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PPooddssttaawwaa  pprraawwnnaa  
 

W związku z ustawą z dnia 11 stycznia 2018 roku o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia 
udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów 
publicznych do ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym wprowadzono nową 
instytucję prawną – Raport o stanie gminy. 

Raport o stanie gminy przedstawia co roku Burmistrz Radzie Miejskiej nie później niż do 31 
maja. Obejmuje on podsumowanie działalności Burmistrza w roku poprzednim, w szczególności 
realizację polityk, programów i strategii uchwał rady miasta i budżetu obywatelskiego. 

Raport o stanie gminy rozpatrywany jest podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała  
w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium Burmistrzowi. Rozpatrywany jest on  
w pierwszej kolejności, a etap debaty kończy się przeprowadzeniem głosowania nad udzieleniem 
Burmistrzowi wotum zaufania. 

 
GGłłóówwnnee  kkiieerruunnkkii  ddzziiaałłaańń  GGmmiinnyy  ww  22002200  rrookkuu  

W 2020 roku Gmina Bierutów konsekwentnie realizowała zadania wynikające z polityk, 
programów, strategii przyjętych na szczeblu lokalnym, a także zadań zleconych przez władzę 
rządową. Działania skierowane były przede wszystkim na rozwój sieci wodociągowej (budowa sieci 
wodociągowej w miejscowości Wabienice) i rozwój infrastruktury drogowej (m.in. poprzez budowę 
i remont dróg, montaż monitoringu na Rynku w centrum Bierutowa) w celu poprawy stanu 
infrastruktury technicznej Gminy. Gmina podejmowała również działania mające na celu 
systematyczny wzrost poziomu życia mieszkańców Gminy poprzez doposażenie obiektów 
infrastruktury oświatowej i kulturalnej, rozwój usług dedykowanym seniorom, przeciwdziałanie 
ubóstwu i procesom marginalizacji społecznej oraz wspieranie działalności organizacji 
pozarządowych. Niezwykle istotną kwestią dla życia mieszkańców i rozwoju Gminy było również 
rozpoczęcie budowy Przedszkola Miejskiego w Bierutowie.  

Gmina realizowała również zadania zgodne ze Strategią Rozwoju Miasta i Gminy Bierutów na 
lata 2014-2020, będącą nadrzędnym dokumentem strategicznym w Gminie oraz przyjętą w niej 
misją, którą jest: 

„Miasto i Gmina Bierutów w 2020 roku to przestrzeń przyjazna do życia, otwarta na potrzeby 
mieszkańców, gdzie podejmowane są wyłącznie działania proekologiczne z dobrze rozbudowaną 

infrastrukturą techniczną oraz komunikacyjną, sprzyjając przy tym realizacji inicjatyw oddolnych”. 
 
Jednocześnie Burmistrz Miasta i Gminy Bierutów wykonywał uchwały Rady Miejskiej  

w Bierutowie, których w 2020 roku podjęto łącznie 124. Corocznie w Gminie tworzony jest również 
budżet obywatelski oraz fundusz sołecki, które stanowi środki wyodrębnione z budżetu gminy, 
zagwarantowane na realizację przedsięwzięć służących poprawie warunków życia mieszkańców 
Miasta i Gminy Bierutów. W 2020 roku poszczególne sołectwa wydatkowały środki głównie na 
rozwój infrastruktury sportowo-rekreacyjnej i organizacje imprez kulturalno-integracyjnych  
i kulturalno-sportowych, doposażenie świetlic wiejskich, a także poprawę estetyki i utrzymanie 
zieleni na wsiach.  
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22..11..  WWssttęępp  
 

Gmina funkcjonuje na podstawie Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządnie gminnym. 
Dokument określa, m.in. zakres działania i zadania gminy, kompetencje władz oraz akty prawa 
miejscowego stanowionego przez gminę. W szczególności zadania własne obejmują sprawy: 
 
• ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz 

gospodarki wodnej; 
• gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego; 
• wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków 

komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk  
i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz 
gaz; 

• działalności w zakresie telekomunikacji; 
• lokalnego transportu zbiorowego; 
• ochrony zdrowia; 
• pomocy społecznej, w tym ośrodków i zakładów opiekuńczych; 
• wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej; 
• gminnego budownictwa mieszkaniowego; 
• edukacji publicznej; 
• kultury, w tym bibliotek gminnych i innych instytucji kultury oraz ochrony zabytków i opieki 

nad zabytkami; 
• kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych; 
• targowisk i hal targowych; 
• zieleni gminnej i zadrzewień; 
• cmentarzy gminnych; 
• porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej  

i przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania gminnego magazynu 
przeciwpowodziowego; 

• utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów 
administracyjnych; 

• polityki prorodzinnej, w tym zapewnienia kobietom w ciąży opieki socjalnej, medycznej  
i prawnej; 

• wspierania i upowszechniania idei samorządowej, w tym tworzenia warunków do działania  
i rozwoju jednostek pomocniczych i wdrażania programów pobudzania aktywności 
obywatelskiej; 

• promocji gminy; 
• współpracy i działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych 

w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 
 i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, 650, 723 i 1365 oraz z 2019 r. poz. 37); 

• współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw. 
 

Zgodnie z art. 3 ust. 1 ww. ustawy, o ustroju gminy stanowi statut. Statut Miasta i Gminy 
Bierutów został przyjęty uchwałą nr XLVIII/423/18 Rady Miejskiej w Bierutowie z dnia  
11 października 2018 r. w sprawie Statutu Miasta i Gminy Bierutów. 
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22..22..  CChhaarraakktteerryyssttyykkaa  GGmmiinnyy    

Gmina Bierutów jest Gminą miejsko-wiejską położoną w powiecie oleśnickim, we wschodniej 
części województwa dolnośląskiego przy granicy z województwem opolskim. Sąsiaduje z 3 gminami 
województwa dolnośląskiego:  

• od południa z Gminą Jelcz-Laskowice (gmina miejsko-wiejska, powiat oławski), 
• od zachodu i północnego zachodu z Gminą Oleśnica (gmina wiejska, powiat oleśnicki), 
• od północy i północnego wschodu z Gminą Dziadowa Kłoda (gmina wiejska, powiat 

oleśnicki),  

i 2 gminami województwa opolskiego: 

• od wschodu z Gminą Wilków (gmina wiejska, powiat namysłowski), 
• od południowego wschodu z Gminą Namysłów (gmina miejsko-wiejska, powiat 

namysłowski). 

W ujęciu administracyjnym Gmina składa się z Miasta Bierutów, będącego siedzibą władz 
lokalnych oraz 16 sołectw: Gorzesław, Jemielna, Karwiniec, Kijowice, Kruszowice, Paczków, 
Posadowice, Radzieszyn, Sątok, Solniki Małe, Solniki Wielkie, Stronia, Strzałkowo, Wabienice, 
Zawidowie  
i Zbytowa. 

Gmina charakteryzuje się zmiennością krajobrazu, z przewagą terenu nizinnego. Położona jest 
w malowniczej dolinie rzeki Widawy, stanowiącej dopływ rzeki Odry, w dużych kompleksach pól  
i lasów. Jej powierzchnia wynosi 146,73 km2, co stanowi 14% powierzchni powiatu i 0,72% 
powierzchni województwa. Lasy stanowią 35 km2 powierzchni Gminy, a ponad 100 km2 to użytki 
rolne, co odpowiednio wynosi 24% i 68% całkowitej powierzchni Gminy.  

Według stanu na 31 grudnia 2020 roku liczba mieszkańców Gminy wynosiła 9 690 osób,  
z czego: 

• 4 970 kobiet, 
• 4 720 mężczyzn. 

W 2020 roku urodziło się 81 dzieci i zmarło 112 osób, co stanowiło ujemny przyrost naturalny 
na poziomie -31 osób.  
 

LLiicczzbbaa  mmiieesszzkkaańńccóóww  ggmmiinnyy  wweeddłłuugg  ssttaannuu  nnaa  ddzziieeńń    
3311..1122..22002200  rrookkuu::  

RRuucchh  nnaattuurraallnnyy  ww  22002200  rrookkuu::  
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22..33..  OOrrggaanniizzaaccjjaa  UUrrzzęędduu  

Urząd funkcjonuje zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,  
a w szczególności z rozdziałem 2 ww. ustawy pn. „Zakres działania i zadania gminy”. Dodatkowo 
strukturę organizacyjną i zasady funkcjonowania urzędu określone zostały w Statucie Urzędu 
Miejskiego w Bierutowie przyjętego na podstawie uchwały nr XLVIII/423/18 Rady Miejskiej  
w Bierutowie z dnia 11 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta i Gminy Bierutów.  

WWŁŁAADDZZEE  GGMMIINNYY::  

1. Burmistrz – Piotr Sawicki 
2. Zastępca Burmistrza – Rafał Nowowiejski 
3. Sekretarz – Mariola Kutek 
4. Skarbnik – Maria Grelak 

  SSttrruukkttuurraa  oorrggaanniizzaaccyyjjnnaa  UUrrzzęędduu    ww  22002200  rrookkuu  

NNaazzwwaa  LLiicczzbbaa  oossóóbb  

BBuurrmmiissttrrzz  (1 etat)  

ZZaassttęęppccaa  BBuurrmmiissttrrzzaa   (1 etat) 

SSeekkrreettaarrzz   

((KKiieerroowwnniikk  RReeffeerraattuu  OOrrggaanniizzaaccyyjjnneeggoo))     (1 etat) 

RReeffeerraatt  OOrrggaanniizzaaccyyjjnnyy             (9 etatów)  

KKiieerroowwnniikk  RReeffeerraattuu  SSpprraaww  OObbyywwaatteellsskkiicchh  //   

KKiieerroowwnniikk  UUSSCC (1 etat) 

RReeffeerraatt  SSpprraaww  OObbyywwaatteellsskkiicchh  (2 etaty) 

SSkkaarrbbnniikk  ((KKiieerroowwnniikk  RReeffeerraattuu  FFiinnaannssoowweeggoo))   (1 etat) 

RReeffeerraatt  FFiinnaannssoowwyy   (7,5 etatu) 

KKiieerroowwnniikk  RReeffeerraattuu  IInnffrraassttrruukkttuurryy  ii  RRoozzwwoojjuu  (1 etat) 

RReeffeerraatt  IInnffrraassttrruukkttuurryy  ii  RRoozzwwoojjuu   (5 etatów)  

KKiieerroowwnniikk  RReeffeerraattuu  GGeeooddeezzjjii  ii  OOcchhrroonnyy   

ŚŚrrooddoowwiisskkaa  (1 etat) 

RReeffeerraatt  GGeeooddeezzjjii  ii  OOcchhrroonnyy  ŚŚrrooddoowwiisskkaa     (4 etaty) 
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RRaaddccaa  PPrraawwnnyy  (5/8 etatu) 

IInnssppeekkttoorr  ddss..  OObbssłłuuggii  RRaaddyy  (1 etat) 

PPooddiinnssppeekkttoorr  ddss..  FFuunndduusszzyy  ZZeewwnnęęttrrzznnyycchh  ii  

RRoozzwwoojjuu  OObbsszzaarróóww  WWiieejjsskkiicchh (1 etat) 

SSppeeccjjaalliissttaa  ddss..  PPrroommooccjjii  GGmmiinnyy  (1 etat) 

 
Do zadań Burmistrza, zgodnie z art. 30 ustawy o samorządzie gminnym, należy w szczególności: 

• przygotowywanie projektów uchwał rady gminy, 
• opracowywanie programów rozwoju w trybie określonym w przepisach o zasadach, 
• prowadzenia polityki rozwoju, 
• określanie sposobu wykonywania uchwał, 
• gospodarowanie mieniem komunalnym, 
• wykonywanie budżetu, 
• zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych. 

W realizacji zadań własnych gminy Burmistrz podlega wyłącznie Radzie Miejskiej. Rada Miejska 
kontroluje działalność Burmistrza, gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek 
pomocniczych gminy. W tym celu powołuje komisję rewizyjną. 
 

SSKKŁŁAADD  RRAADDYY  MMIIEEJJSSKKIIEEJJ  KKAADDEENNCCJJII  22001188--22002233:: 
  
1. Wysocka-Przybyłek Irena – Przewodnicząca  
2. Kisiel Krzysztof – Zastępca Przewodniczącej 
3. Baranowski Piotr 
4. Fleiszer Teresa 
5. Jarząb Marianna 
6. Karakuła Mariusz 
7. Lisowski Marek 
8. Ławniczak Józef 
9. Łyskawa Joanna 
10. Matuszczyk Jakub 
11. Mikoś  Małgorzata 
12. Woźniak Ryszard 
13. Zadka Urszula 
14. Zakrzewska Małgorzata 
15. Zmarzły Łukasz 

 
Do wyłącznej właściwości Rady Miejskiej należy między innymi: 

• uchwalanie statutu gminy, 
• ustalanie wynagrodzenia Burmistrza, stanowienie o kierunkach jego działania oraz 

przyjmowanie sprawozdań z jego działalności, 
• powoływanie i odwoływanie Skarbnika Gminy, który jest głównym księgowym budżetu – na 

wniosek Burmistrza, 
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• uchwalanie budżetu gminy, rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu oraz 
podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium z tego tytułu,

• rozpatrywanie raportu o stanie gminy oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub 
nieudzielenia wotum zaufania z tego tytułu,

• określanie wysokości sumy, do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania.
 

22..44.. WWyykkoonnyywwaannee zzaaddaanniiaa 

W 2020 roku Burmistrz wydał 4 954 decyzje administracyjne, z których 2 zostały zaskarżone, 
ale żadna nie została uchylona przez samorządowe kolegium odwoławcze, wojewodę lub 
wojewódzki sąd administracyjny. Z kolei liczba wydanych zarządzeń Burmistrza wyniosła 147. 
W ciągu roku wydano również 553 dowody osobiste, gdzie przeciętny czas oczekiwania na wydanie 
dowodu wynosił 21 dni.

Ze względu na stan pandemii na terenie całego kraju wszystkie szkolenia, ćwiczenia oraz 
treningi z zakresu zarządzania kryzysowego zostały odwołane. W 2020 roku przeprowadzonych 
zostało 85 spotkań Burmistrza z mieszkańcami Gminy i Miasta Bierutów. 

22..55.. JJeeddnnoossttkkii oorrggaanniizzaaccyyjjnnee GGmmiinnyy 

W 2020 roku podległych Gminie było 11 gminnych jednostek organizacyjnych:

1. Urząd Miejski w Bierutowie,
2. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bierutowie,
3. Centrum Usług Wspólnych w Bierutowie,
4. Przedszkole Miejskie w Bierutowie,
5. Szkoła Podstawowa w Bierutowie,
6. Szkoła Podstawowa w Wabienicach,
7. Szkoła Podstawowa w Zbytowej,
8. Zakład Gospodarki Komunalnej w Bierutowie,
9. Ośrodek Kultury i Sportu w Bierutowie,
10. Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Bierutowie,
11. Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Bierutowie.

4 954
wydanych decyzji

553
wydane dowody osobiste

 
1

skarga na działalność organów 
Gminy 
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Ponadto w 2019 roku została powołana spółka GSK BIERKOM Sp. z o.o., która od 1 kwietnia 2020 
roku zajmuje się z odbiorem, transportem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych 
pochodzących z nieruchomości zamieszkałych zlokalizowanych na terenie Gminy Bierutów.  

 
22..66..  BBeezzppiieecczzeeńńssttwwoo  

W 2020 roku Gmina Bierutów na bezpieczeństwo publiczne poniosła wydatki inwestycyjne  
w wysokości 210.000,00 zł. Kwota ta przekazana była na zakup wozu ratowniczo-gaśniczego dla 
Ochotniczej Straży Pożarnej Bierutów. 

Dodatkowo w ramach przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się choroby COVID-10 w rozdziale 
zarządzania kryzysowego wydatkowano kwotę 215.011,00 zł. Na sfinansowanie powyższych 
wydatków skierowano środki z rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe w kwocie 140.011,00 zł 
oraz środki z opłat na sprzedaż alkoholu w kwocie 75.000,00 zł. 
 
 
 
 
 
  

  

22..77..  RReeaalliizzaaccjjaa  ppoolliittyykk,,  pprrooggrraammóóww  ii  ssttrraatteeggiiii  

W 2020 roku w Gminie Bierutów obowiązywały następujące strategie, polityki i programy: 

• Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Bierutów na lata 2014-2020, 
• Program Rewitalizacji Miasta i Gminy Bierutów na lata 2015-2020, 
• Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego przyjęte dnia  

29 kwietnia 2010 roku uchwalą nr XLV/389/10 Rady Miejskiej w Bierutowie zmienione 
uchwałą nr XIX/235/20 Rady Miejskiej w Bierutowie z dnia 27 lutego 2020 r., 

• Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych i Osób Niepełnosprawnych Gminy 
Bierutów na lata 2018-2028, 

• Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Mieście  
i Gminie Bierutów na lata 2016-2020, 

• Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2017-2020,  
• Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 

Przeciwdziałania Narkomani dla Miasta i Gminy Bierutów na rok 2020, 
• Program zdrowotny w zakresie profilaktyki – szczepienie profilaktyczne osób po 65 roku 

życia, przeciwko grypie, 
• Program zdrowotny w zakresie profilaktyki zakażeń wirusami brodawczaka ludzkiego (HPV) 

typu 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52, 58, 
• Program Współpracy Miasta i Gminy Bierutów z Organizacjami Pozarządowymi oraz 

Podmiotami  Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego na rok 2020, 
• Program usuwania azbestu z terenu Miasta i Gminy Bierutów, 
• Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 

terenie Miasta i Gminy Bierutów na 2020 rok, 
• Wieloletni Program Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Miasta i Gminy Bierutów 

na lata 2015-2020, 
• Plan Zarządzania Kryzysowego Miasta i Gminy Bierutów. 

12 zamontowanych kamer w 2020 roku 
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W związku z zakończeniem obowiązywania Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Bierutów na lata 
2014-2020 Gmina rozpoczęła prace nad przyjęciem nowej strategii – Strategii Rozwoju Miasta  
i Gminy Bierutów na lata 2021-2027. W 2020 roku zrealizowano następujące zadania: 

• 11 września odbyło się spotkanie robocze z Burmistrzem i częścią zespołu strategicznego, 

• 18 września odbył się warsztat diagnostyczny z członkami zespołu ds. Strategii, podczas 
którego dokonano oceny sytuacji społeczno-gospodarczej Gminy, 

• w dniach od 1 do 20 września przeprowadzone zostało badanie ankietowe wśród 
mieszkańców Miasta i Gminy Bierutów,  

• wykonana została diagnoza potencjału na podstawie której wyznaczone zostały obszary 
problemowe,  

• 9 listopada odbył się warsztat strategiczny podczas którego członkowie zespołu ds. Strategii 
pracowali nad misją, wizją, celami i działaniami strategicznymi.  

Zakończenie prac nad Strategią zaplanowane zostało na 2021 rok.  

 

 

22..88..  DDzziiaałłaanniiaa  pprroommooccyyjjnnee  

W 2020 roku Gmina Bierutów podejmowała szereg działań promocyjnych do których należało 
m.in. wydawanie biuletynu informacyjnego „Bierutów. Co słychać w naszej gminie?”  
i „Bierutowskiego Flasha”, prowadzenie profilu na Facebook’u „Bierutów. Dzieje się w gminie” oraz 
transmisji live „Zapytaj burmistrza”.  

W związku z pandemią COVID-19 utworzono transmisję live „Koronawirus. Raport”, 
przeprowadzono także kampanie informacyjne do akcji „#Gmina Bierutów szyje maseczki” oraz 
„Gmina Bierutów rozdaje maseczki”.  

Wprowadzono również znak graficzny Miasta i Gminy Bierutów, stosowany w działaniach 
informacyjno-promocyjnych wraz z księgą znaku. Znak umieszczono na gadżetach promocyjnych 
takich jak: torby papierowe, ekologiczne torby płócienne, smycze, kubki, maseczki ochronne itp.  
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Dodatkowo Gmina współpracuje z portalami MojaOlesnica.pl, olesnica24.com, olesnicainfo.pl 

oraz gazetą „Panorama Oleśnicka”. Gmina przygotowuje materiały oraz zdjęcia, które następnie 
publikowane są we wspomnianych portalach.  
  

22..99..  DDzziiaałłaanniiaa  ppooddjjęęttee  ww  rraammaacchh  wwaallkkii  zz  CCOOVVIIDD--1199  

W 2020 roku Gmina podjęła następujące działania w celu przeciwdziałania rozprzestrzenianiu 
się koronawirusa SARS-CoV-2 oraz radzenia sobie ze skutkami pandemii COVID-19: 

• na terenie Gminy wyznaczono oraz przygotowano miejsca do kwarantanny dla 
mieszkańców powracających z zagranicy, 

• w Urzędzie Miejskim wprowadzono zmiany zasad obsługi interesantów: obsługę 
indywidualną zastąpiła obsługa telefoniczna, mailowa lub poprzez portal EPUAP  
(w wyjątkowych przypadkach działa punkt podawczy w przedsionku budynku A), 

• przeprowadzono specjalistyczną dezynfekcję wszystkich szkół, przedszkoli oraz hali 
widowiskowo-sportowej na terenie Gminy, 

• zaadoptowano busa strażackiego do zadań związanych m.in. z dowozem żywności osobom 
przebywającym na kwarantannie domowej, którzy potrzebowali takiej pomocy,  

• w porozumieniu z mieszkańcami Bierutowa na bieżąco zamawiany był materiał do szycia 
maseczek dla medyków oraz dla wszystkich mieszkańców Miasta i Gminy Bierutów, 

• w porozumieniu z partnerem, z którym realizowany był projekt „E-aktywni mieszkańcy” na 
potrzeby uczniów szkół z terenu Gminy użyczonych zostało 12 laptopów,  

• pozyskano grant z Ministerstwa Cyfryzacji na zakup komputerów i tabletów dla uczniów do 
nauki zdalnej, 

• wspólnie z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej przyjmowana była żywność  
z Banku Żywności z Wrocławia, która przy wsparciu Ochotniczej Straży Pożarnej  
w Bierutowie przekazywana była mieszkańcom Gminy, 

• zaopatrywano w środki do dezynfekcji powierzchni, środki do dezynfekcji rąk, dozowniki, 
rękawiczki, maseczki, okulary i kombinezony ochronne, które pomocne są podczas działań 
zapobiegających rozprzestrzenianiu się zakażenia. Zakupione środki na bieżąco 
przekazywane były do jednostek gminnych, szkół, przedszkoli, ZP ZOZ-u oraz Ochotniczych 
Straży Pożarnych włączonych do KSRG, 

• oznakowano place zabaw podczas ich zamknięcia na czas ogólnokrajowego lockdown’u, 
• zorganizowano pobieranie wymazów dla nauczycieli Przedszkola Miejskiego, 
• Gmina utrzymywała stały kontakt z sanepidem i MGOPS w sprawie pomocy dla 

mieszkańców w trakcie kwarantanny i izolacji, 
• organizowano cotygodniowy „Koronawirus Raport” na żywo poprzez platformę Facebook, 
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• zamówiono wraz z montażem pleksi ochronne do Urzędu Miejskiego oraz placówek 
oświatowych, 

• prowadzono współpracę ze szkołami odnośnie zasad bezpieczeństwa oraz oznakowania 
holi specjalnymi naklejkami – ZACHOWAJ ODSTĘP, 

• na bieżąco wdrażano nowe zasady bezpieczeństwa oraz całodobowy monitoring sytuacji 
epidemiologicznej na terenie Gminy, 

• wspólnie z MGOPS organizowana była akcja „Wspieraj Seniora” oraz akcja mieszkańców 
„Pomoc sąsiedzka”, 

• wspierano lokalnych przedsiębiorców w akcji wykupienia chryzantem i zniczy w okresie 
święta Wszystkich Świętych, 

• monitorowano początek akcji „Szczepimy Się”.  
 
