
Małżeństwa i rozwody
Liczba małżeństw, zawartych w ubiegłym roku na terenie Miasta, gminy wiejskiej Świdnica i
gminy Marcinowice wyniosła 399, (natomiast w 2018- 414, w 2017- 373, w 2016 - 386, w 2015 - 442).
Zawarto zatem o 15 związków małżeńskich mniej niż w 2018 roku. 201 małżeństw zostało zawartych
przed kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego (w roku 2018 -169), z czego 29 ślubów poza lokalem USC.
Śluby udzielone przez Prezydenta Miasta Świdnicy - 16
Natomiast ślubów wyznaniowych odbyło się 198 (w 2018r.- 208).
84 akty małżeńskie wpisano do rejestru stanu cywilnego po zawarciu małżeństwa za granicą i jest
to liczba mniejsza o 33 w stosunku do roku 2018 (117).
32 lata to największa różnica wieku dzieląca małżonków.
W 2019 r. do aktów małżeństw wpisano także znaczną liczbę wyroków rozwodowych – 192 (w
2018 - 183, w 2017 -153, w 2016 - 198, w 2015 -176).
Zgony
W 2019 roku zarejestrowano 1147 zgonów, tj. o 94 więcej w stosunku do roku 2018 (w 2018- 1053, w
2017 – 1022, w 2016 - 954, w 2015 - 922). Rokrocznie wzrasta ilość zarejestrowanych zgonów. Ponadto
do rejestru stanu cywilnego wpisano 36 aktów zgonów, które miały miejsce za granicą (w 2018 - 16, w
2017 - 23, w 2016 - 29).
Jubileusze
53 par małżeńskich zostało odznaczonych medalami za długoletnie pożycie małżeńskie, nadanymi przez
Prezydenta RP. Wśród jubilatów znalazła jedna para świętująca żelazne gody 65 lat małżeństwa , 3 pary
świętowały 60 lat małżeństwa - diamentowe gody oraz jedna para uczciła szmaragdowe gody - 55 lat
małżeństwa.
Wszystkie zadania realizowane w Urzędzie Stanu Cywilnego w Świdnicy zgodnie z art.6 ustawy z dnia
28 listopada 2014r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. z 2020r., poz.463 t.j.) jako zadania zlecone z
zakresu administracji rządowej.

105