W celu zapewnienia bezpieczeństwa pracowników oraz dostosowania się do zaleceń 

rządowych sugerujących pracę zdalną umożliwione zostało całkowite przejście na pracę zdalną 
Urzędu Miejskiego w Bierutowie. Koordynacja prac odbywała się w sposób płynny, a pracownikom 
udostępniona została platforma Microsoft Teams, która umożliwia delegowanie i monitorowanie 
postępu realizacji zadań, a także komunikowanie się i przesyłanie plików.   

W 2020 roku na skutek pandemii COVID-19 kwarantanną objęto 939 mieszkańców Gminy, 
zarejestrowano 339 zakażonych osób, z czego 3 osoby zmarły. 
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33..11..  WWssttęępp  

Podstawowym aktem prawnym regulującym proces budżetowania w Gminie jest ustawa  
o finansach publicznych. Zgodnie z art. 211 tej ustawy: 

1. Budżet jednostki samorządu terytorialnego jest rocznym planem dochodów i wydatków 
oraz przychodów i rozchodów tej jednostki, 

2. Budżet jednostki samorządu terytorialnego jest uchwalany na rok budżetowy. 
3. Rokiem budżetowym jest rok kalendarzowy. 
4. Podstawą gospodarki finansowej jednostki samorządu terytorialnego w danym roku 

budżetowym jest uchwała budżetowa. 
5. Uchwała budżetowa składa się z: 

1) budżetu jednostki samorządu terytorialnego, 
2) załączników. 

 
Budżet Gminy Bierutów został przyjęty uchwałą nr XVII/211/19 Rady Miejskiej w Bierutowie  

z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Bierutów na rok 2020 oraz 
w ciągu roku był kilkukrotnie zmieniany. Ostatnia zmiana miała miejsce dnia 30 grudnia 2020 roku 
zgonie z uchwałą nr XXVII/333/20 Rady Miejskiej w Bierutowie.  

Zgodnie z wartościami wykonanymi, podstawowe kategorie budżetu Gminy w 2020 roku 
kształtowały się następująco:  
 

dochody ogółem: 49 094 176,63 zł: 

1) dochody bieżące:   
2) dochody majątkowe:  

46 269 325,45 zł, 
2 824 848,24 zł, 

wydatki ogółem: 49 473 312,92 zł: 

1)    wydatki bieżące:  
2)    wydatki majątkowe:  

44 326 422,76 zł, 
5 146 890,16 zł. 

 
Z tego względu deficyt budżetu wynosił 379.139,23 zł.  

 
33..22..  DDoocchhooddyy  

Według uchwały budżetowej na 2020 rok dochody przyjęto w kwocie 48.526.184,82 zł,  
a wykonano je w kwocie 49.094.173,69zł, co stanowiło 101,17% planu. 

Największy udział w dochodach ogółem stanowiły dotacje (35,7%), następnie dochody własne 
(33,1%) oraz subwencje (27,6%). Dochody własne wykonano w kwocie 16.247.677,85 zł,  
co stanowiło prawie 95% planu. Najpoważniejszy udział w dochodach własnych stanowią udziały  
w podatku dochodowym od osób fizycznych (44,5%), podatek od nieruchomości (22,2%), wpływy  
z opłat za odbiór odpadów komunalnych (11,2%) i podatek rolny (8,3%).  
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Ryc. 1. Struktura dochodów Gminy Bierutów w 2020 roku 

Źródło: opracowanie własne. 

 

33..33..  WWyyddaattkkii  

Według uchwały budżetowej na 2020 rok wydatki przyjęto w kwocie 50.995.837,33 zł,  
a wykonano je w kwocie 49.473.312,92 zł, co stanowiło 97,01% planu. 

W roku 2020 na zadania inwestycyjne Gmina wydatkowała kwotę 5.146.890,16 zł, co stanowiło 
10,40% ogółu wydatków. Wykres poniżej przedstawia główne kierunki wydatkowania środków  
w Gminie Bierutów według działów klasyfikacji budżetowej. Najwięcej wydatków w 2020 roku 
przeznaczono na zadania z zakresu oświaty (39,2%), gospodarki komunalnej i ochrony środowiska 
(22,7%), kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (14,7%) oraz transportu i łączności (11,6%).  

Ryc. 2. Struktura wydatków inwestycyjnych Gminy Bierutów w 2020 roku 

Źródło: opracowanie własne. 
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Ryc. 1. Struktura dochodów Gminy Bierutów w 2020 roku 

Źródło: opracowanie własne. 
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33..44..  ZZaammóówwiieenniiaa  ppuubblliicczznnee  

Gmina Bierutów jako jednostka sektora finansów publicznych jest zobowiązana do stosowania 
przepisów zawartych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych w zakresie 
nabywania dostaw, robót budowlanych lub usług. 

W 2020 roku przeprowadzono 12 postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 
przetargu nieograniczonego, w tym 5 na roboty budowlane, 2 na dostawy i 3 na usługi.  
 
TTaabb..  11..  LLiicczzbbaa  pprroowwaaddzzoonnyycchh  ppoossttęęppoowwaańń  ww  ttrryybbiiee  pprrzzeettaarrgguu  nniieeooggrraanniicczzoonneeggoo  

  LLiicczzbbaa  ppoossttęęppoowwaańń  zzaakkoońńcczzoonnyycchh  
uuddzziieelleenniieemm  zzaammóówwiieenniiaa  aallbboo  
zzaawwaarrcciieemm  uummoowwyy  rraammoowweejj  

WWaarrttoośśćć  zzaawwaarrttyycchh  uummóóww    
((zzłł  nneettttoo))  

Roboty budowlane 5 3 483 738,51 zł 
Dostawy 2 969 613,63 zł 
Usługi 3 467 353,32 zł 

Źródło: Roczne sprawozdanie o udzielonych zamówieniach w roku 2020. 
 
33..55..  FFuunndduusszz  ssoołłeecckkii  

Fundusz sołecki na podstawie ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim stanowi 
środki wyodrębnione z budżetu gminy, zagwarantowane na realizację przedsięwzięć służących 
poprawie życia mieszkańców. W ramach budżetu Gminy Bierutów corocznie wyodrębniany jest 
fundusz sołecki. 

Na 2020 rok wyodrębniono środki stanowiące fundusz sołecki w wysokości 323.868,35 zł, które 
wydatkowano w 99% tj. w kwocie 320.651,59 zł. Wysokość Funduszu przypadająca na sołectwo jest 
zależna od dochodów bieżących gminy oraz liczby mieszkańców poszczególnych sołectw. Z budżetu 
państwa Gmina otrzymuje w formie dotacji częściową refundację wydatków Funduszu.  

Poszczególne sołectwa wydatkowały środki głównie na rozwój infrastruktury sportowo-
rekreacyjnej i organizacje imprez kulturalno-integracyjnych i kulturalno-sportowych, doposażenie 
świetlic wiejskich, a także poprawę estetyki i utrzymanie zieleni na wsiach. Poniższa tabela 
przedstawia wykonanie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego 
Gminy Bierutów na 2020 r.  

 
TTaabb..  22..  WWyykkoonnaanniiee  wwyyddaattkkóóww  nnaa  pprrzzeeddssiięęwwzziięęcciiaa  rreeaalliizzoowwaannee  ww  rraammaacchh  FFuunndduusszzuu  SSoołłeecckkiieeggoo  GGmmiinnyy  
BBiieerruuttóóww  nnaa  22002200  rrookk  

SSoołłeeccttwwoo  NNaazzwwaa  zzaaddaanniiaa  //  pprrzzeeddssiięęwwzziięęcciiaa  
KKwwoottaa      

FFuunndduusszzuu  

GGOORRZZEESSŁŁAAWW  

• doposażenie OSP w Gorzesławiu – 3 000,00 zł, 
• materiały do remontu pomieszczeń – 6 000,00 zł, 
• estetyka terenów zielonych – 1 705,72 zł, 
• organizacja imprez kulturalno-integracyjnych – 2 099,00 zł, 
• zakup bramek piłkarskich – doposażenie boiska sportowego – 7 

745,60 zł, 
• zakup bramek piłkarskich – doposażenie boiska sportowego –

664,22 zł, 

21 214,54 zł 

JJEEMMIIEELLNNAA  
• utrzymanie zieleni – 387,00 zł, 
• doposażenie świetlicy wiejskiej – 2 663,00 zł, 17 614,30 zł 
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SSoołłeeccttwwoo  NNaazzwwaa  zzaaddaanniiaa  //  pprrzzeeddssiięęwwzziięęcciiaa  
KKwwoottaa      

FFuunndduusszzuu  
• zakup sprzętu grającego – 2 449,99 zł, 
• remont pomieszczeń w świetlicy – 9 914,31 zł, 
• działalność kulturalno-integracyjna – 2 200,00 zł, 

KKAARRWWIINNIIEECC  

• części do naprawy kosiarki traktorowej – 1 000,00 zł, 
• utrzymanie i pielęgnacja terenów zielonych – 997,00 zł, 
• zakup i montaż klimatyzacji do świetlicy – 1 962,00 zł,  
• zakup i montaż klimatyzacji do świetlicy – 2 888,00 zł, 
• doposażenie świetlicy wiejskiej – 3 154,03 zł, 
• zakup materiałów do budowy wiaty drewnianej – 3988,44 zł, 
• doposażenie placu zabaw – 12 300,00 zł, 

26 289,25 zł 

KKIIJJOOWWIICCEE  
• estetyka i utrzymanie czystości na wsi – 799,00 zł, 
• organizacja imprez kulturalno-integracyjnych – 993,86 zł, 
• budowa ogrodzenia placu rekreacyjno–sportowego – 13 365,40 zł, 

15 158,26 zł 

KKRRUUSSZZOOWWIICCEE  

• estetyka i utrzymanie czystości na wsi – 6 594,69 zł, 
• doposażenie świetlicy wiejskiej – 470,85 zł, 
• imprezy integracyjne – 4 000,00 zł, 
• zakup paliwa, oleju i części do kosiarki – 499,97 zł, 
• projekt zagospodarowania istniejącego placu zabaw – 3 000,00 zł, 

14 565,51 zł 

PPAACCZZKKÓÓWW  

• estetyka i utrzymanie czystości na wsi – 2 431,49    zł, 
• zakup kosiarki traktorowej – 8 800,00 zł, 
• doposażenie świetlicy wiejskiej – 1 999,19 zł, 
• malowanie pomieszczeń świetlicy wiejskiej – 1 000,00 zł, 
• imprezy integracyjno-sportowe – 499,82 zł, 
• imprezy integracyjno-sportowe – 2 500,00 zł, 

17 230,50 zł 

PPOOSSAADDOOWWIICCEE  

• materiał do wykonania nawierzchni utwardzonej pod gry 
podwórkowe – 1 051,65 zł, 

• utrzymanie terenów zielonych – 1 999,92 zł, 
• zakup gablot stojących – 1 635,00 zł, 
• utrzymanie monitoringu w świetlicy – 1 096,00 zł, 
• modernizacja i doposażenie świetlicy wiejskiej – 13 315,05 zł, 

19 097,62 zł 

RRAADDZZIIEESSZZYYNN  • modernizacja świetlicy wiejskiej – 8 000,00 zł, 8 000,00 zł 

SSĄĄTTOOKK  
• doposażenie świetlicy wiejskiej – 3 150,00 zł, 
• budowa świetlicy (etap II – zagospodarowanie terenu) – 10 000,00 

zł, 
13 150,00 zł 

SSOOLLNNIIKKII  MMAAŁŁEE  

• zakup strojów ludowych – 4 570,75 zł, 
• zakup namiotów eventowych – 4 600,00 zł, 
• organizacja imprez kulturalno-integracyjnych – 1 917,57 zł, 
• zakup kosza do koszykówki – 3 800,00 zł, 
• zakup paliwa i części do kosiarki spalinowej – 1 946,16 zł, 

16 831,48 zł 

SSOOLLNNIIKKII    
WWIIEELLKKIIEE  

• doposażenie jednostki OSP – 2 000,00 zł, 
• doposażenie świetlicy wiejskiej – 1 172,51 zł,  
• zakup stołów, ławek i namiotów – 15 740,00 zł, 
• wymiana okien piwnicznych w budynku świetlicy – 550,00 zł, 
• zakup paliwa do kosiarki – 493,53 zł, 
• wykonanie ogrodzenia boiska – 6 470,60 zł, 

26 426,64 zł 

SSTTRROONNIIAA  

• założenie monitoringu terenu wokół świetlicy – 2 999,99 zł, 
• organizacja imprez kulturalno-sportowych – 3 505,00 zł, 
• doposażenie siłowni (III etap) – 1 455,99 zł, 
• doposażenie boiska sportowego (III etap) – 4 200,00 zł, 
• prace wykończeniowe przy wiacie rekreacyjnej – 13 999,92 zł, 

27 634,80 zł 
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SSoołłeeccttwwoo  NNaazzwwaa  zzaaddaanniiaa  //  pprrzzeeddssiięęwwzziięęcciiaa  
KKwwoottaa      

FFuunndduusszzuu  

SSTTRRZZAAŁŁKKOOWWAA  

• estetyka i utrzymanie czystości na wsi – 994,82 zł, 
• doposażenie świetlicy wiejskiej – 10 003,99 zł, 
• organizacja spotkań kulturalno-integracyjnych – 600,00 zł, 
• zakup ławek – 940,00 zł, 

12 538,77 zł 

WWAABBIIEENNIICCEE  

• estetyka i utrzymanie czystości na wsi– 4 707,55 zł, 
• organizacja imprez kulturalno-sportowych – 1 513,59 zł, 
• utwardzenie terenu pod wiatą-zakup kostki – 2 940,88 zł 
• utrzymanie placu rekreacyjno-sportowego (zakup traktorka) –  

14 000,00 zł, 

23 162,02 zł 

ZZAAWWIIDDOOWWIICCEE  
• zakup drzewek – 900,00 zł,  
• zakup tablic informacyjnych do sołectwa – 720,01 zł, 
• budowa wiaty – 17 677,44 zł,  

19 297,45 zł 

ZZBBYYTTOOWWAA  

• estetyka i utrzymanie porządku na wsi – 2 999,63 zł, 
• budowa ogrodzenia – 6 000,00 zł,  
• organizacja imprez kulturalno-integracyjnych – 1 998,98 zł, 
• doposażenie placu zabaw i siłowni zewnętrznej – 9 903,21 zł,  
• modernizacja oraz doposażenie świetlicy wiejskiej – 21 538,63 zł. 

42 440,45 zł 

RRaazzeemm  332200  665511,,5599  zzłł  

Źródło: opracowanie własne. 
 
33..66..  BBuuddżżeett  oobbyywwaatteellsskkii  

Budżet obywatelski jest szczególną formą konsultacji społecznych, w ramach którego 
mieszkańcy w bezpośrednim głosowaniu decydują corocznie o części wydatków budżetu gminy.  
W Gminie Bierutów budżet obywatelski w 2020 roku realizowany był po raz czwarty. Jego zasady  
i tryb realizacji zostały określone w załączniku 1 „Zasady i tryb realizacji projektu pod nazwą: 
„Budżet obywatelski w Mieście i Gminie Bierutów w 2020 r.” do uchwały nr XII/162/19 Rady 
Miejskiej w Bierutowie z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji 
społecznych z mieszkańcami Miasta i Gminy Bierutów dotyczących realizacji projektu pod nazwą: 
„Budżet obywatelski w Mieście i Gminie Bierutów w 2020 roku". Pula środków, jaka została 
przeznaczona na realizację zadań z budżetu obywatelskiego wynosiła 60.000,00 zł. 

  Ryc. 3. Plakat informacyjny „Budżet Obywatelski w Mieście i Gminie Bierutów w 2020 r.” 

                 Źródło: www.bierutów.pl 
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SSoołłeeccttwwoo  NNaazzwwaa  zzaaddaanniiaa  //  pprrzzeeddssiięęwwzziięęcciiaa  
KKwwoottaa      

FFuunndduusszzuu  
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• zakup ławek – 940,00 zł, 

12 538,77 zł 

WWAABBIIEENNIICCEE  

• estetyka i utrzymanie czystości na wsi– 4 707,55 zł, 
• organizacja imprez kulturalno-sportowych – 1 513,59 zł, 
• utwardzenie terenu pod wiatą-zakup kostki – 2 940,88 zł 
• utrzymanie placu rekreacyjno-sportowego (zakup traktorka) –  
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23 162,02 zł 

ZZAAWWIIDDOOWWIICCEE  
• zakup drzewek – 900,00 zł,  
• zakup tablic informacyjnych do sołectwa – 720,01 zł, 
• budowa wiaty – 17 677,44 zł,  
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ZZBBYYTTOOWWAA  

• estetyka i utrzymanie porządku na wsi – 2 999,63 zł, 
• budowa ogrodzenia – 6 000,00 zł,  
• organizacja imprez kulturalno-integracyjnych – 1 998,98 zł, 
• doposażenie placu zabaw i siłowni zewnętrznej – 9 903,21 zł,  
• modernizacja oraz doposażenie świetlicy wiejskiej – 21 538,63 zł. 

42 440,45 zł 

RRaazzeemm  332200  665511,,5599  zzłł  

Źródło: opracowanie własne. 
 
33..66..  BBuuddżżeett  oobbyywwaatteellsskkii  

Budżet obywatelski jest szczególną formą konsultacji społecznych, w ramach którego 
mieszkańcy w bezpośrednim głosowaniu decydują corocznie o części wydatków budżetu gminy.  
W Gminie Bierutów budżet obywatelski w 2020 roku realizowany był po raz czwarty. Jego zasady  
i tryb realizacji zostały określone w załączniku 1 „Zasady i tryb realizacji projektu pod nazwą: 
„Budżet obywatelski w Mieście i Gminie Bierutów w 2020 r.” do uchwały nr XII/162/19 Rady 
Miejskiej w Bierutowie z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji 
społecznych z mieszkańcami Miasta i Gminy Bierutów dotyczących realizacji projektu pod nazwą: 
„Budżet obywatelski w Mieście i Gminie Bierutów w 2020 roku". Pula środków, jaka została 
przeznaczona na realizację zadań z budżetu obywatelskiego wynosiła 60.000,00 zł. 

  Ryc. 3. Plakat informacyjny „Budżet Obywatelski w Mieście i Gminie Bierutów w 2020 r.” 

                 Źródło: www.bierutów.pl 
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Od 11 do 29 września 2019 roku mieszkańcy Gminy mogli składać propozycje projektów do 
realizacji. W głosowaniu, które trwało od 21 do 27 października 2019 roku mieszkańcy zdecydowali, 
jakie projekty inwestycyjne i prospołeczne mają być realizowane w 2020 roku, w ramach 
zaplanowanej na ten cel puli środków finansowych. W głosowaniu wzięło udział 1 206 mieszkańców 
z 9 830 uprawnionych do głosowania.  

Końcowe wyniki głosowania w Budżecie Obywatelskim w Mieście i Gminie Bierutów w 2020 
roku kształtowały się następująco:  

1. Zakup i montaż lamp solarnych drogowych na ul. Spacerowej w Bierutowie – 25 
zdobytych głosów, 

2. Gry podwórkowe w sołectwach: Karwiniec, Kijowice, Kruszowice, Paczków, Gorzesław, 
Strzałkowa, Wabienice, Jemielna, Solniki Małe, Solniki Wielkie, Zbytowa, Zawidowice, 
Posadowice, Sątok - postawmy na bezpieczny ruch, zabawę i edukację dzieci – 474 
zdobytych głosów,  

3. Doposażenie pojazdów pożarniczych w sprzęt ratowniczo-gaśniczy OSP Bierutów  
– 75 zdobytych głosów, 

4. Doposażenie wszystkich oddziałów Przedszkola Miejskiego w Bierutowie w sprzęt  
i zabawki edukacyjne wspomagające rozwój – 110 zdobytych głosów,  

5. Doposażenie placu zabaw w Zbytowej – 253 zdobytych głosów,  

6. Mała sala kinowa w Ośrodku Kultury i Sportu w Bierutowie – bezpłatne seanse – 269 
zdobytych głosów.  

 

W 2020 roku zrealizowano trzy zadania, które wygrały w głosowaniu Budżetu Obywatelskiego 
w Mieście i Gminie Bierutów w 2020 roku poprzez uzyskanie największej liczby głosów: 

1. Gry podwórkowe w sołectwach: Karwiniec, Kijowice, Kruszowice, Paczków, Gorzesław, 
Strzałkowa, Wabienice, Jemielna, Solniki Małe, Solniki Wielkie, Zbytowa, Zawidowice, 
Posadowice, Sątok – postawmy na bezpieczny ruch, zabawę i edukację dzieci. 

2. Mała sala kinowa w Ośrodku Kultury i Sportu w Bierutowie – bezpłatne seanse. 

3. Doposażenie placu zabaw w Zbytowej. 

W 2020 roku rozpoczęto również realizację Budżetu Obywatelskiego na 2021 rok uchwałą nr 
XXIV/297/20 Rady Miejskiej w Bierutowie z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie przeprowadzenia 
konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta i Gminy Bierutów dotyczących realizacji projektu 
pod nazwą: „Budżet obywatelski w Mieście i Gminie Bierutów w 2021 roku”. Na realizację zadań  
w ramach projektu z budżetu Miasta i Gminy Bierutów również przeznaczone zostało 60.000,00 zł.  

 

 

 
 

    
                      Raport o stanie Gminy | Finanse 
 

 

18 
 

 

 

Od 11 do 29 września 2019 roku mieszkańcy Gminy mogli składać propozycje projektów do 
realizacji. W głosowaniu, które trwało od 21 do 27 października 2019 roku mieszkańcy zdecydowali, 
jakie projekty inwestycyjne i prospołeczne mają być realizowane w 2020 roku, w ramach 
zaplanowanej na ten cel puli środków finansowych. W głosowaniu wzięło udział 1 206 mieszkańców 
z 9 830 uprawnionych do głosowania.  

Końcowe wyniki głosowania w Budżecie Obywatelskim w Mieście i Gminie Bierutów w 2020 
roku kształtowały się następująco:  

1. Zakup i montaż lamp solarnych drogowych na ul. Spacerowej w Bierutowie – 25 
zdobytych głosów, 

2. Gry podwórkowe w sołectwach: Karwiniec, Kijowice, Kruszowice, Paczków, Gorzesław, 
Strzałkowa, Wabienice, Jemielna, Solniki Małe, Solniki Wielkie, Zbytowa, Zawidowice, 
Posadowice, Sątok - postawmy na bezpieczny ruch, zabawę i edukację dzieci – 474 
zdobytych głosów,  

3. Doposażenie pojazdów pożarniczych w sprzęt ratowniczo-gaśniczy OSP Bierutów  
– 75 zdobytych głosów, 

4. Doposażenie wszystkich oddziałów Przedszkola Miejskiego w Bierutowie w sprzęt  
i zabawki edukacyjne wspomagające rozwój – 110 zdobytych głosów,  

5. Doposażenie placu zabaw w Zbytowej – 253 zdobytych głosów,  

6. Mała sala kinowa w Ośrodku Kultury i Sportu w Bierutowie – bezpłatne seanse – 269 
zdobytych głosów.  

 

W 2020 roku zrealizowano trzy zadania, które wygrały w głosowaniu Budżetu Obywatelskiego 
w Mieście i Gminie Bierutów w 2020 roku poprzez uzyskanie największej liczby głosów: 

1. Gry podwórkowe w sołectwach: Karwiniec, Kijowice, Kruszowice, Paczków, Gorzesław, 
Strzałkowa, Wabienice, Jemielna, Solniki Małe, Solniki Wielkie, Zbytowa, Zawidowice, 
Posadowice, Sątok – postawmy na bezpieczny ruch, zabawę i edukację dzieci. 

2. Mała sala kinowa w Ośrodku Kultury i Sportu w Bierutowie – bezpłatne seanse. 

3. Doposażenie placu zabaw w Zbytowej. 

W 2020 roku rozpoczęto również realizację Budżetu Obywatelskiego na 2021 rok uchwałą nr 
XXIV/297/20 Rady Miejskiej w Bierutowie z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie przeprowadzenia 
konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta i Gminy Bierutów dotyczących realizacji projektu 
pod nazwą: „Budżet obywatelski w Mieście i Gminie Bierutów w 2021 roku”. Na realizację zadań  
w ramach projektu z budżetu Miasta i Gminy Bierutów również przeznaczone zostało 60.000,00 zł.  

 

 



 
 

    
                      Raport o stanie Gminy | Finanse 
 

 

19 
 

Po głosowaniu trwającym od 19 do 26 października 2020 roku wyłoniono 3 zadania, które 
zdobyły największą ilość głosów i tym samym zostaną zrealizowane w 2021 roku. Do zadań tych 
należy: 

1. Doposażenie wszystkich jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Miasta i Gminy 
w sprzęt ratowniczo-gaśniczy oraz wyposażenie osobiste (zadanie ponadlokalne). 

2. Doposażenie Siłowni i Hali Sportowej w akcesoria treningowe (zadanie lokalne). 

3. Zakup i montaż piłkochwytów na boisku Stadionu Miejskiego w Bierutowie (zadanie 
lokalne). 
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44..11..  WWssttęępp

Do zadań własnych gminy, zgodnie z art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie 
oświaty, należy prowadzenie przedszkoli publicznych lub oddziałów przedszkolnych, szkół 
podstawowych i gimnazjów. Organ prowadzący ma obowiązek zapewnienia założonym placówkom 
odpowiednich warunków działalności, w tym warunków materialno-organizacyjnych. Jednym  
z najważniejszych zadań jednostki samorządu terytorialnego jako organu prowadzącego szkołę, 
przedszkole lub placówkę jest zapewnienie bezpieczeństwa i higienicznych warunków nauki. 

 
44..22..  OOrrggaanniizzaaccjjaa  oośśwwiiaattyy  ww  GGmmiinniiee  

Miasto i Gmina Bierutów jest organem prowadzącym dla 4 gminnych placówek oświatowych, 
w tym 3 szkół podstawowych oraz 1 przedszkola: 

• Szkoła Podstawowa im I Dywizji Wojska Polskiego im. Tadeusza Kościuszki w Bierutowie, 
• Szkoła Podstawowa w Wabienicach, 
• Szkoła Podstawowa im. Mjr Henryka Sucharskiego w Zbytowej, 
• Przedszkole Miejskie w Bierutowie.  

W szkołach podstawowych w Wabienicach oraz Zbytowej funkcjonowały również 4 oddziały 
przedszkolne (w każdej ze szkół po 2 oddziały). W tabeli poniżej przedstawiono liczbę uczniów 
uczęszczających do szkół oraz wychowanków przedszkola i oddziałów przedszkolnych w 2020 roku 
(rok szkolny 2020/2021).  

TTaabb..  33..  SSttaann  oorrggaanniizzaaccjjii  ggmmiinnnnyycchh  jjeeddnnoosstteekk  oośśwwiiaattoowwyycchh  ww  rrookkuu  sszzkkoollnnyymm  22002200//22002211**  

Lp. Nazwa jednostki Liczba uczniów Liczba 
wychowanków 

Liczba  
oddziałów 

1. Szkoła Podstawowa w Bierutowie 508 - 25 

2. Szkoła Podstawowa w Zbytowej  
+ oddział przedszkolny 57 39 10 

3. Szkoła Podstawowa w Wabienicach  
+ oddział przedszkolny 78 34 9 

4. Przedszkole Miejskie w Bierutowie - 224 9 

*stan na dzień 30 września 2020 roku, wygenerowano w dniu 21 marca 2021 roku 
Źródło: Urząd Miejski w Bierutowie. 

Ponadto na terenie Gminy funkcjonował Zespół Szkół Ponadpodstawowych, jako placówka 
podległa Starostwu Oleśnickiemu.  

W 2020 roku (rok szkolny 2020/2021) do gminnych szkół podstawowych uczęszczało 643 
uczniów, do przedszkola 224 wychowanków, a do oddziałów przedszkolnych w szkołach 
podstawowych 73 wychowanków (według stanu na dzień 30 września 2020 roku). Klasy sportowe 
liczyły łącznie 42 uczniów, natomiast klasy I – III 237 uczniów. 

Plan sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Bierutów,  
a także granice obwodów tych szkół obowiązuje na podstawie uchwały nr XI/125/19 Rady Miejskiej 
w Bierutowie z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół 
podstawowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Bierutów oraz określenia granic obwodów 
publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku.  

 
 

    
                       Raport o stanie Gminy | Oświata i wychowanie 
 

 

21 
 

44..11..  WWssttęępp

Do zadań własnych gminy, zgodnie z art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie 
oświaty, należy prowadzenie przedszkoli publicznych lub oddziałów przedszkolnych, szkół 
podstawowych i gimnazjów. Organ prowadzący ma obowiązek zapewnienia założonym placówkom 
odpowiednich warunków działalności, w tym warunków materialno-organizacyjnych. Jednym  
z najważniejszych zadań jednostki samorządu terytorialnego jako organu prowadzącego szkołę, 
przedszkole lub placówkę jest zapewnienie bezpieczeństwa i higienicznych warunków nauki. 

 
44..22..  OOrrggaanniizzaaccjjaa  oośśwwiiaattyy  ww  GGmmiinniiee  

Miasto i Gmina Bierutów jest organem prowadzącym dla 4 gminnych placówek oświatowych, 
w tym 3 szkół podstawowych oraz 1 przedszkola: 

• Szkoła Podstawowa im I Dywizji Wojska Polskiego im. Tadeusza Kościuszki w Bierutowie, 
• Szkoła Podstawowa w Wabienicach, 
• Szkoła Podstawowa im. Mjr Henryka Sucharskiego w Zbytowej, 
• Przedszkole Miejskie w Bierutowie.  

W szkołach podstawowych w Wabienicach oraz Zbytowej funkcjonowały również 4 oddziały 
przedszkolne (w każdej ze szkół po 2 oddziały). W tabeli poniżej przedstawiono liczbę uczniów 
uczęszczających do szkół oraz wychowanków przedszkola i oddziałów przedszkolnych w 2020 roku 
(rok szkolny 2020/2021).  

TTaabb..  33..  SSttaann  oorrggaanniizzaaccjjii  ggmmiinnnnyycchh  jjeeddnnoosstteekk  oośśwwiiaattoowwyycchh  ww  rrookkuu  sszzkkoollnnyymm  22002200//22002211**  

Lp. Nazwa jednostki Liczba uczniów Liczba 
wychowanków 

Liczba  
oddziałów 

1. Szkoła Podstawowa w Bierutowie 508 - 25 

2. Szkoła Podstawowa w Zbytowej  
+ oddział przedszkolny 57 39 10 

3. Szkoła Podstawowa w Wabienicach  
+ oddział przedszkolny 78 34 9 

4. Przedszkole Miejskie w Bierutowie - 224 9 

*stan na dzień 30 września 2020 roku, wygenerowano w dniu 21 marca 2021 roku 
Źródło: Urząd Miejski w Bierutowie. 

Ponadto na terenie Gminy funkcjonował Zespół Szkół Ponadpodstawowych, jako placówka 
podległa Starostwu Oleśnickiemu.  

W 2020 roku (rok szkolny 2020/2021) do gminnych szkół podstawowych uczęszczało 643 
uczniów, do przedszkola 224 wychowanków, a do oddziałów przedszkolnych w szkołach 
podstawowych 73 wychowanków (według stanu na dzień 30 września 2020 roku). Klasy sportowe 
liczyły łącznie 42 uczniów, natomiast klasy I – III 237 uczniów. 

Plan sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Bierutów,  
a także granice obwodów tych szkół obowiązuje na podstawie uchwały nr XI/125/19 Rady Miejskiej 
w Bierutowie z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół 
podstawowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Bierutów oraz określenia granic obwodów 
publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku.  



 
 

    
                       Raport o stanie Gminy | Oświata i wychowanie 
 

 

22 
 

 
TTaabb..  44..  LLiicczzbbaa  nnaauucczzyycciieellii  wweeddłłuugg  aakkttuuaallnnyycchh  ssttooppnnii  aawwaannssuu  zzaawwooddoowweeggoo  ii  eettaattóóww  ww  rrookkuu  sszzkkoollnnyymm  
22002200//22002211  

Nazwa placówki 
Nauczyciel stażysta Nauczyciel kontraktowy Nauczyciel mianowany 

nauczyciele etaty etaty nauczyciele nauczyciele etaty 

SP w Bierutowie - - 8 7,34 7 6,48 

SP w Wabienicach - - 4 4,00 11 9,87 

SP w Zbytowej 1 1,00 5 4,22 5 5,00 

Przedszkole Miejskie 
w Bierutowie 

2 2,00 13 13,00 3 3,00 

Źródło: Zestawienia zbiorcze Systemu Informacji Oświatowej za rok 2020 (stan na 30.09.2020) 

Podnoszenie poziomu nauczania, jakości edukacji i jej dostępności to jedne z najważniejszych 
zadań realizowanych przez Gminę. Zostały one również ujęte w Strategii Rozwoju Gminy Bierutów 
na lata 2014-2020. Szkoły na terenie Miasta i Gminy Bierutów realizują je zgodnie z celem 
operacyjnym II.1.2. Poprawa warunków i jakości edukacji oraz sportu. 
 
44..33..  WWyyddaattkkii  nnaa  oośśwwiiaattęę  

W 2020 roku wydatki gminne ponoszone na oświatę wyniosły 14.33.181.97 zł, przy czym 
7.719.649,00 zł (53,86%) pokryte zostało z subwencji oświatowej, przekazanej z budżetu państwa.  

Na prowadzenie przedszkola przeznaczono kwotę 2.870.218,78 zł, przy czym otrzymana 
dotacja przedszkolna wyniosła 239.104,69  zł). Z kolei koszt prowadzenia oddziałów przedszkolnych 
przy szkołach podstawowych wynosił 303.687,14 zł , a pozyskana dotacja stanowiła 68.856,74 zł. 

 
Źródło: opracowanie własne. 

Wydatki poniesione w 2020 roku w dziale oświata i wychowanie kształtowały się następująco: 

• dowóz uczniów do szkół – poniesiono wydatki w kwocie 293.902,49 zł, 

• dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – poniesiono wydatki w kwocie 27.968,05 zł, 

subwencja 
oświatowa

54%

dochody 
własne

46%

Ryc. 4. Poziom pokrycia wydatków oświatowych subwencją oświatową w 2020 roku 
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• realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla 
dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych 
formach wychowania przedszkolnego – poniesiono wydatki w kwocie 99.290,88 zł, 

• realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla 
dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych –  poniesiono wydatki w kwocie 583.535,16 
zł, 

• zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów 
edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – poniesiono wydatki w kwocie 66.265,65 zł. 

Ponadto najważniejszą inwestycją w 2020 roku było rozpoczęcie pierwszego etapu budowy 
Przedszkola Miejskiego w Bierutowie. Działania zaplanowane do realizacji w 2020 roku dotyczyły: 

1) prac przygotowawczych i demontażowych w zakresie usunięcia części istniejących 
nawierzchni utwardzonych, 
2) prac związanych z wykopem pod ławy fundamentowe budynku, wymianą gruntu oraz 
niwelacją terenu, 
3) robót fundamentowych.  

Ryc. 5. Fundamenty Przedszkola w Bierutowie 

Źródło: Urząd Miejski w Bierutowie.  
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W 2020 roku dla każdej ze szkół podstawowych na terenie Miasta i Gminy zaplanowano 
przeprowadzenie działania remontowego lub wykonano zadanie inwestycyjne. Działania te 
zestawione zostały w tabeli poniżej.  
 
TTaabb..  55..  RReemmoonnttyy  ii  zzaaddaanniiaa  iinnwweessttyyccyyjjnnee  rreeaalliizzoowwaannee  ww  22002200  rrookkuu  

PPllaaccóówwkkaa  DDzziiaałłaanniiee    SSttaattuutt  WWyyddaattkkoowwaannaa  
kkwwoottaa  

SP w Wabienicach Modernizacja centralnego ogrzewania. zakończone 222.248,38 zł 

SP w Bierutowie 
Wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej 
wraz z przystosowaniem kotłowni olejowej na 
kotłownię zasilaną gazem ziemnym. 

w trakcie realizacji 81.148,86 zł, 

SP w Zbytowej 
Przebudowa pomieszczeń gospodarczych, 
zaplecza kuchennego na salę lekcyjną. 

sporządzona 
dokumentacja 

projektowa 
8.000,00 zł 

Źródło: Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Bierutów za 2020 rok.  
 
Dodatkowo w zakresie oświaty i wychowania wykonano następujące zadania inwestycyjne: 

• budowa infrastruktury rekreacyjnej (place zabaw) – dokumentacja projektowa – 
wydatkowano kwotę 3.500,00 zł, 

• modernizacja instalacji elektrycznej w budynku starej części byłego Gimnazjum  
w Bierutowie przy ulicy Kolejowej – wydatkowano kwotę 18.000,00 zł.  

 
44..44..  WWyynniikkii  eeggzzaammiinnóóww  

Osiągnięcia uczniów są wynikiem nauczania i uczenia się. W znacznym stopniu zależą od 
zdolności i aspiracji, ale także środowiska rodzinnego. Badanie postępów edukacyjnych i osiągnięć 
uczniów może przybierać różne formy. Najczęściej są to sprawdziany wewnętrzne i zewnętrzne oraz 
konkursy przedmiotowe. Wyniki egzaminu ósmoklasisty do którego uczniowie klas VIII szkół 
podstawowych zlokalizowanych na terenie Miasta i Gminy Bierutów podeszli w roku szkolnym 
2019/2020 obrazują poniższe zestawienia. 

Wykres poniżesz przedstawia kształtowanie się wyników z egzaminu ósmoklasisty  
z poszczególnych przedmiotów w szkołach na terenie Miasta i Gminy Bierutów w porównaniu  
z powiatem oraz województwem. Średni wynik ze wszystkich szkół plasował się na poziomie 
zbliżonym do porównywanych jednostek. Należy zwrócić uwagę na bardzo wysoki wynik egzaminu 
z języka angielskiego osiągnięty w Szkole Podstawowej w Wabienicach, jednocześnie podkreślając, 
iż jest to wynik uzyskany przez jedynego ucznia, który do tego egzaminu przystąpił. Ze względu na 
wysoki wynik wyróżnia się także Szkoła Podstawowa w Zbytowej, gdzie uczniowie osiągnęli 
ponadprzeciętny wynik z egzaminu z matematyki.  
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Ryc. 6. Wyniki egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2019/2020  

 
Źródło: Urząd Miejski w Bierutowie.  
 

Porównując rok szkolny 2018/2019 z rokiem szkolnym 2019/2020 w Szkole Podstawowej  
w Zbytowej należy wskazać znaczną poprawę wyniku z matematyki, która zasadniczo przewyższa 
średni wynik dla powiatu. W szkole tej uczniowie osiągają również znacznie wyższe wyniki  
z egzaminu z języka niemieckiego w porównaniu ze średnią dla powiatu.  

Ryc. 7. Wyniki egzaminu ósmoklasisty w Szkole Podstawowej w Zbytowej w roku szkolnym 2018/2019  
i 2019/2020 na tle powiatu 

 
Źródło: Urząd Miejski w Bierutowie.  
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W Szkole Podstawowej w Bierutowie na przestrzeni analizowanych lat wyniki egzaminów 
uległy poprawie ze wszystkich przedmiotów, jednocześnie wyrównując poziom ze średnią dla 
powiatu.    

Ryc. 8. Wyniki egzaminu ósmoklasisty w Szkole Podstawowej w Bierutowie w roku szkolnym 2018/2019  
i 2019/2020 na tle powiatu 

 
Źródło: Urząd Miejski w Bierutowie.  
 

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Wabienicach również osiągnęli zdecydowanie lepsze wyniki 
ze wszystkich egzaminów na koniec roku szkolnego 2019/2020 niż ich koledzy w roku 
wcześniejszym. Tym samym średni wynik szkoły zbliżył się do średniego wyniku powiatu. Podkreślić 
należy niezwykle wysoki wynik z egzaminu z języka angielskiego osiągnięty przez uczniów tej szkoły 
w roku szkolnym 2019/2020.  

Ryc. 9. Wyniki egzaminu ósmoklasisty w Szkole Podstawowej w Wabienicach w roku szkolnym 2018/2019  
i 2019/2020 na tle powiatu 
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44..55..  PPrrzzeeddsszzkkoollee  

Przedszkole Miejskie w Bierutowie zgodnie z podstawą programową organizuje zajęcia z języka 
angielskiego dla każdej z grup. W Przedszkolu w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej 
organizowane są zajęcia logopedyczne oraz zajęcia specjalistyczne, takie jak rewalidacja czy terapia 
pedagogiczna dla dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego. Poza podstawowym 
programem realizuje również zajęcia oraz wydarzenia dodatkowe. Do wydarzeń takich można 
zaliczyć konkursy, imprezy, występy i wycieczki, zajęcia tańca, ale również zapraszanie gości do 
Przedszkola, w tym muzyków i aktorów.   

W przedszkolu zostały opracowane i dopuszczone do realizacji programy autorskie takie jak: 

1. Program adaptacyjny dla dzieci 3-letnich, którego celem jest  zmniejszenie napięć i stresów 
towarzyszących dziecku w przekroczeniu progu przedszkola. 

2. Mali artyści – program artystyczny zachęcający dzieci do występów przed publicznością, 
mający na celu pozytywne wzmacnianie wartości dziecka, pokonywanie trudności, tremy oraz 
dający możliwość zaistnienia każdemu dziecku. 

3. Program „Uczymy dzieci programować” – mający na celu propagowanie nauki 
programowania wśród dzieci, a przez to rozwijanie logicznego, algorytmicznego myślenia, 
zadaniowego podejście do stawianych problemów, szukanie różnych rozwiązań, analizowanie ich  
i wybieranie tych najbardziej optymalnych to umiejętności.  

Grupy przedszkolne uczestniczyły również w programach i projektach ogólnopolskich, takich 
jak: „Cała Polska Czyta Dzieciom”, „Piękna nasza Polska cała”, ‘Mały miś w świecie wielkiej 
literatury”, „Podróże Jeża ze Zgierza”, „Dzień Bezpiecznego Internetu”, „Kubusiowi Przyjaciele 
Natury”, „Magiczna moc bajek”, „Zdrowo i sportowo”. 

Program wychowania przedszkolnego realizowany w przedszkolu to: 

• „Plac zabaw” – A. Idzikowska-Guzy, E. Janus, 
• „Trampolina” – E. Kodor, 
• „Zabawy porami roku” – I. Lewkowicz, A. Tworkowska-Baraniuk. 

W zakresie wspierania rozwoju dzieci Przedszkole Miejskie w Bierutowie współpracuje z wieloma 
instytucjami. Należą do nich m.in.: 

• Szkoła Podstawowa w Bierutowie,  
• Szkoła Podstawowa w Wabienicach  
• Szkoła Podstawowa w Zbytowej,  
• przedszkola w Oleśnicy,  
• zakłady pracy,  
• Koło Emerytów i Rencistów w Bierutowie,  
• Narodowy Forum Muzyki we Wrocławiu, 
• Ośrodek Kultury i Sportu w Bierutowie,  
• Biblioteka Publiczna.  
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• Biblioteka Publiczna.  
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Dofinansowania otrzymane w dziale oświata i wychowanie w 2020 roku: 

• na realizację projektu nr RPDS.10.01-02-0051/18 z udziałem środków europejskich pn. 
„Nowoczesne szkoły – wsparcie kształcenia kompetencji kluczowych na terenie Gminy 
Bierutów" wpłynęła dotacja w kwocie 359.451,25 zł, 

• na realizację projektu „Zdalna Szkoła+” Gmina otrzymała środki w wysokości 133.105,00 zł,  

• wpływ środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, I nabór w ramach środków RFIL na 
Budowę Przedszkola Miejskiego w Bierutowie  kwocie 1.000.000,00 zł (wykorzystanie 
środków nastąpi w roku 2021). 
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55..11..  WWssttęępp  
 
Gmina realizowała zadania społeczne wynikające m.in. z: 

• ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. 
zm.), 

• ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305), 
• ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 z późn. 

zm.), 
• ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 

111), 
• ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 11), 
• ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 41), 
• ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy  

(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1409 z późn. zm.), 
• ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (t.j. Dz. U. z 2020 r. 

poz. 218 z późn. zm.), 
• ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2050), 
• ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz. U. z 2021 

r. poz. 423 z późn. zm.), 
• ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze 

środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 97 z późn. zm.)  
• ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 176), 
• ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów  

(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 808 z późn. zm.), 
• ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”  

(Dz. U. z 2020 r. poz. 1329), 
• ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  

(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057), 
• ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności 

kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 194). 
 
55..22..  PPoommoocc  ssppoołłeecczznnaa  

Za realizację zadań dotyczących pomocy społecznej w Gminie Bierutów odpowiedzialny jest 
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bierutowie. W cele działalności Ośrodka wpisuje 
się przede wszystkim podejmowanie działań zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb 
życiowych osób i rodzin, umożliwiających życie w warunkach odpowiadających godności człowieka 
oraz dążących do ich życiowego usamodzielnienia oraz integracji ze środowiskiem. Placówka 
pomaga przezwyciężyć osobom oraz rodzinom trudne sytuacje życiowe, których nie są w stanie 
pokonać wykorzystując własne zasoby. MGOPS realizuje swoje cele oraz wykonuje zadania zlecone 
przez administrację rządową na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 
oraz innych ustaw.  

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje również działania wynikające  
z przyjętych strategii i programów gminnych, tj.: 

• Strategii Rozwoju Gminy Bierutów na lata 2014-2020,  
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• Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych i Osób Niepełnosprawnych Gminy 
Bierutów na lata 2018-2028 Gminy Bierutów na lata 2018-2028,

• Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Mieście 
i Gminie Bierutów na lata 2016 – 2020,

• Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2017-2020, 
• Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 

Przeciwdziałania Narkomani dla Miasta i Gminy Bierutów na rok 2020.

Pomoc społeczna wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia 
niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka. 
Prawo do świadczeń pomocy społecznej przysługuje w szczególności z powodu ubóstwa, 
bezrobocia, bezdomności, niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej choroby, przemocy 
w rodzinie, potrzeby ochrony macierzyństwa, bezradności w sprawach opiekuńczo-
wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub 
wielodzietnych, trudności po zwolnieniu z zakładu karnego, alkoholizmu lub narkomanii, zdarzenia 
losowego, klęski żywiołowej lub ekologicznej.

W 2020 roku z usług w ramach pomocy społecznej skorzystało 308 osób w 137 rodzinach, 
co stanowiło 3,18% całkowitej liczby mieszkańców Gminy. 

Poniższa tabela przedstawia strukturę rodzin i osób w rodzinie korzystających z poszczególnych 
rodzajów wsparcia w 2020 roku. Dominującym powodem przyznania pomocy w 2020 roku była 
niepełnosprawność (przyznano świadczenia dla 73 rodzin, w tym dla 134 osób),  długotrwała lub 
ciężka choroba (świadczenia dla 44 rodzin, w tym dla 84 osób), bezrobocie (świadczenia dla 43 
rodzin, w tym dla 106 osób), ubóstwo (świadczenia dla 36 rodzin, w tym dla 52 osób), bezradność 
w sprawach opiekuńczo-wychowawczych (świadczenia dla 20 rodzin, w tym dla 80 osób), 
alkoholizm (świadczenia dla 16 rodzin, w tym dla 25 osób) oraz potrzeba ochrony macierzyństwa 
(świadczenia dla 12 rodzin, w tym dla 62 osób). 

TTaabb.. 66.. PPoowwooddyy pprrzzyyzznnaanniiaa ppoommooccyy ww GGmmiinniiee BBiieerruuttóóww ww 22002200 rrookkuu 

LLpp.. PPoowwóódd ttrruuddnneejj ssyyttuuaaccjjii żżyycciioowweejj LLiicczzbbaa rrooddzziinn 
LLiicczzbbaa oossóóbb  
ww rrooddzziinniiee 

1. Niepełnosprawność 73 134

2. Długotrwała lub ciężka choroba 44 84

3. Bezrobocie 43 106

4. Ubóstwo 36 52

5. Bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych 20 80

6. Alkoholizm 16 25

7. Potrzeba ochrony macierzyństwa 12 62

W 2020 roku w Gminie
Bierutów objętych pomocą 
społeczną było 137 rodzin
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LLpp.. PPoowwóódd ttrruuddnneejj ssyyttuuaaccjjii żżyycciioowweejj LLiicczzbbaa rrooddzziinn 
LLiicczzbbaa oossóóbb  
ww rrooddzziinniiee 

8.
Trudności w przystosowaniu do życia w rodzinie po zwolnieniu 

z zakładu karnego
3 3

9. Bezdomność 3 3

10. Zdarzenia losowe 1 2

11. Narkomania 1 1

Źródło: opracowanie własne na podstawie Sprawozdania z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Bierutowie za rok 2020.

W 2020 roku pracownicy socjalni łącznie przeprowadzili 638 wywiadów i wizyt środowiskowych, 
w tym:

• 388 przeprowadzonych wywiadów środowiskowych,
• 150 wizyt w ramach pracy socjalnej, 
• 100 wizyt w ramach monitoringu prowadzonej procedury Niebieskiej Karty.

W poniższej tabeli zestawiono świadczenia w formie zasiłków udzielne mieszkańcom Miasta i Gminy 
w 2020 roku. Dodatkowo MGOPS wsparł jedną osobę poprzez udzielenie tymczasowego 
schronienia. Ośrodek skierował osobę  potrzebującą do instytucji, z którą zawarł w tym zakresie 
umowę  tj. Schroniska dla Osób Bezdomnych św. Brata Alberta w Bielicach. MGOPS dopłaca również 
do pobytu mieszkańców w Domach Pomocy Społecznej. W 2020 roku w DPS przebywało 15 osób 
z terenu Miasta i Gminy Bierutów. 

TTaabb.. 77.. ŚŚwwiiaaddcczzeenniiaa zz ppoommooccyy ssppoołłeecczznneejj uuddzziieellaannee ddllaa mmiieesszzkkaańńccóóww MMiiaassttaa ii GGmmiinnyy BBiieerruuttóóww ww 22002200 rrookkuu 

RRooddzzaajj zzaassiiłłkkuu 
LLiicczzbbaa oobbjjęęttyycchh oossóóbb// 

rrooddzziinn 
LLiicczzbbaa wwyyppłłaaccoonnyycchh 

śśwwiiaaddcczzeeńń 

ŁŁąącczznnaa kkwwoottaa 
uuddzziieelloonneeggoo 
wwssppaarrcciiaa ((zzłł)) 

Zasiłki stałe 56 osób 600 302.636,29

Składki zdrowotne 43 osób - 24.870,43

Zasiłki okresowe 7 rodzin 21 8.407,57

Zasiłki celowe 88 rodzin, w tym 189 osób - 26.280,54

Zasiłki celowe specjalne 6 rodzin, w tym 6 osób 11 -

Źródło: Sprawozdania z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bierutowie za rok 
2020.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje rządowe programy „„RRooddzziinnaa 550000++””  
i „„DDoobbrryy SSttaarrtt”. Dodatkowo zgodnie z ustawą z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny w 2020 
roku KKaarrttyy DDuużżeejj RRooddzziinnyy wydano 3 rodzinom zamieszkującym Gminę Bierutów. 

Karta Dużej Rodziny

Rodzina 500+

Dobry start 
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TTaabb.. 77.. ŚŚwwiiaaddcczzeenniiaa zz ppoommooccyy ssppoołłeecczznneejj uuddzziieellaannee ddllaa mmiieesszzkkaańńccóóww MMiiaassttaa ii GGmmiinnyy BBiieerruuttóóww ww 22002200 rrookkuu 

RRooddzzaajj zzaassiiłłkkuu 
LLiicczzbbaa oobbjjęęttyycchh oossóóbb// 

rrooddzziinn 
LLiicczzbbaa wwyyppłłaaccoonnyycchh 

śśwwiiaaddcczzeeńń 

ŁŁąącczznnaa kkwwoottaa 
uuddzziieelloonneeggoo 
wwssppaarrcciiaa ((zzłł)) 

Zasiłki stałe 56 osób 600 302.636,29

Składki zdrowotne 43 osób - 24.870,43

Zasiłki okresowe 7 rodzin 21 8.407,57

Zasiłki celowe 88 rodzin, w tym 189 osób - 26.280,54

Zasiłki celowe specjalne 6 rodzin, w tym 6 osób 11 -

Źródło: Sprawozdania z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bierutowie za rok 
2020.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje rządowe programy „„RRooddzziinnaa 550000++””  
i „„DDoobbrryy SSttaarrtt”. Dodatkowo zgodnie z ustawą z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny w 2020 
roku KKaarrttyy DDuużżeejj RRooddzziinnyy wydano 3 rodzinom zamieszkującym Gminę Bierutów. 

Karta Dużej Rodziny

Rodzina 500+

Dobry start 
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W ramach realizacji SSyysstteemmuu  PPiieecczzyy  ZZaassttęęppcczzeejj  „„AAssyysstteenntt  RRooddzziinnyy  ii  KKoooorrddyynnaattoorr  RRooddzziinnnneejj  
PPiieecczzyy  ZZaassttęęppcczzeejj” na terenie Miasta i Gminy Bierutów działało 2 asystentów rodziny. Na koniec 
grudnia 2020 roku pomocom asystenta objętych było 12 rodzin.  

W ramach PPrrooggrraammuu  PPrrzzeecciiwwddzziiaałłaanniiaa  PPrrzzeemmooccyy  ww  RRooddzziinniiee  oorraazz  OOcchhrroonnyy  OOffiiaarr  PPrrzzeemmooccyy    
ww  MMiieeśścciiee  ii  GGmmiinniiee  BBiieerruuttóóww  nnaa  llaattaa  22001166--22002200  MGOPS prowadził zadania związane z procedurą 
„Niebieska Karta”, na podstawie której Zespół Interdyscyplinarny podejmował interwencje  
w środowisku wobec rodziny dotkniętej przemocą. W 2020 roku pracownicy socjalni prowadzili 
pracę socjalną związaną z problemem przemocy w 24 rodzinach.  

PPrrooggrraamm  wwiieelloolleettnnii  „„PPoossiiłłeekk  ww  sszzkkoollee  ii  ww  ddoommuu””      

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bierutowie realizował Program rządowy 
„Posiłek  w szkole i w domu”, którego celem jest wsparcie gmin w wypełnianiu zadań własnych  
o charakterze obowiązkowym w zakresie dożywiania dzieci oraz zapewnienie posiłku osobom tego 
pozbawionym. W roku 2020 objęto programem ogółem 189 osób. Pomoc przyznawana była  
w formie posiłków oraz świadczeń pieniężnych na zakup posiłku lub żywności. Opłacono 2 594 
posiłki dla 55 dzieci na łączną kwotę 18.288 zł.   

Zgodnie z Programem w szczególnie uzasadnionych przypadkach na wniosek dyrektorów szkół 
dożywiane mogły być dzieci potrzebujące pomocy, bez przeprowadzania postępowania 
administracyjnego i wydawania decyzji administracyjnych. W roku 2020 objęto taką pomocą  
7 dzieci na łączną kwotę 1.120 zł. Pomoc w formie dożywiania dzieci i młodzieży realizowana była 
m.in. w szkołach podstawowych w Bierutowie, Zbytowej i Wabienicach oraz w Przedszkolu 
Miejskim w Bierutowie.  

Dożywianiem objęte są dzieci i młodzież z terenu Miasta i Gminy Bierutów, jak i uczęszczające 
do szkół poza miejscem stałego zamieszkania: w Oleśnicy, Dobroszycach i Wrocławiu. Zasiłki na 
zakup żywności lub posiłku w ramach programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu” w 2020 
roku otrzymało 147 osób, zrealizowano łącznie 140 świadczeń, na łączną kwotę 45 620 zł.   

PPrrooggrraamm  OOppeerraaccyyjjnnyy  PPoommoocc  ŻŻyywwnnoośścciioowwaa  22001144  ––  22002200  EEuurrooppeejjsskkiieeggoo  FFuunndduusszzuu  PPoommooccyy  
NNaajjbbaarrddzziieejj  PPoottrrzzeebbuujjąąccyymm  PPooddpprrooggrraamm  22001199      

W 2020 roku MGOPS po raz pierwszy przystąpił do realizacji Programu Operacyjnego Pomoc 
Żywnościowa 2014 – 2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym 
Podprogram 2019 jako organizacja partnerska o zasięgu lokalnym.  

Z tej formy pomocy mieszkańcy mogli skorzystać z powodu: ubóstwa, sieroctwa, bezdomności, 
bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej choroby, przemocy w rodzinie, potrzeby 
ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych 
i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, 
trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego, alkoholizmu lub narkomanii, 
zdarzenia losowego. Wsparcie udzielane było osobom nie przekraczającym określonego kryterium 
dochodowego.  
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dożywiane mogły być dzieci potrzebujące pomocy, bez przeprowadzania postępowania 
administracyjnego i wydawania decyzji administracyjnych. W roku 2020 objęto taką pomocą  
7 dzieci na łączną kwotę 1.120 zł. Pomoc w formie dożywiania dzieci i młodzieży realizowana była 
m.in. w szkołach podstawowych w Bierutowie, Zbytowej i Wabienicach oraz w Przedszkolu 
Miejskim w Bierutowie.  

Dożywianiem objęte są dzieci i młodzież z terenu Miasta i Gminy Bierutów, jak i uczęszczające 
do szkół poza miejscem stałego zamieszkania: w Oleśnicy, Dobroszycach i Wrocławiu. Zasiłki na 
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Z tej formy pomocy mieszkańcy mogli skorzystać z powodu: ubóstwa, sieroctwa, bezdomności, 
bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej choroby, przemocy w rodzinie, potrzeby 
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i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, 
trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego, alkoholizmu lub narkomanii, 
zdarzenia losowego. Wsparcie udzielane było osobom nie przekraczającym określonego kryterium 
dochodowego.  
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Program realizowany był w porozumieniu z Bankiem Żywności z siedzibą we Wrocławiu, dzięki 
czemu wydano ponad 12 ton żywności dla 250 mieszkańców Miasta i Gminy Bierutów. MGOPS wraz 
z Bankiem Żywności przeprowadził również warsztaty edukacji ekonomicznej, kulinarne  
i dietetyczne dla podopiecznych Ośrodka.  

 
55..33..  PPoolliittyykkaa  sseenniioorraallnnaa  

W strukturze Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bierutowie działa KKlluubb  
SSeenniioorraa++.. Celem jego funkcjonowania jest podniesienie jakości życia seniorów zamieszkujących 
Miasto i Gminę Bierutów, w szczególności poprzez wzrost ich aktywności w różnych sferach życia 
(sportowej, kulturalnej, edukacyjnej), poszerzenie oferty usług dla osób starszych i poprawa ich 
jakości oraz użyteczności, a także wzmocnienie pozycji seniorów w społeczeństwie. 

Placówka w ciągu roku funkcjonowała przez pięć  dni w tygodniu  w godzinach od 10.00-16.00. 
W ofercie Klubu znajdują się zajęcia stałe takie jak: nauka języka angielskiego, kurs komputerowy, 
gimnastyka i zumba. W 2020 roku odbyły się również warsztaty ceramiczne, żywieniowe, 
rehabilitacyjne, a także spotkanie z prawnikiem, diabetologiem oraz policjantem.  

Pandemia koronawirusa znacząco utrudniła funkcjonowanie Klubu w 2020 roku, jednak mimo 
to seniorzy nie byli pozostawieni, a ich czas wolny organizowany był w miarę możliwości 
dedykowanych rządowymi obostrzeniami. Udało się zorganizować wyjazd do kina. Dodatkowo 
członkowie Klubu mogli być w stałym kontakcie telefonicznym z koordynatorem, udostępniane były 
także filmiki z ćwiczeniami dla osób starszych do samodzielnego wykonania w domu. Klub Senior+ 
zaangażowany był także w akcję szycia maseczek dla mieszkańców Gminy. 

MGOPS był również realizatorem PPrrooggrraammuu  „„WWssppiieerraajj  SSeenniioorraa””..  Celem programu było 
zapewnienie usługi wsparcia seniorów w wieku 70 lat i więcej, którzy w obowiązującym stanie 
epidemii zdecydowali  się na pozostanie w domu. Usługa wsparcia polegała w szczególności na 
dostarczeniu zakupów obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze  
i środki higieny osobistej.  

 

 

 

 
 
55..44..  KKuullttuurraa,,  ssppoorrtt  ii  rreekkrreeaaccjjaa  

W Strategii Rozwoju Gminy Bierutów na lata 2014-2020 wyznaczone zostały cele związane  
z podniesieniem jakości życia jej mieszkańców poprzez ich aktywizację, rozwój kulturowy  
i społeczny. Zadania realizowane przez gminne jednostki kultury i sportu wpisują się w wypełnienie 
założonych w Strategii celów. Dotyczy to zwłaszcza celu operacyjnego Strategii IV.1.2. Kreowanie 
społeczeństwa obywatelskiego. Poprawa jakości życia mieszkańców realizowana jest również  
w ramach Programu Rewitalizacji Gminy Bierutów, w którym cel 1. Spójność społeczna wyznacza 
dwa kierunki działań: 

16 seniorów objętych Programem „Wspieraj Seniora”  
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• KD1.1 Bogate zaplecze społeczne i socjalne, 
• KD1.2. Rozwój infrastruktury społecznej.  

Istotnym elementem rozpowszechniania kultury w Gminie jest działalność Ośrodka Kultury  
i Sportu w Bierutowie. Ośrodek jako gminna jednostka organizacyjna koordynuje działania  
w zakresie organizacji wydarzeń kulturalnych i sportowych na terenie Miasta i Gminy Bierutów. Do 
głównych zadań placówki należy zaspakajanie potrzeb kulturalnych mieszkańców, rozpoznawanie, 
rozbudzanie i zaspokajanie potrzeby oraz zainteresowań kulturalnych i tworzenie warunków do ich 
rozwoju oraz działania na rzecz promowania kultury lokalnej.  

W ramach zadań zrealizowanych przez OKiS w 2020 roku: 

• doposażono siłownię w Hali Sportowo-Widowiskowej (zakupiony został nowy orbitrek, 
hantle, część wyposażenia, wymieniono atlas do ćwiczeń oraz zmodernizowano 
bieżnię), 

• wykonano konserwację nawierzchni dwóch boisk (Orlików) znajdujących się na terenie 
Bierutowa, 

• uruchomiono Sekcję Tenisa Stołowego prowadzoną przez doświadczonego trenera, 
• wyremontowano pomieszczenia Domu Sportowca, który jest siedzibą Klubu 

Sportowego „Widawa Bierutów” oraz zorganizowano dla zawodników oraz sztabu 
szkoleniowego profesjonalną sesję zdjęciową, 

• rozpoczęto bezpłatne zajęcia tańca nowoczesnego z elementami artystycznymi dla 
dzieci w wieku 4-6 lat, które odbywają się w Hali Sportowo-Widowiskowej, 

• zakończono prace przy tworzeniu “Małej Sali Kinowej” przy OKiSie, która powstała  
w ramach inicjatywy zgłoszonej w Budżecie Obywatelskim w Mieście i Gminie Bierutów 
na rok 2020.  
 

Dodatkowo w ramach działalności OKiS  w 2020 roku odbyły się następujące wydarzenia:  

• aktywności sportowe: w Hali Sportowo-Widowiskowej: Zumba Maraton, Warsztaty 
taneczne z Michałem Kalcowskim, VI Turniej Piłki Nożnej Dziewcząt im. Laury 
Szczepaniak oraz Charytatywny Turniej Piłki Nożnej Seniorów, 

• „Ferie Zimowe z OKiSem” podczas, których w Hali Sportowo-Widowiskowej odbywały 
się zajęcia sportowe i rekreacyjne oraz warsztaty rękodzielnicze i artystyczne, 

• „Wakacje z OKiSem” podczas, których w Hali Sportowo-Widowiskowej oraz  
w świetlicach wiejskich odbywały się zajęcia sportowe, warsztaty ceramiczne, 
warsztaty ekologiczne oraz warsztaty filmowe, 

• „Wakacyjne Warsztaty Jogi” oraz „Zajęcia Fitness” dla dorosłych w Hali Sportowo-
Widowiskowej, które dzięki dużemu zainteresowaniu wpisały się do harmonogramu 
stałych zajęć, 

• „Rodzinny Spływ Kajakowy” rzeką Widawa na trasie Namysłów-Dębnik, połączony  
z „Piknikiem Rodzinnym” zorganizowanym przy Hali Sportowo-Widowiskowej, 

• spotkanie autorskie z Radosławem Wiśniewskim, autorem książki “Palimpsest 
Powstanie” 

• Gminny Dzień Kobiet pod hasłem „Najpiękniejsze Polskie Piosenki”, 
• słuchowisko online - składające się z 6 odcinków i poświęcone życiu i twórczości 

Ludwiga Meidnera wybitnego artysty, malarza, poety, który urodził się w Bierutowie, 
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• obchody Święta 3 maja z udziałem Burmistrza, dyrektorów placówek  oświatowych  
i samorządowych oraz młodzieży w wieku szkolnym, 

• wernisaż online wystawy pt. „Taaaka Ryba” – odbył się w ramach projektu „Bierutów 
miasto nad Widawą" prowadzonego w ramach programu „Seniorzy w Akcji" 
realizowanego przez Towarzystwo Inicjatyw Twórczych "ę" ze środków Polsko-
Amerykańskiej Fundacji Wolności, 

• „Dzień Dziecka Online” dla dzieci w wieku 5-12 lat, którzy wzięli udział w internetowej 
zabawie z nagrodami pod nazwą „OKiSowe Koło Fortuny”, 

• do oferty zajęć stałych dla dzieci i dorosłych organizowanych przez OKiS wprowadzono 
zajęcia nauki gry na gitarze oraz warsztaty wokalne, 

• „Premierowy Pokaz Filmów” zrealizowanych przez dzieci i młodzież z terenu Miasta  
i Gminy Bierutów podczas wakacyjnych warsztatów filmowych w ramach „Wakacji  
z OKiSem”, 

• w każdą sobotę odbywały się odpłatne zajęcia z Robotyki i Programowania LEGO, 
• „Mini koncert z okazji obchodów Narodowego Święta Niepodległości", 
• „Świąteczny Quiz” online z nagrodami, w którym uczestnicy odpowiadali na  

7 przygotowanych wcześniej pytań związanych z tradycją świąt Bożego Narodzenia. 
 

W związku z przedłużającym się brakiem możliwości otwarcia OKiS, wynikającego z kolejnych 
obostrzeń i zakazów wprowadzanych w instytucjach kultury w całym kraju placówka rozpoczęła cykl 
zajęć i warsztatów dla dzieci, młodzieży i dorosłych w wersji online. Warsztaty odbywały się  
w czterech kategoriach: Warsztaty plastyczne, Warsztaty teatralno-pantomimiczne, Warsztaty 
wokalne, Warsztaty nagrywania i edycji dźwięku. 

W Hali Sportowo-Widowiskowej odbył się 28 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy przy 
organizacji, którego Ośrodek Kultury i Sportu był jednym z partnerów. Udało się pobić 
ubiegłoroczny rekord i zebrać kwotę w wysokości 28.000,65 zł. 

OKiS w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Rozwoju Ziemi Bierutowskiej im. Romka 
Kazimierskiego był organizatorem „Rodzinnego Rajdu Rowerowego" do Stradomi Wierzchniej oraz 
pikniku w parku miejskim w Bierutowie. Dodatkowo jako partner oraz instytucja wspierająca 
Ośrodek uczestniczył w programie „Bardzo Młoda Kultura 2019-2021 – Dolny Śląsk” za sprawą 
projektu pod nazwą „Lokalne Opowieści w Kulturze Nowych Mediów”. 

We współpracy z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Bierutowie Ośrodek 
Kultury i Sportu organizował zajęcia dla Klubu Senior+ oraz Bierutowskiego Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku. Wśród zajęć znalazły się: zumba, zajęcia gimnastyczne, warsztaty teatralno-pantomimiczne, 
zajęcia nauki języka angielskiego, zajęcia komputerowe, nordic walking. 
 

Na terenie Gminy funkcjonuje również Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Bierutów oraz jej 
dwie filie, w Solnikach i Zbytowej. Biblioteka jest samodzielną instytucją kultury. W 2020 roku  
w Bibliotece pracowały 4 osoby, a z jej usług korzystało 695 użytkowników. Ponadto z imprez 
organizowanych przez Bibliotekę wzięło udział 569 osób.  

 
W roku 2020 roku zakupiono ze środków własnych (dotacja organizatora Biblioteki) 311 

książek na sumę 7.110,02zł, w tym na wsi 906 pozycji na sumę 2.197,97 zł. 

W ramach PPrrooggrraammuu  PPrroommooccjjii  CCzzyytteellnniiccttwwaa  „„ZZaakkuupp  nnoowwoośśccii  wwyyddaawwnniicczzyycchh  PPrriioorryytteett  11””  
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwo Narodowego w roku 2020 przyznało Bibliotece dotację  
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w wysokości 3.769 zł, dzięki której zakupiono 152 książki. Dodatkowo dzięki współpracy w ramach 
projektu  RRoozzcczzyyttaannaa  AAgglloommeerraaccjjaa, Biblioteka otrzymała 51 woluminów.  

 

 

 

 

 

 

 

Biblioteki dawno przestały pełnić rolę tylko wypożyczalni książek, są instytucjami o szerokim 
zakresie działań. Fundamentalną funkcją biblioteki jest wyrównywanie szans w dostępie do wiedzy, 
informacji, edukacji i kultury przez organizowanie imprez adresowanych do różnych grup 
społecznych. W zakresie promocji Biblioteki organizowane są różne formy pracy: kulturalne  
i edukacyjne. 

W roku 2020 odbyły się 24 imprezy czytelnicze, do których zaliczają się: 

1. Wystawy  

• „Wirtuoz słowa – Julian Tuwim” – wystawa fotogramów, 
• „Leopold Tyrmand” – wystawa fotogramów z okazji Roku Leopolda Tyrmanda, 
• „110 rocznica śmierci Elizy Orzeszkowej” – wystawa książek i fotogramów, 
• „Rok Jana Pawła II – setna rocznica urodzin” – plakat z cytatami myśli św. Jana Pawła II, 
• „Zachować niepodległość” – 100 rocznica Bitwy Warszawskiej – wystawa fotogramów,            
• „Lustrzane odbicie” – wystawa prac plastycznych dzieci i młodzieży, 
• „Obserwator życia – Stanisław Witkiewicz” – wystawa fotogramów z życia i twórczości 

Stanisława Witkiewicza, 
• „Maria Konopnicka, Maria Rodziewiczówna – wiejskie klimaty” – wystawa fotogramów 

polskiej przyrody w utworach polskich pisarek, 
• „Świąteczne przesłanie” – wiersze i fotogramy o tematyce świąt Bożego Narodzenia. 

2. Spotkanie z pisarzem, poetą i krytykiem Radosławem Wiśniewskim, które odbyło się  
w Ośrodku Kultury i Sportu w Bierutowie, we współpracy z Biblioteką, na którym zakupiono książki 
promowane podczas spotkania. 

3. Głośne czytanie 

      Biblioteka jak co roku włącza się w ogólnopolską akcje „Cała Polska czyta dzieciom”. 
Tegorocznym mottem spotkań z młodymi czytelnikami były „Spotkania z Franklinem i Martynką”. 

4. Zabawa w teatr     

Dzieci i młodzież z Grupy Teatralnej działającej przy Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy  
w Bierutowie przygotowały przedstawienia promujące polską literaturę i wydarzenia 
okolicznościowe: 

14 781 wypożyczeń książek na zewnątrz 

52 772 woluminy w księgozbiorze  
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• „I zamieszkał pośród nas” – Jasełka, przygotowane w oparciu o teksty literatury polskiej, 
które mogli obejrzeć mieszkańcy Solnik Wielkich oraz pensjonariusze Domu Pomocy 
Społecznej w Jemielnej, 

• „Kalambury literackie” – zabawa z tytułami książek 
• „Walentynkowe wiersze polskich poetów” – głośne czytanie poezji. 

5. Noce w bibliotece  

    Nocne spotkania w Bibliotece stały się działaniem cyklicznym, cieszącym się dużym 
zainteresowaniem czytelników. Celem nocnych spotkań jest promocja Biblioteki w środowisku, 
ożywianie zainteresowań czytelniczych, kształtowanie wyobraźni, rozwijanie kultury czytelniczej 
dzieci i młodzieży oraz integracja grupy poprzez wspólną zabawę.     

W 2020 roku w Bibliotece odbyły się dwa nocne spotkania z dziećmi, młodzieżą i dorosłym 
użytkownikiem pod hasłem: 

• „Karnawałowa noc w bibliotece” 
• „Moje spotkania z poezją”. 

6. Wakacyjne podchody z książką – to plenerowe spotkania i wspólna zabawa uczestników, 
którzy musieli odnaleźć książkę w określonym terenie przy bibliotece, po wylosowaniu hasła (tytuł 
książki). Na koniec odbyło się wspólne czytanie fragmentów  odnalezionych książek. 

7. Konkursy  

W roku 2020 odbyły się konkursy pod tytułem:  

• „Kartka dla zakochanych” – kartki walentynkowe, 
• „Lustrzane odbicie” – prace wykonane farbami akwarelowymi, 
• „Płatki śniegu” – wycinanki z papieru. 

 
8. Projekt Instytutu Książki – Biblioteka została zakwalifikowana do kolejnej edycji Projektu 

Instytutu Książki z Krakowa pt. „Mała Książka – Wielki Człowiek. Przedszkolak w bibliotece.”  
W Projekcie wzięło udział 39 uczestników w wieku 3-6 lat. 

9. Lekcje biblioteczne, edukacyjne szkolenia biblioteczne – w 2020 odbyły się m.in. lekcje takie 
jak: „Co gromadzimy w Bibliotece”, „Jak korzystać z księgozbioru biblioteki – wypożyczalnia, 
czytelnia”, „Co daje mi czytanie książek”, a także szkolenia da przedszkolaków takie jak: „Idę do 
biblioteki” czy „Poznaję swoją bibliotekę. 

Biblioteka współpracuje również z jednostkami, instytucjami i stowarzyszeniami działającymi 
na terenie Miasta i Gminy. Należą do nich m.in.: Ośrodek Kultury i Sportu, Uniwersytet Trzeciego 
Wieku, Przedszkole, Sołectwa, w tym Koła Gospodyń Wiejskich, Powiatowy Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Jemielnej, Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Aglomeracji Wrocławskiej. 

Biblioteka musiała również dostosować się do obostrzeń wprowadzonych przez Ministerstwo 
Zdrowia oraz Główny Inspektorat Sanitarny, w związku z czym działała w ograniczonym zakresie, 
przez co m.in. przeprowadzona została selekcja księgozbioru bibliotecznego, odwołane zostało 
spotkanie z Panią Magdaleną Zarębską, autorką książek dla dzieci, a także zastosowano reżim 
sanitarny. 
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55..55..  WWssppóółłpprraaccaa  zz  oorrggaanniizzaaccjjaammii  ppoozzaarrzząąddoowwyymmii  

Współpraca samorządu terytorialnego z trzecim sektorem stanowi istotny element 
demokratycznego społeczeństwa. Podstawowym dokumentem, który opisuje zasady współpracy 
pomiędzy władzami samorządowymi a działającymi na danym terenie organizacjami 
pozarządowymi jest program współpracy. Jest to dokument określający zasady polityki realizowanej 
przez organ administracji publicznej wobec sektora pozarządowego. 

Program współpracy Miasta i Gminy Bierutów z organizacjami pozarządowymi i podmiotami,  
o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy na rok 2020 został przyjęty Uchwałą Rady Miejskiej  
w Bierutowie Nr XV/188/19 w dniu 28 listopada 2019 roku. Tabela poniżej przedstawia założenia 
programowe, które zostały zrealizowane w 2020 roku. 

 
TTaabb..  88..  WWyykkaazz  pprrzzyyzznnaannyycchh  ddoottaaccjjii  ddllaa  oorrggaanniizzaaccjjii  ppoozzaarrzząąddoowwyycchh  ww  22002200  rrookkuu  

LLpp..  NNaawwaa  ppooddmmiioottuu  RRooddzzaajj  zzaaddaanniiaa  KKwwoottaa  pprrzzyyzznnaanneejj    
ddoottaaccjjii  

1 
Stowarzyszenia Rozwoju Ziemi 

Bierutowskiej im. Romka 
Kazimierskiego 

Upowszechnianie kultury fizycznej i 
sportu wśród mieszkańców Miasta i 

Gminy Bierutów  w roku 2020 
8 000 zł 

1 Klub Sportowy LZS Solniki Małe 

Rozwój sportu na terenie Miasta i 
Gminy Bierutów 

23 000 zł 

2 Klub Sportowy Widawa Bierutów 36 000 zł 

3 
Uczniowski Klub Sportowy w 

Bierutowie 25 000 zł 

4 Klub Sportowy Zbytowa 16 000 zł 

Źródło: Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Miasta i Gminy Bierutów z organizacjami 
pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego  
i o wolontariacie za 2020 rok. 

W 2020 roku realizacja Programu współpracy Miasta i Gminy Bierutów z organizacjami 
pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie oraz wynikająca z niego współpraca pomiędzy samorządem  
a organizacjami pozarządowymi przebiegała w sposób prawidłowy, zgodnie z oczekiwaniami 
wynikającymi z Uchwały Rady Miejskiej w Bierutowie w sprawie programu współpracy. Zakładane 
kierunki współpracy, m.in. zlecenie realizacji zadań publicznych poprzez udzielenie dotacji na 
finansowanie realizacji zadań zostały zrealizowane. Dodatkowo w ramach współpracy 
niefinansowej Miasto i Gmina Bierutów realizowała założenia Programu poprzez:  

• udostępnianie materiałów związanych z konkursami ofert na realizację zadań publicznych,  
• udzielanie informacji dotyczących realizacji zadań publicznych,  
• informowanie o szkoleniach i środkach do pozyskania z innych źródeł,  
• udostępnianie lokali na spotkania. 
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55..55..  WWssppóółłpprraaccaa  zz  oorrggaanniizzaaccjjaammii  ppoozzaarrzząąddoowwyymmii  
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6.1. Wstęp

Gmina realizowała zadania związane z infrastrukturą i środowiskiem wynikające m.in. z: 

• ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  
(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293, z 2021 r. poz. 11), 

• ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 
z późn. zm.), 

• ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 55 z późn. 
zm.), 

• ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 638), 
• ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 712,  

z późn. zm., z 2021 r. poz. 8), 
• ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 480 z późn. 

zm.,  2021 r. poz. 54), 
• ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  

(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1439 z późn. zm.), 
• ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 797 z późn. zm.), 
• ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (t.j. Dz. U. z 2020 r. 

poz. 1947), 
• ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 310 z późn. zm.), 
• ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 

odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2028), 
• ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie 

gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 11). 
 

66..22..  PPoolliittyykkaa  pprrzzeessttrrzzeennnnaa  

Istotnym działaniem w zakresie polityki przestrzennej Miasta i Gminy Bierutów w 2020 roku 
było przyjęcie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
Miasta i Gminy Bierutów. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
jest najważniejszym dokumentem planistycznym w gminie. Przypisuje ono lokalizację przestrzenną 
celom, zdefiniowanym w strategii rozwoju. Wiąże również Burmistrza przy sporządzaniu 
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i służy koordynacji ustaleń tych planów. 

Zmiana Studium przyjęta została na podstawie uchwały nr XIX/235/20 Rady Miejskiej  
w Bierutowie z dnia 27 lutego 2020 roku w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań  
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Bierutów dla terenów położonych 
we wsi Jemielna. Zmianą objęty został obszar położony w obrębie Jemielna (działka nr 56/4), dla 
którego przewidziano zmniejszenie terenów zabudowy mieszkaniowej o 0,65 ha. Ilość terenów 
możliwych do zainwestowania po wprowadzeniu zmian dla terenów mieszkaniowych we wsi 
Jemielna wynosi 7,21 ha.  

Debata oraz podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań  
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Bierutów dla terenów położonych 
we wsi Jemielna odbyły się podczas sesji Rady Miejskiej w Bierutowie 27 lutego 2020 roku. 

Aktami prawa miejscowego regulującymi planowanie przestrzenne w gminie są miejscowe 
plany zagospodarowania przestrzennego. W 2020 roku miejscowymi planami zagospodarowania 
przestrzennego objęte było Miasto Bierutów oraz 10 wsi: Wabienice, Solniki Wielkie, Kijowice, 
Zbytowa, Paczków, Kruszowice, Karwiniec, Sątok, Posadowice, Radzieszyn. W roku tym nie zostały 
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Miasta i Gminy Bierutów. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
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miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i służy koordynacji ustaleń tych planów. 
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w Bierutowie z dnia 27 lutego 2020 roku w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań  
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możliwych do zainwestowania po wprowadzeniu zmian dla terenów mieszkaniowych we wsi 
Jemielna wynosi 7,21 ha.  

Debata oraz podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań  
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Bierutów dla terenów położonych 
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Aktami prawa miejscowego regulującymi planowanie przestrzenne w gminie są miejscowe 
plany zagospodarowania przestrzennego. W 2020 roku miejscowymi planami zagospodarowania 
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Zbytowa, Paczków, Kruszowice, Karwiniec, Sątok, Posadowice, Radzieszyn. W roku tym nie zostały 
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przyjęte nowe miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, ale przystąpiono do 
przygotowania 2 zmian oraz 1 nowego planu : 

1. UCHWAŁA NR XX/246/20 RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE z dnia 7 maja 2020 r. w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi 
Solniki Małe. 

2. UCHWAŁA NR XX/247/20 RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE z dnia 7 maja 2020 r. w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
wsi Karwiniec. 

3. UCHWAŁA NR XX/248/20 RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE z dnia 7 maja 2020 r. w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
wsi Wabienice. 

Na terenach nie objętych miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego wydaje się 
decyzje o warunkach zabudowy i decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. W 2020 
roku wydano łącznie 8 decyzji o warunkach zabudowy. 

 
66..33..  IInnffrraassttrruukkttuurraa  ddrrooggoowwaa  

 
W 2020 roku w ramach realizacji planowanych zadań inwestycyjnych związanych  

z wypełnieniem celów założonych w Strategii Rozwoju Gminy Bierutów na lata 2014-2020, w celu 
operacyjnym III.1.2. Zrównoważony rozwój infrastruktury transportowej zrealizowane zostały 
zadania: 

• Przebudowa drogi wewnętrznej we wsi Kijowice działki nr 182/1 i 182/14 – 123.420,00 zł, 
• Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Paczków  – 353.291,33 zł, 
• Modernizacja dróg gminnych  –  7.713,90 zł, 
• Dokumentacja projektowo-kosztorysowa modernizacji i przebudowy dróg gminnych:  

Jemielna, Kijowice oraz aktualizacja kosztorysu na drogę w Solnikach Wielkich  
–  37.470,72 zł, 

• Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Karwiniec (dokumentacja projektowa)  
– 15.750,00 zł, 

• Zakup i montaż wiat przystankowych – 32.714,48 zł, 
• Budowa systemu monitoringu miejskiego w centrum Bierutowa – Rynek  –  49.200,00 zł,  
• Budowa oświetlenia drogowego wzdłuż nieruchomości w miejscowości Karwiniec  

–  130.742,26 zł (Gmina otrzymała dotację celową w kwocie 31.216,00 zł z Województwa 
Dolnośląskiego), 

• Budowa parkingu przy budynku Urzędu Miejskiego w Bierutowie, ul. Moniuszki,  
dz. Nr 31.17/21,22 (dokumentacja projektowa) –  29.520,00 zł, 

• Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Miasta i Gminy Bierutów, polegająca na 
wymianie opraw sodowych na LED (umowa zawarta przed 1 stycznia 2019 roku)  
– 257.678,42 zł 

• Budowa oświetlenia drogowego na terenie Miasta i Gminy Bierutów – lampy solarne  
(50 szt.) – 230.686,50 zł, 

• Uzupełnienie elementów oświetlenia ulicznego (dokumentacja formalno-prawna)  
– 54.212,23 zł.  
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– 54.212,23 zł.  

 



   
                          Raport o stanie Gminy | Infrastruktura i środowisko

43

 
66..44.. GGoossppooddaarrkkaa kkoommuunnaallnnaa 

Działania w zakresie gospodarki komunalnej w Gminie Bierutów realizuje Zakład Gospodarki 
Komunalnej w Bierutowie. Zgodnie ze statutem celem i przedmiotem działania ZGK w Bierutowie 
jest bieżące i nieprzerwane zaspokajanie zbiorowych potrzeb ludności Miasta i Gminy Bierutów 
w drodze świadczenia usług powszechnie dostępnych z dziedziny gospodarki komunalnej 
z zachowaniem zasady ekonomiczności działania, w szczególności:

• gospodarki mieszkaniowej i gospodarowania lokalami użytkowymi,
• dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego,
• wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków 

komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk 
i unieszkodliwiania odpadów komunalnych.

• zieleni gminnej i zadrzewień,
• zarząd cmentarzem komunalnym.

6.4.1. Gospodarka wodociągowo-kanalizacyjna

Gmina realizuje inwestycje wodociągowe i kanalizacyjne na podstawie budżetu oraz przez 
Zakład Gospodarki Komunalnej w Bierutowie jako własnej jednostki budżetowej z budżetu Gminy. 

W zakresie rozbudowy sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy wykonano następujące 
działania:

• budowa sieci wodociągowej w miejscowości Wabienice – 200.000,00 zł,
• przygotowanie dokumentacji budowy odcinka sieci wodociągowe w miejscowości 

Paczków – 6.200,00 zł. 

Zadania te wykonane zostały w ramach realizacji Strategii Rozwoju Gminy Bierutów na lata 
2014-2020. Są spójne z celem strategicznym III.1 Poprawa stanu infrastruktury technicznej gminy, 
cel operacyjny III.1.1. Poprawa stanu infrastruktury sieciowej. 

730 m wyremontowanych dróg

1,2 km wybudowanej sieci wodociągowej w 2020 roku
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6.4.2. Gospodarka mieszkaniowa 

Zasobami lokalowymi na terenie zarządza i administruje Zakład Gospodarki Komunalnej  
w Bierutowie, będący zakładem budżetowym Miasta i Gminy Bierutów oraz wspólnoty 
mieszkaniowe z udziałem Miasta i Gminy Bierutów. Działania ZGK są zgodnie z Wieloletnim 
Programem Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Miasta i Gminy Bierutów na lata 2015-2020 
przyjętym uchwałą nr X/58/15 Rady Miejskiej w Bierutowie z dnia 28 maja 2015 roku.  

Przedmiotem działań ZGK w Bierutowie jest administrowanie mieszkaniowym zasobem Gminy 
i wspólnot mieszkaniowych w szczególności polegających na: 

• utrzymaniu w należytym stanie budynków oraz przyległych terenów, 
• przygotowaniu i realizowaniu w systemie własnym lub zleconym konserwacji, napraw, 

remontów i modernizacji budynków i urządzeń zgodnie z przepisami prawa i potrzeb 
eksploatacyjnych, 

• zawieraniu i rozwiązywaniu umów najmu lokali mieszkalnych i użytkowych, 
• przejmowaniu i przekazywaniu lokali mieszkalnych i użytkowych. 

 
Na koniec 2020 roku zasób mieszkaniowy Miasta i Gminy Bierutów stanowiło 310 lokali  

o całkowitej powierzchni 16 105 m2, w tym 294 na podstawie umów na czas nieoznaczony oraz 22 
wykorzystywane do najmu socjalnego. Sprzedano 7 mieszkań znajdujących się w zasobie Gminy  
(4 lokalne mieszkalne w Bierutowie oraz 3 we wsiach Karwiniec i Radzieszyn), na łączną kwotę  
47.305,05 zł.  
 
 
 
 
 
 
 
W 2020 roku w ramach lokalu na czas nieoznaczony 3 osobom przydzielono lokale mieszkalne.  
Na koniec 2020 roku na przydział lokalu oczekiwało 37 osób, przy czym na czas nieoznaczony 
oczekiwało 18 osób oraz na najem socjalny 19 osób.  
 

6.4.3. Gospodarka odpadami 

Istotną częścią działalności Gminy z zakresu gospodarki komunalnej jest również wywóz 
odpadów komunalnych. W 2019 roku powołana została Gminna Spółka Komunalna Bierkom  
Sp. z o.o. która od 1 kwietnia 2020 roku podjęła czynną pracę związaną z odbiorem, transportem  
i zagospodarowaniem odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych 
zlokalizowanych na terenie Gminy Bierutów. Spółka podjęła również działania zmierzające do 
rozpoczęcia nowej działalności związanej z odbiorem, transportem i zagospodarowaniem odpadów 
z nieruchomości niezamieszkałych.  

Głównymi odbiorcami odpadów od GSK Bierkom Sp. z o.o. byli: 

- Zakład Gospodarowania Odpadami Gać Sp. z o.o.,  
- Rowaj Sp. z o.o., Sp. k.,  
- TKM Recykling Polska Sp. z o.o. Sp. k.,  
- Eko-serwis Janusz Szczęśniak,  
- Firma Handlowo Usługowa „Ekolas” Urszula Kapuśniak-Junik.  

22 mieszkania socjalne o powierzchni 437 m2 
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W 2020 roku GSK Bierkom dysponowała 5 pojazdami specjalistycznymi – trzema będącymi 
w leasingu oraz dwoma będącymi w wynajmie. Na koniec roku odkupiła od Zakładu Gospodarki 
Komunalnej pojazd specjalistyczny typu śmieciarka. 

W ramach dodatkowych zadań GSK Bierom Sp. z o.o. wspólnie z Miastem i Gminą Bierutów 
zorganizowała konkurs plastyczny dla dzieci szkół podstawowych z Gminy Bierutów pn. „Coś 
z niczego – świąteczny prezent”, mający na celu propagowanie wykorzystania wtórnego odpadów 
powstających w domach. 

Zgodnie z uchwałami Rady Miejskiej w Bierutowie nr XI/102/19 z dnia 17 czerwca 2019 roku 
oraz nr XX/262/20 z dnia 7 maja 2020 roku w sprawie wyboru metody ustalenia odpłaty za 
gospodarowanie odpadaj komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty w 2020 roku 
obowiązywały następujące stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla 
nieruchomości zamieszkałych:

• 32,00 zł od jednego mieszkańca w przypadku prowadzenia nieselektywnej zbiórki 
odpadów,

• 16,00 zł od jednego mieszkańca w przypadku prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów.

Łączna masa odebranych odpadów komunalnych odebranych od właścicieli nieruchomości 
zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Bierutów wyniosła 3 381,36 ton. 

Ryc. 10. Udział odpadów w podziale na frakcje w całkowitej masie odpadów zebranych z terenów 
zamieszkałych i niezamieszkałych

Źródło: opracowanie własne.
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7 921 mieszkańców objętych systemem wywozu śmieci
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UCHWAŁA Z DNIA  

30 CZERWCA 2020 ROKU 
 
 
 
 
Z dniem 1 września 2020 roku na podstawie uchwały nr XXII/274/2020 Rady 
Miejskiej w Bierutowie  z dnia 30 czerwca 2020 roku w sprawie wyboru metody 
ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia tej 
wysokości, opłata za gospodarowanie odpadami została podniesiona i wynosiła: 
 

• 25 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej nieruchomość prowadzącej 

selektywną zbiórkę odpadów komunalnych, 

• 50 zł miesięcznie za brak przestrzegania zasad segregacji od każdej 

zamieszkującej nieruchomość osoby, 

• częściowe zwolnienie z opłaty w wysokości 2 zł dla właścicieli 

nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, 

kompostujących bioodpady, stanowiące odpady komunalne 

w przydomowym kompostowniku.  
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W ramach Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bierutowie działa Punkt Selektywnej Zbiórki 
Odpadów Komunalnych (PSZOK). Punkt czynny jest 5 razy w tygodniu. Do PSZOK mieszkańcy mogą 
dostarczyć i bezpłatnie pozostawić wytworzone na danej nieruchomości odpady komunalne 
wyłącznie zbierane w drodze selektywnej. W 2020 roku łączna masa odpadów zebranych w PSZOK 
wyniosła 272,4 ton.  

Dodatkowo w 2020 roku zgodnie z wytycznymi zawartymi w Programie usuwania azbestu  
z terenu Miasta i Gminy Bierutów na lata 2008-2032 usunięto 64,31 ton wyrobów zawierających 
azbest z 32 nieruchomości zlokalizowanych na terenie Gminy. Zebrano również 9 ton opakowań  
z metali w ramach skupu złomu.  

Wpływy z tytułu opłat za odbiór odpadów komunalnych wykonano w 96,30%, gdzie na 
planowane 1.850.000,00 zł wpłynęło do budżetu 1.781.532,28 zł. Z kolei w przypadku wydatków 
na planowane 3.096.380,00 zł wydatkowano 3.090.376,86 zł co stanowi 99,18% planu. Powyższe 
kwoty wskazują, iż rok zamyka się deficytem w tym dziale w kwocie 1.292.833.46 zł.  

Zrównoważona gospodarka odpadami przekłada się na czystość środowiska naturalnego,  
co z kolei ma bezpośredni wpływ na jakość życia mieszkańców. Gmina dąży do zwiększenia 
efektywności systemu gospodarki odpadami na jej terenie zgodnie celem strategicznym  
I.1. Wykorzystanie walorów gminy dla jej rozwoju gospodarczego, celem operacyjnym  
I.1.3. Zrównoważone wykorzystane zasobów środowiska naturalnego zawartych w Strategii 
Rozwoju Gminy Bierutów na lata 2014-2020. 
 

6.4.4. Opieka nad zwierzętami bezdomnymi 

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 
terenie Miasta i Gminy Bierutów na rok 2020 został przyjęty Uchwałą nr XIX/234/20 Rady Miejskiej  
w Bierutowie z dnia 27 lutego 2020 roku. Program ma na celu opiekę nad zwierzętami bezdomnymi 
oraz zapobieganie bezdomności zwierząt przebywających w granicach administracyjnych Gminy. 
Rada Miejska uchwalając coroczny budżet zapewnia środki finansowe na jego realizację. W ramach 
Programu w 2020 roku opieką weterynaryjną z jednoczesną adopcją objęto 65 zwierząt.  

Dodatkowo w 2020 roku z terenu Gminy odłowionych zostało 17 zwierząt, w tym 12 psów 
 i 5 kotów, przy czym w następnej kolejności zostały one oddane do adopcji lub przekazane do 
schroniska. Jednocześnie w tym roku zaczipowanych zostało 12 zwierząt. 

Łącznie na realizację zadań wynikających z powyższego programu oraz ustawy o ochronie 
zwierząt wydatkowano kwotę 73.343 zł. 
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6.4.4. Opieka nad zwierzętami bezdomnymi 
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 i 5 kotów, przy czym w następnej kolejności zostały one oddane do adopcji lub przekazane do 
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66..55..  ZZaabbyyttkkii  
 

Zabytki zlokalizowane na terenie Miasta i Gminy Bierutów wpisane zostały do Gminnej 
Ewidencji Zabytków oraz do rejestru i wykazu zabytków województwa dolnośląskiego. W wykazie 
zabytków Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków ujęto 25 obiektów, w tym 8 na 
terenie Miasta i 17 na terenie Gminy. Bierutów wpisany jest do rejestru jako ośrodek historycznego 
miasta, a wszystkie sołectwa jako historyczne układy wsi.  

Do najważniejszych zabytków zlokalizowanych na terenie Miasta i Gminy zalicza się: 

• Zamek, 
• Kościół św. Katarzyny, 
• Dawny Ewangelicki kościół cmentarny pod wezwaniem Św. Trójcy, 
• Kościół parafialny pw. św. Józefa, 
• Mury Obronne, 
• Wieża Ratuszowa. 

Ochrona zabytków wpisuje się w cel strategiczny II.1. Wzrost poziomu życia mieszkańców 
gminy, cel operacyjny II.1.3 Ochrona dziedzictwa kulturowego Strategii Rozwoju Gminy Bierutów na 
lata 2014-2020. Na ochronę zabytków i opiekę na zabytkami w 2020 roku wydatkowano kwotę 
698.469,69 zł, w tym na rewitalizację odcinka murów obronnych w Bierutowie – 282.130,82 zł  
i rozbiórkę starego Młyna – 196.071,84 zł.  Rewitalizacja historycznej zabudowy Miasta ma wpływ 
na zachowanie tożsamości społeczeństwa. Podjęte działania wiążą się również z rozwojem 
przestrzenno-funkcjonalnym danego obszaru. Realizacja powyższych zadań jest spójna z strukturą 
celów i kierunków działań przyjętych w Programie Rewitalizacji Miasta i Gminy Bierutów na lata 
2015-2020.  

 
44..11.. OOcchhrroonnaa  śśrrooddoowwiisskkaa  

Miasto i Gmina Bierutów realizuje programy mające na celu ochronę środowiska. W związku  
z tym udzielne są dotacje dla mieszkańców kierowane na zadania związane z wymianą źródeł ciepła, 
usuwaniem azbestu oraz budową przydomowych oczyszczalni ścieków. 

W związku z powyższym uchwalą nr XXXIX/363/18 Rady Miejskiej w Bierutowie z dnia 22 lutego 
2018 roku przyjęty został Program wymiany źródeł ciepła. Uchwała zawiera regulamin określający 
zasady udzielania dotacji celowej z budżetu Miasta i Gminy Bierutów na dofinansowanie kosztów 
wymiany źródeł ciepła w latach 2018-2022. Program zakłada kwotę dofinansowania w wysokości 
do 50% poniesionych nakładów finansowych na zakup urządzenia grzewczego, ale nie więcej niż 
2.800 zł dla jednej nieruchomości mieszkalnej. W ramach ograniczania niskiej emisji w 2020 roku  
w wyniku naboru wniosków dofinansowano 34 wnioski beneficjentów zakwalifikowanych do 
realizacji zadań związanych z wymianą źródła ciepła. Wykorzystano 97% zakładanych środków  
w budżecie (jeden beneficjent pomimo podpisanej umowy nie wykonał w terminie wymiany pieca). 
Łączna kwota przeznaczona na realizację zadań wynikających z Programu wyniosła 97.775 zł. 

W Gminie obowiązuje również Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest, 
przyjęty uchwałą nr XXXVIII/345/13 Rady Miejskiej w Bierutowie z dnia 20 listopada 2013 roku. 
Celem Programu jest oczyszczenie terenu Gminy z wyrobów zawierających azbest poprzez ich 
usunięcie i unieszkodliwienie oraz eliminacja negatywnych skutków zdrowotnych oddziaływania 
azbestu na człowieka, a także likwidacja jego oddziaływania na środowisko, zgodnie  
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z obowiązującym prawem tj. do końca 2032 roku. W 2020 roku dofinansowano wszystkie złożone 
wnioski (tj. 32) na kwotę 38.870,98 zł. Głównym źródłem finansowania zadania jest dotacja  
w wysokości 38.185 zł udzielona przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej we Wrocławiu. Z budżetu Miasta i Gminy Bierutów wydatkowano na ten cel 685,98 zł. 

W 2020 roku obowiązywał również Program przydomowych oczyszczalni ścieków, przyjęty 
uchwałą nr V/76/11 Rady Miejskiej w Bierutowie z dnia 30 czerwca 2011 roku. Uchwała określa 
zasady udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy na dofinansowanie instalacji przydomowych 
oczyszczalni ścieków dla budynków mieszkalnych na terenie Miasta i Gminy Bierutów. Dotacja jest 
udzielana z wpływów do budżetu Gminy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Program 
zakłada, iż wnioskodawca może uzyskać dofinansowanie przedsięwzięcia do wysokości 40% 
wartości brutto udokumentowanych fakturą poniesionych wydatków na zakup wraz z montażem 
oczyszczalni ścieków, jednak nie więcej niż 2.800 zł. Wnioski mają być realizowane do dnia 
wyczerpania się środków przeznaczonych na ten cel w uchwale budżetowej. W przypadku większej 
liczby wniosków ich realizacja nastąpi w następnym roku budżetowym. W 2020 roku 
dofinansowano 3 zadania na łączną kwotę 5.892 zł, spośród 5 złożonych wniosków. Realizacja 
pozostały dwóch wniosków przeniesiona została na początek 2021 roku.  

Wszystkie zadania związane z ochroną środowiska są ściśle powiązane z kierunkiem działań 
zawartym w Strategii Rozwoju Gminy Bierutów na lata 2014-2020 – cel strategicznym  
I.1. Wykorzystanie walorów gminy dla jej rozwoju gospodarczego, cel operacyjny  
I.1.3. Zrównoważone wykorzystane zasobów środowiska naturalnego. 
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Dostawa i montaż drogowych lamp solarnych na terenie Miasta i Gminy Bierutów 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI: 
223300..668866,,5500  zzłł  

WWYYDDAATTKKII  PPOONNIIEESSIIOONNEE  
WW  22002200  RROOKKUU::  
223300..668866,,5500  zzłł 

TTEERRMMIINN  RREEAALLIIZZAACCJJII::  
1177..0044..22002200  ––  3311..1100..22002200  

  
ROBOTY WYKONANE W 2020 ROKU: 
Dostawa i montaż na terenie Miasta i Gminy Bierutów – 55 sztuk drogowych lamp solarnych  
z oprawą o mocy min. 30 W w poniżej wyszczególnionych miejscowościach: 
1) Solniki Wielkie – 3 szt. – działki nr ewid. 521, 522, 530 (wewnętrzne drogi gminne), 
2) Solniki Małe – 3 szt. – działki nr ewid. 338, 346 (wewnętrzne drogi gminne), 
3) Kruszowice – 3 szt. -  działki nr ewid.  266, 268 (wewnętrzne drogi gminne), 
4) Karwiniec – 2 szt. – działka nr ewid. 365 (wewnętrzna droga gminna), 
5) Stronia – 6 szt. – działki nr ewid. 406/13, 407/24 (wewnętrzne drogi gminne), 
6) Radzieszyn – 4 szt. - działki nr ewid. 91, 100 (wewnętrzne drogi gminne), 
7) Jemielna  – 4 szt. - działka nr ewid. 515/4 (wewnętrzna droga gminna), 
8) Posadowice  – 3 szt. - działki nr ewid. 36, 59, 114  (wewnętrzne drogi gminne), 
9) Zbytowa – 5 szt. – działki nr ewid. 512, 605, 46, 215 (wewnętrzne drogi gminne), 
10) Wabienice – 7 szt. – działki nr ewid. 584, 586, 558, 569, 611, 616 (wewnętrzne drogi 

gminne), 
11) Strzałkowa – 3 szt. – działka nr ewid. 74 (wewnętrzna droga gminna), 
12) Zawidowice – 5 szt. – działka nr ewid.468/1, 492/1, 505,506 (wewnętrzne drogi gminne), 
13) Bierutów – 7 szt. – działki nr ewid. 47 AM-21, 44/4 AM-24 (wewnętrzne drogi gminne). 
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Budowa Przedszkola Miejskiego w Bierutowie – ETAP I 

 
  

CCAAŁŁKKOOWWIITTAA  WWAARRTTOOŚŚĆĆ  IINNWWEESSTTYYCCJJII::  
33..228800..000000,,0000  zzłł  

WWYYDDAATTKKII  PPOONNIIEESSIIOONNEE  
WW  22002200  RROOKKUU::  
330044..667777,,6699  zzłł  

TTEERRMMIINN  RREEAALLIIZZAACCJJII::  
1100..0066..22002200  ––  2299..1100..22002211  

  
RROOBBOOTTYY  WWYYKKOONNAANNEE  WW  22002200  RROOKKUU::  
1) prace przygotowawcze, a także demontażowe w zakresie usunięcia części istniejących 

nawierzchni utwardzonych, 
2) prace ziemne związane z wykopem pod ławy fundamentowe budynku, wymianą gruntu 

oraz niwelacją terenu, 
3) prace fundamentowe (stan surowy otwarty). 

 
  
DDOOFFIINNAANNSSOOWWAANNIIEE::  
RRzząąddoowwyy  FFuunndduusszz  IInnwweessttyyccjjii  LLookkaallnnyycchh    
WWaarrttoośśćć  ddooffiinnaannssoowwaanniiaa::  11..000000..000000,,0000  zzłł  bbrruuttttoo 
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Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Karwiniec – ETAP I 

 
  

CCAAŁŁKKOOWWIITTAA  WWAARRTTOOŚŚĆĆ  IINNWWEESSTTYYCCJJII::  
112200..990000,,0000  zzłł  

WWYYDDAATTKKII  PPOONNIIEESSIIOONNEE  
WW  22002200  RROOKKUU..::  
112200..990000,,0000  zzłł  

TTEERRMMIINN  RREEAALLIIZZAACCJJII::  
0033..0066..22002200  ––  3300..1100..22002200  

  
RROOBBOOTTYY  WWYYKKOONNAANNEE  WW  22002200  RROOKKUU::  
1. Zakres prac obejmował wykonanie linii kablowej o długości 1240 m oraz zainstalowanie  

28 sztuk opraw oświetleniowych na działkach nr 365, 366, 553/8, 233/1, 229/9, 228/3, 
367/1.  

2. Zakres prac wykonanych: 
1) postawienie szafki złączeniowo - pomiarowej, z której wyprowadzane będą linie kablowe 

zasilające słupy, 
2) postawienie szafki zasilającej i sterującej oświetlenie uliczne, 
3) montaż w szafce oświetleniowej samoczynnego programatora astronomicznego, 

umożliwia on oszczędność energii elektrycznej poprzez dokładne załączanie i wyłącznie 
oświetlenia dla każdego dnia roku w zależności od wschodu i zachodu słońca, 

4) montaż opraw w technologii LED, które zapewniają wysoką skuteczność świetlną, 
trwałość i stałość strumienia świetlnego na słupach ośmiokątnych, 

5) położenie kabli oświetleniowych w rowie kablowym, 
6) zastosowanie samoczynnego wyłączania prądu jako dodatkową ochronę przed 

porażeniem prądem. 
  
DDOOFFIINNAANNSSOOWWAANNIIEE::  
DDoollnnoośślląąsskkii  FFuunndduusszz  PPoommooccyy  RRoozzwwoojjoowweejj  
WWaarrttoośśćć  ddooffiinnaannssoowwaanniiaa::  3311..221166,,0000  zzłł  bbrruuttttoo  
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Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Karwiniec – ETAP I 

 
  

CCAAŁŁKKOOWWIITTAA  WWAARRTTOOŚŚĆĆ  IINNWWEESSTTYYCCJJII::  
112200..990000,,0000  zzłł  

WWYYDDAATTKKII  PPOONNIIEESSIIOONNEE  
WW  22002200  RROOKKUU..::  
112200..990000,,0000  zzłł  

TTEERRMMIINN  RREEAALLIIZZAACCJJII::  
0033..0066..22002200  ––  3300..1100..22002200  

  
RROOBBOOTTYY  WWYYKKOONNAANNEE  WW  22002200  RROOKKUU::  
1. Zakres prac obejmował wykonanie linii kablowej o długości 1240 m oraz zainstalowanie  

28 sztuk opraw oświetleniowych na działkach nr 365, 366, 553/8, 233/1, 229/9, 228/3, 
367/1.  

2. Zakres prac wykonanych: 
1) postawienie szafki złączeniowo - pomiarowej, z której wyprowadzane będą linie kablowe 

zasilające słupy, 
2) postawienie szafki zasilającej i sterującej oświetlenie uliczne, 
3) montaż w szafce oświetleniowej samoczynnego programatora astronomicznego, 

umożliwia on oszczędność energii elektrycznej poprzez dokładne załączanie i wyłącznie 
oświetlenia dla każdego dnia roku w zależności od wschodu i zachodu słońca, 

4) montaż opraw w technologii LED, które zapewniają wysoką skuteczność świetlną, 
trwałość i stałość strumienia świetlnego na słupach ośmiokątnych, 

5) położenie kabli oświetleniowych w rowie kablowym, 
6) zastosowanie samoczynnego wyłączania prądu jako dodatkową ochronę przed 

porażeniem prądem. 
  
DDOOFFIINNAANNSSOOWWAANNIIEE::  
DDoollnnoośślląąsskkii  FFuunndduusszz  PPoommooccyy  RRoozzwwoojjoowweejj  
WWaarrttoośśćć  ddooffiinnaannssoowwaanniiaa::  3311..221166,,0000  zzłł  bbrruuttttoo  
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Bierutów, mury obronne (XIV w.): rewitalizacja odcinka murów obronnych 

 
  

CCAAŁŁKKOOWWIITTAA  WWAARRTTOOŚŚĆĆ  IINNWWEESSTTYYCCJJII::  
337755..441188,,3300  zzłł  

WWYYDDAATTKKII  PPOONNIIEESSIIOONNEE  
WW  22002200  RROOKKUU::  
337755..441188,,3300  zzłł  

TTEERRMMIINN  RREEAALLIIZZAACCJJII::  
1100..0066..22002200  ––  3300..1111..22002200  

  
ROBOTY WYKONANE W 2020 ROKU: 
Przedmiot zamówienia obejmował remont oraz przebudowę odcinka zabytkowego 
średniowiecznego ceglanego muru obronnego w miejscowości Bierutów na odcinku 22,5 m, 
licząc od początku odcinka tj. przebicia  przy budynku Urzędu Miejskiego w Bierutowie. 
Remontowany odcinek obejmował obie strony muru wraz z wykonaniem nowej korony. 
Zakres robót obejmował:  
1) dokumentację konserwatorską, 
2) roboty murowe i konserwatorskie, 
3) ręczne karczowanie pni drzew,  
4) uzupełnienie elementów zakrytych murów obronnych, 
5) wykonania przyziemia z kamienia polnego. 

 
  
DDOOFFIINNAANNSSOOWWAANNIIEE::  
OOcchhrroonnaa  zzaabbyyttkkóóww  22002200,,  MMiinniisstteerrssttwwoo  KKuullttuurryy  ii  DDzziieeddzziiccttwwaa  NNaarrooddoowweeggoo  
WWaarrttoośśćć  ddooffiinnaannssoowwaanniiaa::  117722..000000,,0000  zzłł  bbrruuttttoo 

 

 

 
 

               7. Inwestycje 
 

 

52 
 

 

 
Bierutów, mury obronne (XIV w.): rewitalizacja odcinka murów obronnych 

 
  

CCAAŁŁKKOOWWIITTAA  WWAARRTTOOŚŚĆĆ  IINNWWEESSTTYYCCJJII::  
337755..441188,,3300  zzłł  

WWYYDDAATTKKII  PPOONNIIEESSIIOONNEE  
WW  22002200  RROOKKUU::  
337755..441188,,3300  zzłł  

TTEERRMMIINN  RREEAALLIIZZAACCJJII::  
1100..0066..22002200  ––  3300..1111..22002200  

  
ROBOTY WYKONANE W 2020 ROKU: 
Przedmiot zamówienia obejmował remont oraz przebudowę odcinka zabytkowego 
średniowiecznego ceglanego muru obronnego w miejscowości Bierutów na odcinku 22,5 m, 
licząc od początku odcinka tj. przebicia  przy budynku Urzędu Miejskiego w Bierutowie. 
Remontowany odcinek obejmował obie strony muru wraz z wykonaniem nowej korony. 
Zakres robót obejmował:  
1) dokumentację konserwatorską, 
2) roboty murowe i konserwatorskie, 
3) ręczne karczowanie pni drzew,  
4) uzupełnienie elementów zakrytych murów obronnych, 
5) wykonania przyziemia z kamienia polnego. 

 
  
DDOOFFIINNAANNSSOOWWAANNIIEE::  
OOcchhrroonnaa  zzaabbyyttkkóóww  22002200,,  MMiinniisstteerrssttwwoo  KKuullttuurryy  ii  DDzziieeddzziiccttwwaa  NNaarrooddoowweeggoo  
WWaarrttoośśćć  ddooffiinnaannssoowwaanniiaa::  117722..000000,,0000  zzłł  bbrruuttttoo 
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Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Paczków 
 
  

CCAAŁŁKKOOWWIITTAA  WWAARRTTOOŚŚĆĆ  IINNWWEESSTTYYCCJJII::  
333322..338800,,0077  zzłł  

WWYYDDAATTKKII  PPOONNIIEESSIIOONNEE  
WW  22002200  RROOKKUU..::  
333322..338800,,0077  zzłł  

TTEERRMMIINN  RREEAALLIIZZAACCJJII::  
0066..1100..22002200  ––  1100..1111..22002200  

  
ROBOTY WYKONANE W 2020 ROKU: 
Zakres zamówienia obejmował przebudowę drogi gminnej położonej na działkach nr 402, 403, 
407 w miejscowości Paczków o nawierzchni bitumicznej i długości około 730 mb. Wykonane 
prace poprawiły bezpieczeństwo oraz komfort komunikacji kierowców poruszających się na 
tych odcinkach dróg gminnych. 

  
DDOOFFIINNAANNSSOOWWAANNIIEE::  
FFuunndduusszz  OOcchhrroonnyy  GGrruunnttóóww  RRoollnnyycchh  ((FFOOGGRR))  
WWaarrttoośśćć  ddooffiinnaannssoowwaanniiaa::  7700..000000,,0000  zzłł  bbrruuttttoo 
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Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Paczków 
 
  

CCAAŁŁKKOOWWIITTAA  WWAARRTTOOŚŚĆĆ  IINNWWEESSTTYYCCJJII::  
333322..338800,,0077  zzłł  

WWYYDDAATTKKII  PPOONNIIEESSIIOONNEE  
WW  22002200  RROOKKUU..::  
333322..338800,,0077  zzłł  

TTEERRMMIINN  RREEAALLIIZZAACCJJII::  
0066..1100..22002200  ––  1100..1111..22002200  

  
ROBOTY WYKONANE W 2020 ROKU: 
Zakres zamówienia obejmował przebudowę drogi gminnej położonej na działkach nr 402, 403, 
407 w miejscowości Paczków o nawierzchni bitumicznej i długości około 730 mb. Wykonane 
prace poprawiły bezpieczeństwo oraz komfort komunikacji kierowców poruszających się na 
tych odcinkach dróg gminnych. 

  
DDOOFFIINNAANNSSOOWWAANNIIEE::  
FFuunndduusszz  OOcchhrroonnyy  GGrruunnttóóww  RRoollnnyycchh  ((FFOOGGRR))  
WWaarrttoośśćć  ddooffiinnaannssoowwaanniiaa::  7700..000000,,0000  zzłł  bbrruuttttoo 
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Dostawa i montaż ogrodzenia placu Zabaw w Parku Miejskim w Bierutowie 

 
  

CCAAŁŁKKOOWWIITTAA  WWAARRTTOOŚŚĆĆ  IINNWWEESSTTYYCCJJII::  
7722..220088,,7766  zzłł  

WWYYDDAATTKKII  PPOONNIIEESSIIOONNEE  
WW  22002200  RROOKKUU..::  

7722..220088,,7766  zzłł  

TTEERRMMIINN  RREEAALLIIZZAACCJJII::  
2211..0077..22002200  ––  3300..1100..22002200  

  
ROBOTY WYKONANE W 2020 R.: 
1. Zadanie zostało zrealizowane w granicach działki nr: 60 AM 22 w obrębie Bierutów, na 

odcinku 195 mb. Zamontowano 2 furtki wejściowe oraz jedną bramę. 
2. Zakres zadania obejmował: 

1) dostawę ogrodzenia, 
2) dostawę słupków ogrodzeniowych  
3) dostawa furtek i bramy 
4) montaż ogrodzenia. 

3. Charakterystyka ogrodzenia: 
1) ogrodzenie ażurowe wysokości 1,0 m,  
2) kolor antracyt, 
3) słupki ogrodzeniowe osadzone na zaprawie betonowej, 
4) 2 furtki ogrodzeniowe L=1100, 
5) brama dwuskrzydłowa  L=4000. 
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Dostawa i montaż ogrodzenia placu Zabaw w Parku Miejskim w Bierutowie 

 
  

CCAAŁŁKKOOWWIITTAA  WWAARRTTOOŚŚĆĆ  IINNWWEESSTTYYCCJJII::  
7722..220088,,7766  zzłł  

WWYYDDAATTKKII  PPOONNIIEESSIIOONNEE  
WW  22002200  RROOKKUU..::  

7722..220088,,7766  zzłł  

TTEERRMMIINN  RREEAALLIIZZAACCJJII::  
2211..0077..22002200  ––  3300..1100..22002200  

  
ROBOTY WYKONANE W 2020 R.: 
1. Zadanie zostało zrealizowane w granicach działki nr: 60 AM 22 w obrębie Bierutów, na 

odcinku 195 mb. Zamontowano 2 furtki wejściowe oraz jedną bramę. 
2. Zakres zadania obejmował: 

1) dostawę ogrodzenia, 
2) dostawę słupków ogrodzeniowych  
3) dostawa furtek i bramy 
4) montaż ogrodzenia. 

3. Charakterystyka ogrodzenia: 
1) ogrodzenie ażurowe wysokości 1,0 m,  
2) kolor antracyt, 
3) słupki ogrodzeniowe osadzone na zaprawie betonowej, 
4) 2 furtki ogrodzeniowe L=1100, 
5) brama dwuskrzydłowa  L=4000. 
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Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w budynku Szkoły Podstawowej  

w Wabienicach – ETAP I 
 
  

CCAAŁŁKKOOWWIITTAA  WWAARRTTOOŚŚĆĆ  IINNWWEESSTTYYCCJJII::  
222211..117733,,3388  zzłł  

WWYYDDAATTKKII  PPOONNIIEESSIIOONNEE  
WW  22002200  RROOKKUU..::  
222211..117733,,3388  zzłł  

TTEERRMMIINN  RREEAALLIIZZAACCJJII::  
2299..0066..22002200  ––  2211..0088..22002200  

  
ROBOTY WYKONANE W 2020 ROKU: 
Zakres robót obejmował wymianę całego obiegu centralnego ogrzewania (rurarzu oraz 
grzejników) w budynku Szkoły Podstawowej w miejscowości Wabienice. 
Instalacja centralnego ogrzewania wykonana została ze stalowych rur węglowych 
ocynkowanych w technice zaciskowej. Główne rozprowadzenie instalacji nastąpiło w kanale 
technologicznym w posadzce. Wszystkie przewody zaizolowano termicznie. Zastosowano 
grzejniki płytowe z dolnym zasilaniem, odwodnieniami, odpowietrzeniami i zaworami 
termostatycznymi.  
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Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w budynku Szkoły Podstawowej  

w Wabienicach – ETAP I 
 
  

CCAAŁŁKKOOWWIITTAA  WWAARRTTOOŚŚĆĆ  IINNWWEESSTTYYCCJJII::  
222211..117733,,3388  zzłł  

WWYYDDAATTKKII  PPOONNIIEESSIIOONNEE  
WW  22002200  RROOKKUU..::  
222211..117733,,3388  zzłł  

TTEERRMMIINN  RREEAALLIIZZAACCJJII::  
2299..0066..22002200  ––  2211..0088..22002200  

  
ROBOTY WYKONANE W 2020 ROKU: 
Zakres robót obejmował wymianę całego obiegu centralnego ogrzewania (rurarzu oraz 
grzejników) w budynku Szkoły Podstawowej w miejscowości Wabienice. 
Instalacja centralnego ogrzewania wykonana została ze stalowych rur węglowych 
ocynkowanych w technice zaciskowej. Główne rozprowadzenie instalacji nastąpiło w kanale 
technologicznym w posadzce. Wszystkie przewody zaizolowano termicznie. Zastosowano 
grzejniki płytowe z dolnym zasilaniem, odwodnieniami, odpowietrzeniami i zaworami 
termostatycznymi.  
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Wymiana pokrycia dachowego na budynku świetlicy wiejskiej i OSP  

w miejscowości Zbytowa 
 
  

CCAAŁŁKKOOWWIITTAA  WWAARRTTOOŚŚĆĆ  IINNWWEESSTTYYCCJJII::  
6611..004499,,4400  zzłł  

WWYYDDAATTKKII  PPOONNIIEESSIIOONNEE  
WW  22002200  RROOKKUU..::  

6611..004499,,4400  zzłł  

TTEERRMMIINN  RREEAALLIIZZAACCJJII::  
1166..0077..22002200  ––  1188..0099..22002200  

ROBOTY WYKONANE W 2020 ROKU: 
Zakres robót obejmował: 
1) remont pokrycia i elementów dachu, w tym dachu głównego: 

- naprawę istniejącego pokrycia z papy, obróbki dachowe kalenicy,  
- wymianę skorodowanej nakrywy muru ogniowego, 
- uzupełnienie brakujących obróbek, 
- przebudowę rynien półokrągłych na styku z nową ścianą ogniową, 
- ręczne wykucie bruzd, zaprawienie bruzd, uzupełnienie tynków, dwukrotne malowanie, 

2) montaż wentylatorów dachowych z polichlorku winylu o średnicy otworu ssącego 200 mm 
oraz prace z tym związane według kosztorysu, 

3) wykonanie ściany oddzielenia pożarowego, 
4) roboty w zakresie instalacji elektrycznych, montaż instalacji odgromowej, badania  

i pomiary instalacji piorunochronnej, 
5) usuwanie gruzu i odpadów . 
 
DDOOFFIINNAANNSSOOWWAANNIIEE::  
OOddnnoowwaa  DDoollnnoośślląąsskkiieejj  WWssii  22002200  
WWaarrttoośśćć  ddooffiinnaannssoowwaanniiaa::  3300..000000,,0000  zzłł  bbrruuttttoo 
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Wymiana pokrycia dachowego na budynku świetlicy wiejskiej i OSP  

w miejscowości Zbytowa 
 
  

CCAAŁŁKKOOWWIITTAA  WWAARRTTOOŚŚĆĆ  IINNWWEESSTTYYCCJJII::  
6611..004499,,4400  zzłł  

WWYYDDAATTKKII  PPOONNIIEESSIIOONNEE  
WW  22002200  RROOKKUU..::  

6611..004499,,4400  zzłł  

TTEERRMMIINN  RREEAALLIIZZAACCJJII::  
1166..0077..22002200  ––  1188..0099..22002200  

ROBOTY WYKONANE W 2020 ROKU: 
Zakres robót obejmował: 
1) remont pokrycia i elementów dachu, w tym dachu głównego: 

- naprawę istniejącego pokrycia z papy, obróbki dachowe kalenicy,  
- wymianę skorodowanej nakrywy muru ogniowego, 
- uzupełnienie brakujących obróbek, 
- przebudowę rynien półokrągłych na styku z nową ścianą ogniową, 
- ręczne wykucie bruzd, zaprawienie bruzd, uzupełnienie tynków, dwukrotne malowanie, 

2) montaż wentylatorów dachowych z polichlorku winylu o średnicy otworu ssącego 200 mm 
oraz prace z tym związane według kosztorysu, 

3) wykonanie ściany oddzielenia pożarowego, 
4) roboty w zakresie instalacji elektrycznych, montaż instalacji odgromowej, badania  

i pomiary instalacji piorunochronnej, 
5) usuwanie gruzu i odpadów . 
 
DDOOFFIINNAANNSSOOWWAANNIIEE::  
OOddnnoowwaa  DDoollnnoośślląąsskkiieejj  WWssii  22002200  
WWaarrttoośśćć  ddooffiinnaannssoowwaanniiaa::  3300..000000,,0000  zzłł  bbrruuttttoo 
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POZOSTAŁE INWESTYCJE 
 

NAZWA ZADANIA 
PLANOWANA 

WARTOŚĆ 
ZADANIA 

WYKONANIE  
W 2020 R. 

STOPIEŃ 
REALIZACJI 

Budowa odcinka sieci wodociągowej w 
miejscowości Paczków – etap I dokumentacja 
projektowa 

          6 200,00                6 150,00     99,19 

Przebudowa drogi wewnętrznej we wsi Kijowice 
działki nr 182/1 i 182/14 

     123 420,00           123 420,00     100 

Modernizacja dróg gminnych         40 080,00                7 713,90     19,25 

Dokumentacja projektowo kosztorysowa 
modernizacji i przebudowy dróg gminnych: 
Jemielna, Kijowice oraz aktualizacja kosztorysu na 
drogę w Solnikach Wielkich 

        55 000,00              37 470,72     68,13 

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości 
Karwiniec – dokumentacja projektowa 

        15 750,00              15 750,00     100,00 

Zakup i montaż wiat przystankowych         35 000,00              32 714,48     93,47 

Zakup kosiarki do koszenia poboczy         25 000,00              24 600,00     98,40 

Budowa systemu monitoringu miejskiego w 
centrum Bierutowa – Rynek 

        50 000,00              49 200,00     98,40 

Zakupy inwestycyjne (zakup zestawu do 
nagłośnienia) 

        12 000,00              12 000,00     100,00 

Budowa parkingu przy budynku Urzędu 
Miejskiego w Bierutowie, ul. Moniuszki (dz. Nr 
31.17/21,22) – dokumentacja projektowa 

        29 520,00              29 520,00     100,00 

Dofinansowanie zakupu średniego samochodu 
ratowniczo-gaśnieczego z funkcją do ograniczania 
stref skażeń chemicznych i ekologicznych dla PSP 
w Oleśnicy 

        40 000,00              40 000,00     100,00 

Zakup wozu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w 
Bierutowie 

     210 000,00           210 000,00     100,00 

Zakupy inwestycyjne (SHARP MX-FX11-fax)         11 008,50              11 008,50     100,00 
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POZOSTAŁE INWESTYCJE 
 

NAZWA ZADANIA 
PLANOWANA 

WARTOŚĆ 
ZADANIA 

WYKONANIE  
W 2020 R. 

STOPIEŃ 
REALIZACJI 

Budowa odcinka sieci wodociągowej w 
miejscowości Paczków – etap I dokumentacja 
projektowa 

          6 200,00                6 150,00     99,19 

Przebudowa drogi wewnętrznej we wsi Kijowice 
działki nr 182/1 i 182/14 

     123 420,00           123 420,00     100 

Modernizacja dróg gminnych         40 080,00                7 713,90     19,25 

Dokumentacja projektowo kosztorysowa 
modernizacji i przebudowy dróg gminnych: 
Jemielna, Kijowice oraz aktualizacja kosztorysu na 
drogę w Solnikach Wielkich 

        55 000,00              37 470,72     68,13 

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości 
Karwiniec – dokumentacja projektowa 

        15 750,00              15 750,00     100,00 

Zakup i montaż wiat przystankowych         35 000,00              32 714,48     93,47 

Zakup kosiarki do koszenia poboczy         25 000,00              24 600,00     98,40 

Budowa systemu monitoringu miejskiego w 
centrum Bierutowa – Rynek 

        50 000,00              49 200,00     98,40 
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        12 000,00              12 000,00     100,00 

Budowa parkingu przy budynku Urzędu 
Miejskiego w Bierutowie, ul. Moniuszki (dz. Nr 
31.17/21,22) – dokumentacja projektowa 

        29 520,00              29 520,00     100,00 

Dofinansowanie zakupu średniego samochodu 
ratowniczo-gaśnieczego z funkcją do ograniczania 
stref skażeń chemicznych i ekologicznych dla PSP 
w Oleśnicy 

        40 000,00              40 000,00     100,00 

Zakup wozu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w 
Bierutowie 

     210 000,00           210 000,00     100,00 

Zakupy inwestycyjne (SHARP MX-FX11-fax)         11 008,50              11 008,50     100,00 
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NAZWA ZADANIA 
PLANOWANA 

WARTOŚĆ 
ZADANIA 

WYKONANIE  
W 2020 R. 

STOPIEŃ 
REALIZACJI 

Wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej wraz z 
przystosowaniem kotłowni olejowej na kotłownię 
zasilaną gazem ziemnym w budynku Szkoły 
Podstawowej w Bierutowie przy ul. Krasińskiego 3 

166 974,63              81 148,86     48,60 

Przebudowa pomieszczeń gospodarczych, 
zaplecza kuchennego na salę lekcyjną w Zbytowej 
- etap II 

          8 000,00                8 000,00     100,00 

Budowa infrastruktury rekreacyjnej (place zabaw) 
– dokumentacja projektowa 

        10 000,00                3 500,00     35,00 

Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku 
starej części byłego Gimnazjum w Bierutowie przy 
ulicy Kolejowej 7, dz. Nr 11 AM 23 

        20 000,00              18 000,00     90,00 

Zakupy inwestycyjne (budżet obywatelski)         80 000,00              79 748,00     99,69 

Budowa ogrodzenia placu zabaw we wsi 
Gorzesław 

          9 500,00                8 632,00     90,86 

Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie 
Miasta i Gminy Bierutów, polegająca na wymianie 
opraw sodowych na LED (umowa zawarta przed 1 
stycznia 2019r.) 

     257 678,40           257 678,42     100,00 

Uzupełnienie elementów oświetlenia ulicznego - 
dokumentacja formalno-prawna 

        54 213,00              54 212,23     100,00 

Wykonanie alejek na cmentarzu komunalnym w 
Bierutowie z kostki polbruk – dotacja dla ZGK 

        45 000,00              45 000,00     100,00 

Zakup sprzętu i wyposażenia technicznego – 
dotacja dla ZGK 

     121 483,00           120 000,00     98,78 

Wykonanie sieci wodociągowej w miejscowości 
Wabienice 

     200 000,00           200 000,00     100,00 

Wniesienie wkładu do nowo powstałej spółki 
gminnej GSK Bierkom Sp. z o.o. 

     100 000,00           100 000,00     100,00 

Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Sątok – etap II 
(zagospodarowanie terenu) 

        48 000,00              48 000,00     100,00 

Wymiana okien w budynkach świetlic wiejskich w 
Gorzesławiu 

        20 500,00              20 455,52     99,78 
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NAZWA ZADANIA 
PLANOWANA 

WARTOŚĆ 
ZADANIA 

WYKONANIE  
W 2020 R. 

STOPIEŃ 
REALIZACJI 

Mała sala kinowa (budżet obywatelski)         10 500,00                9 028,00     85,98 

Wymiana pokrycia dachowego na świetlicy we 
wsi Solniki Wielkie 

        62 750,00              62 748,96     100,00 

Modernizacja świetlicy wiejskiej we wsi 
Radzieszyn 

        39 629,15              39 620,00     99,98 

Modernizacja oraz doposażenie świetlicy wiejskiej 
we wsi Posadowice 

        13 419,66              13 315,05     99,22 

Modernizacja oraz doposażenie świetlicy wiejskiej 
we wsi Zbytowa 

        21 539,69              21 538,63     100,00 

Modernizacja świetlicy wiejskiej we wsi 
Zawidowice 

          7 150,00                7 150,00     100,00 

Budowa ogrodzenia terenu świetlicy wiejskiej we 
wsi Stronia 

        25 300,00              25 282,94     99,93 

Opracowanie dokumentacji projektowej 
modernizacji instalacji elektrycznej w części 
budynku w Solnikach Wielkich 22 – nr działki 
347/4 

        10 000,00              10 000,00     100,00 

Opracowanie dokumentacji projektowo - 
kosztorysowej dotyczacej budowy podjazdu dla 
niepełnosprawnych do budynku Filii Biblioteki 
Publicznej Miasta i Gminy Bierutów w 
miejscowości Solniki Wielkie 22, dz. Nr 347/4 

        10 000,00                7 000,00     70,00 

Budowa wejścia do pomieszczeń Filii Biblioteki 
Publicznej Miasta i Gminy Bierutów w 
miejscowości Zbytowa – etap I budowa schodów 

        43 000,00              43 009,60     100,02 

Wykonanie ogrodzenia boiska we wsi Solniki 
Wielkie 

        15 050,60              14 933,04     99,22 

Budowa zaplecza dla sportowców we wsi Solniki 
Małe 

        20 418,00              20 418,00     100,00 

Budowa szatni kontenerowej dla sportowców 
przy boisku sportowym w miejscowości Zbytowa 
w części działki 261, gm. Bierutów – etap I – 
dokumentacja projektowa 

        20 000,00              19 557,00     - 

Dofinansowanie nowego ogrodzenia boiska do 
piłki nożnej w Solnikach Małych 

        11 222,00              11 221,50     - 
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NAZWA ZADANIA 
PLANOWANA 

WARTOŚĆ 
ZADANIA 

WYKONANIE  
W 2020 R. 

STOPIEŃ 
REALIZACJI 

Doposażenie placu zabaw we wsi Karwiniec         12 300,00              12 300,00     100,00 

Doposażenie placu zabaw we wsi Zawidowice         17 677,44              17 677,44     100,00 

Budowa wiaty rekreacyjnej we wsi Stronia – etap 
II 

        14 000,00              13 999,92     100,00 

Utrzymanie placu rekreacyjno-sportowego we wsi 
Wabienice - zakup traktorka 

        14 000,00              14 000,00     100,00 
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2020 

SSttyycczzeeńń  6 stycznia w filii Biblioteki Publicznej 
Miasta w Solnikach Wielkich odbyła 
się inscenizacja „Jasełek” dla 
mieszkańców. 
 
12 stycznia w Hali Sportowo-
Widowiskowej odbył się 28 Finał 
Wielkiej Orkiestry Świątecznej 
Pomocy. 
 
10, 17, 24, 31 stycznia – szkolenia  
w ramach projektu „E-aktywni 
Mieszkańcy Gminy Bierutów”. 
 
26 stycznia odbył się w Hali Sportowo-
Widowiskowej w Bierutowie coroczny 
„Przegląd kolęd i pastorałek". 

  
LLuuttyy    10 lutego odbyła się inscenizacja 

„Jasełek” dla mieszkańców Domu 
Pomocy Społecznej w Jemielnej, 
zorganizowana przez Bibliotekę 
Publiczną.  
 
15, 16, 22 i 23 lutego odbyły się 
darmowe szkolenia w tematyce „Moje 
finanse i transakcję w sieci”. 
 
Od 10 do 21 lutego trwały Ferie 
Zimowe z OKiSem podczas, których 
odbywały się zajęcia sportowe  
i rekreacyjne oraz warsztaty 
rękodzielnicze i artystyczne. 
 
Między 10 a 21 lutym w ramach Ferii 
w Bibliotece odbyły się nocne 
spotkania: Karnawałowa noc, Moje 
zabawy z poezją.  
 
25 lutego odbyło się autorskie  
z Radosławem Wiśniewskim, autorem 
książki „Palimpsest Powstanie”. 

  
MMaarrzzeecc  2 marca ruszył nabór wniosków na 

wymianę starych kotłów na nowe 
ekologiczne kotły w ramach 
ograniczenia niskiej emisji na terenie 
Miasta i Gminy Bierutów.  
 

8 marca odbył się Gminny Dzień 
Kobiet.  

  
KKwwiieecciieeńń  Rozpoczęła się akcja  

„#GminaBierutów szyje maseczki”. 
  
MMaajj  11 maja rozpoczęto cykl zajęć  

i warsztatów plastycznych, teatralno-
pantomimicznych, wokalnych dla 
dzieci, młodzieży i dorosłych w wersji 
online . 
 
18 maja ruszył nabór do konkursu 
grantowego „Działaj lokalnie”, 
organizowanego przez Lokalną Grupę 
Działania Dobra Widawa, który 
wspierał projekty skoncentrowane na  
walce z epidemią i przeciwdziałaniu jej 
negatywnym skutkom.  
 
31 maja odbył się „Dzień Dziecka 
Online”. 

  
CCzzeerrwwiieecc  8 czerwca – akcja krwiodawstwa  

w Bierutowie w ramach 
ogólnopolskiej kampanii społecznej 
„Twoja krew, moje życie”.  
 
Od 18 czerwca możliwe było składanie 
wniosków do konkursu Burmistrza 
Bierutowa „Granty sołeckie 2021”.  

  
LLiippiieecc  Od 13 do 17 lipca trwały „Wakacje  

z OKiSem”. 
 
16 lipca odbyły się wakacyjne 
podchody z książką, zorganizowane 
przez Bibliotekę Publiczną. 
 
19 lipca odbył się „Rodzinny Spływ 
Kajakowy”.   

  
SSiieerrppiieeńń  W sierpniu odbył się „Rodzinny Rajd 

Rowerowy" do Stradomi Wierzchniej.  
 
OKiS w ramach projektu „Bardzo 
Młoda Kultura 2019-2021 – Dolny 
Śląsk” brał udział w szkoleniu  
w Srebrnej Górze. 
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WWrrzzeessiieeńń  Od 1 do 20 września mieszkańcy mogli 
wziąć udział w ankietach dotyczących 
prac na Strategią Rozwoju Miasta  
i Gminy Bierutów na lata 2021-2027.  
 
2 września w Bibliotece Publicznej 
rozpoczęto drugą edycję programu 
Instytutu Książki pt.: „Mała książka-
Wielki człowiek”. 
 
4 września w Bibliotece Publicznej 
odbyło się Narodowe Czytanie 
„Balladyny” Juliusza Słowackiego. 
 
6 września odbył się Piknik,  
w parku miejskim w Bierutowie. 
 
18 września odbyły się warsztaty 
dotyczące budowania Strategii 
Rozwoju Miasta i Gminy Bierutów na 
lata 2021-2027.  
 
23 września odbył się „Premierowy 
Pokaz Filmów”. 
 
Do 29 września mieszkańcy mieli 
możliwość zgłaszania swoich 
pomysłów do zrealizowania w ramach 
budżetu obywatelskiego w Mieście  
i Gminie Bierutów.   

  
PPaaźźddzziieerrnniikk  W dniach 12-28 października odbyły 

się konsultacje społeczne w sprawie 
rocznego projektu Programu 
współpracy Miasta i Gminy Bierutów z 
organizacjami pozarządowymi oraz 

podmiotami prowadzącymi 
działalność pożytku publicznego na 
rok 2021. 
 
W październiku ruszyły bezpłatne 
zajęcia tańca nowoczesnego  
z elementami artystycznymi dla dzieci 
w wieku 4-6 lat. 

   
LLiissttooppaadd  6 listopada odbyła się dyskusja 

publiczna nad rozwiązaniami 
przyjętymi do projektów miejscowych 
planów zagospodarowania 
przestrzennego MPZP SOLNIKI 
WIELKIE 1, ZBYTOWA 2, ZBYTOWA 3, 
ZBYTOWA 4. 
 
11 listopada odbył się „Mini koncert  
z okazji obchodów Narodowego 
Święta Niepodległości". 

   
GGrruuddzziieeńń  Do 18 grudnia Koła Gospodyń 

Wiejskich miały możliwość przesyłania 
swoich prac w ramach konkursu 
„Choinkowa ozdoba” organizowanego 
przez Agencję Restrukturyzacji  
i Modernizacji Rolnictwa.  
 
18 grudnia odbyła się dyskusja 
publiczna nad rozwiązaniami 
przyjętymi do projektu miejscowego 
planu zagospodarowania 
przestrzennego MPZP SOLNIKI 
WIELKIE 1.  
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pomysłów do zrealizowania w ramach 
budżetu obywatelskiego w Mieście  
i Gminie Bierutów.   

  
PPaaźźddzziieerrnniikk  W dniach 12-28 października odbyły 

się konsultacje społeczne w sprawie 
rocznego projektu Programu 
współpracy Miasta i Gminy Bierutów z 
organizacjami pozarządowymi oraz 

podmiotami prowadzącymi 
działalność pożytku publicznego na 
rok 2021. 
 
W październiku ruszyły bezpłatne 
zajęcia tańca nowoczesnego  
z elementami artystycznymi dla dzieci 
w wieku 4-6 lat. 

   
LLiissttooppaadd  6 listopada odbyła się dyskusja 

publiczna nad rozwiązaniami 
przyjętymi do projektów miejscowych 
planów zagospodarowania 
przestrzennego MPZP SOLNIKI 
WIELKIE 1, ZBYTOWA 2, ZBYTOWA 3, 
ZBYTOWA 4. 
 
11 listopada odbył się „Mini koncert  
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Święta Niepodległości". 

   
GGrruuddzziieeńń  Do 18 grudnia Koła Gospodyń 

Wiejskich miały możliwość przesyłania 
swoich prac w ramach konkursu 
„Choinkowa ozdoba” organizowanego 
przez Agencję Restrukturyzacji  
i Modernizacji Rolnictwa.  
 
18 grudnia odbyła się dyskusja 
publiczna nad rozwiązaniami 
przyjętymi do projektu miejscowego 
planu zagospodarowania 
przestrzennego MPZP SOLNIKI 
WIELKIE 1.  
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Raport o stanie Gminy Bierutów za 2020 rok opracowano w szczególności na podstawie 
następujących dokumentów, raportów i sprawozdań: 
 

1. Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Bierutów za 2020 rok, 
2. Informacja o stanie mienia komunalnego za 2020 rok, 
3. Roczne sprawozdanie o udzielonych zamówieniach, 
4. Sprawozdanie z Realizacji Programu Współpracy Miasta i Gminy Bierutów z organizacjami 

pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie za 2020 rok, 

5. Zestawienia zbiorcze Systemu Informacji Oświatowej za rok 2020 (stan na 30 września), 
6. Sprawozdanie z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bierutowie 

za 2020 rok, 
7. Raport z efektywności biblioteki za 2020 rok, 
8. Sprawozdanie opisowe z działalności biblioteki za 2020 rok, 
9. Sprawozdanie opisowe z działalności instytucji kultury i gminnych jednostek realizujących 

zadania w zakresie sportu za 2020 rok, 
10. Wykaz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego przyjętych w 2020 roku 

oraz będących w trakcie przygotowania lub aktualizacji w 2020 roku, 
11. Wykaz spółek z udziałem własnościowym gminy za rok 2020, 
12. Wykaz najważniejszych inwestycji w Gminie w 2020 roku, 
13. Raport o stanie mienia komunalnego za 2020 rok , 
14. Lista przeprowadzonych działań i inwestycji w ramach funduszu sołeckiego i budżetu 

obywatelskiego, 
15. Lista najważniejszych wydarzeń sportowych i kulturalnych, które odbyły się w 2020 roku, 
16. Informacja o podjętych działania w ramach walki z COVID-19, 
17. Informacja o działaniach promocyjnych i marketingowych w 2020 roku, 
18. Informacje o stanie zatrudnienia w Urzędzie w 2020 r., w tym: wykaz stanowisk i liczba 

etatów,                                                                                                                                                                                                                                                            
19. Struktura organizacyjna Urzędu, 
20. Statut Miasta i Gminy Bierutów, 
21. Informacja o wykonaniu uchwał Rady Miejskiej w Bierutowie, 
22. Uchwała nr XIX/235/20 Rady Miejskiej w Bierutowie z dnia 27.02.2020 r. w sprawie 

uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
Miasta i Gminy Bierutów dla terenów położonych we wsi Jemielna, 

23. Uchwała nr XXXVII/334/20 Rady Miejskiej w Bierutowie z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie 
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Bierutów na lata 2020-2038. 
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Lp. Numer Przedmiot uchwały Data Stan 
wykonania 

Podmiot 
odpowiedzialny 

za wykonanie 

1.  XVIII/213/20 
w sprawie przyjęcia planu pracy Rady 
Miejskiej w Bierutowie na rok 2020 

30.01.2020 wykonana 
Przewodnicząca 

Rady 

2.  XVIII/214/20 
w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji 

Budżetu i Finansów na rok 2020 
30.01.2020 wykonana 

Przewodnicząca 
Rady 

3.  XVIII/215/20 

w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji 
Gospodarki, Rozwoju, Infrastruktury, 

Rolnictwa i Ochrony Środowiska na rok 
2020 

30.01.2020 wykonana 
Przewodnicząca 

Rady 

4.  XVIII/216/20 
w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji 

Oświaty, Kultury Ochrony Zdrowia  
i Opieki Społecznej na rok 2020 

30.01.2020 wykonana 
Przewodnicząca 

Rady 

5.  XVIII/217/20 

w sprawie zatwierdzenia opinii przyjętej 
uchwałą Nr 2/2019 Komisji Skarg, 

Wniosków  i Petycji w sprawie petycji 
Pani Renaty Sutor z dnia 04 grudnia 

2019r. 

30.01.2020 wykonana 
Przewodnicząca 

Rady 

6.  XVIII/218/20 

w sprawie zmiany uchwały w sprawie 
określenia stawek opłaty za zajęcie pasa 
drogowego dla dróg, których zarządcą 
jest Burmistrz Miasta i Gminy Bierutów 

30.01.2020 wykonana 
Burmistrz 
Bierutowa 

7.  XVIII/219/20 
w sprawie rozszerzenia terenu 

Cmentarza Komunalnego przy ulicy 
Wrocławskiej w Bierutowie 

30.01.2020 
w trakcie 

wykonywania 
Burmistrz 
Bierutowa 

8.  XVIII/220/20 

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu 
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz Przeciwdziałania 
Narkomanii dla Miasta i Gminy Bierutów  

na rok 2020 

30.01.2020 wykonana 
Burmistrz 
Bierutowa 

9.  XVIII/221/20 

w sprawie ustalenia szczegółowych zasad 
ponoszenia odpłatności za pobyt  

w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach 
chronionych mieszkańców Miasta 

i Gminy Bierutów 

30.01.2020 
w trakcie 

wykonywania 
Burmistrz 
Bierutowa 

10.  XVIII/222/20 

w sprawie ustalenia szczegółowych zasad 
ponoszenia odpłatności za pobyt  

w schronisku dla osób bezdomnych oraz 
w schronisku dla osób bezdomnych  

z usługami opiekuńczymi 

30.01.2020 
w trakcie 

wykonywania 
Burmistrz 
Bierutowa 

11.  XVIII/223/20 

w sprawie określenia wysokości oraz 
szczegółowych warunków i trybu 

przyznawania i zwrotu zasiłku celowego 
na ekonomiczne usamodzielnienie 

30.01.2020 
w trakcie 

wykonywania 
Burmistrz 
Bierutowa 

12.  XVIII/224/20 
w sprawie nadania Statutu Miejsko – 

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Bierutowie 

30.01.2020 
w trakcie 

wykonywania 
Burmistrz 
Bierutowa 
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13.  XVIII/225/20 

w sprawie zmiany Uchwały Nr 
XVI/205/19 Rady Miejskiej w Bierutowie 

z dnia 19 grudnia 2019r. w sprawie 
regulaminu korzystania z Cmentarza 

Komunalnego w Bierutowie 

30.01.2020 wykonana 
Burmistrz 
Bierutowa 

14.  XVIII/226/20 
w sprawie Regulaminu określającego 
zasady i tryb korzystania ze świetlic 

wiejskich na terenie Gminy Bierutów 
30.01.2020 wykonana 

Burmistrz 
Bierutowa 

15.  XVIII/227/20 
w sprawie określenia średniej ceny 

jednostki paliwa 
30.01.2020 wykonana 

Burmistrz 
Bierutowa 

16.  XVIII/228/20 
w sprawie zmian uchwały budżetowej 
Miasta i Gminy Bierutów na 2020 rok 

30.01.2020 wykonana 
Burmistrz 
Bierutowa 

17.  XVIII/229/20 

uchwała zmieniająca uchwałę nr 
XVI/199/19 Rady Miejskiej w Bierutowie 

z dnia 19 grudnia 2019r. w sprawie 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta 

i Gminy Bierutów na lata 2020-2038 

30.01.2020 wykonana 
Burmistrz 
Bierutowa 

18.  XIX/230/20 
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie 
nieruchomości stanowiącej własność 

Miasta i Gminy Bierutów 
27.02.2020 

w trakcie 
wykonywania 

Burmistrz 
Bierutowa 

19.  XIX/231/20 
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie 
nieruchomości stanowiącej własność 

Miasta i Gminy Bierutów 
27.02.2020 wykonana 

Burmistrz 
Bierutowa 

20.  XIX/232/20 
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie 
nieruchomości stanowiącej własność 

Miasta i Gminy Bierutów 
27.02.2020 wykonana 

Burmistrz 
Bierutowa 

21.  XIX/233/20 
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie  

w dzierżawę nieruchomości stanowiącej 
własność Miasta i Gminy Bierutów 

27.02.2020 wykonana 
Burmistrz 
Bierutowa 

22.  XIX/234/20 

w sprawie wprowadzenia programu 
opieki nad zwierzętami bezdomnymi 
oraz przeciwdziałania bezdomności 
zwierząt na terenie Miasta i Gminy 

Bierutów. 

27.02.2020 wykonana 
Burmistrz 
Bierutowa 

23.  XIX/235/20 

w sprawie uchwalenia zmiany Studium 
uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego 
Miasta i Gminy Bierutów dla terenów 

położonych we wsi Jemielna 

27.02.2020 wykonana 
Burmistrz 
Bierutowa 

24.  XIX/236/20 
w sprawie przyjęcia do realizacji 

programu polityki zdrowotnej na rok 
2020 

27.02.2020 wykonana 
Burmistrz 
Bierutowa 

25.  XIX/237/20 

w sprawie zmiany uchwały nr 
XVIII/221/20 Rady Miejskiej w 

Bierutowie z dnia 30 stycznia 2020 r.  
w sprawie ustalenia szczegółowych zasad 

ponoszenia odpłatności za pobyt w 

27.02.2020 
w trakcie 

wykonywania 
Burmistrz 
Bierutowa 
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ośrodkach wsparcia i mieszkaniach 
chronionych mieszkańców Miasta  

i Gminy Bierutów 

26.  XIX/238/20 

w sprawie zmiany uchwały nr 
XVIII/222/20 Rady Miejskiej  

w Bierutowie z dnia 30 stycznia 2020 r.  
w sprawie ustalenia szczegółowych zasad 

ponoszenia odpłatności za pobyt w 
schronisku dla osób bezdomnych oraz  

w schronisku dla osób bezdomnych  
z usługami opiekuńczymi 

27.02.2020 
w trakcie 

wykonywania 
Burmistrz 
Bierutowa 

27.  XIX/239/20 
w sprawie udzielenia pomocy 
finansowania dla Parafii p.w. 

Najświętszej Marii Panny w Wabienicach 
27.02.2020 wykonana 

Burmistrz 
Bierutowa 

28.  XIX/240/20 
w sprawie zmian uchwały budżetowej 
Miasta i Gminy Bierutów na 2019 rok 

27.02.2020 wykonana 
Burmistrz 
Bierutowa 

29.  XIX/241/20 

zmieniająca uchwałę nr IV/30/18 Rady 
Miejskiej w Bierutowie z dnia 28 grudnia 
2018r. w sprawie Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Miasta i Gminy Bierutów na 

lata 2019-2033. 

27.02.2020 wykonana 
Burmistrz 
Bierutowa 

30.  XIX/242/20 

w sprawie zmiany uchwały nr XII/137/19 
Rady Miejskiej w Bierutowie z dnia 
29.08.2019r. w sprawie przyjęcia 
Sołeckich Strategii Rozwoju wsi 

Karwiniec, Kijowice, Kruszowice, 
Paczków w Mieście i Gminie Bierutów 

27.02.2020 wykonana 
Burmistrz 
Bierutowa 

31.  XIX/243/20 
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie 
umowy o świadczenie usług w zakresie 

publicznego transportu zbiorowego 
27.02.2020 wykonana 

Burmistrz 
Bierutowa 

32.  XX/244/20 
w sprawie udzielenia pomocy finansowej 

Powiatowi Oleśnickiemu w roku 2020 
07.05.2020 wykonana 

Burmistrz 
Bierutowa 

33.  XX/245/20 

w sprawie zmiany uchwały Nr 
XVIII/220/20 Rady Miejskiej w 

Bierutowie z dnia 30 stycznia 2020 r.  
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu 
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz Przeciwdziałania 
Narkomanii dla Miasta i Gminy Bierutów 

na rok 2020 

07.05.2020 wykonana 
Burmistrz 
Bierutowa 

34.  XX/246/20 
w sprawie przystąpienia do sporządzenia 

miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego wsi Solniki Małe 

07.05.2020 

w trakcie 
realizacji –  

stan 
zawansowania: 
II z III etapów 

prac 
planistycznych 

Burmistrz 
Bierutowa 
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Rady Miejskiej w Bierutowie z dnia 
29.08.2019r. w sprawie przyjęcia 
Sołeckich Strategii Rozwoju wsi 

Karwiniec, Kijowice, Kruszowice, 
Paczków w Mieście i Gminie Bierutów 

27.02.2020 wykonana 
Burmistrz 
Bierutowa 

31.  XIX/243/20 
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie 
umowy o świadczenie usług w zakresie 

publicznego transportu zbiorowego 
27.02.2020 wykonana 

Burmistrz 
Bierutowa 

32.  XX/244/20 
w sprawie udzielenia pomocy finansowej 

Powiatowi Oleśnickiemu w roku 2020 
07.05.2020 wykonana 

Burmistrz 
Bierutowa 

33.  XX/245/20 

w sprawie zmiany uchwały Nr 
XVIII/220/20 Rady Miejskiej w 

Bierutowie z dnia 30 stycznia 2020 r.  
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu 
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz Przeciwdziałania 
Narkomanii dla Miasta i Gminy Bierutów 

na rok 2020 

07.05.2020 wykonana 
Burmistrz 
Bierutowa 

34.  XX/246/20 
w sprawie przystąpienia do sporządzenia 

miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego wsi Solniki Małe 

07.05.2020 

w trakcie 
realizacji –  

stan 
zawansowania: 
II z III etapów 

prac 
planistycznych 

Burmistrz 
Bierutowa 
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35.  XX/247/20 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego wsi 
Karwiniec 

07.05.2020 

w trakcie 
realizacji –  

stan 
zawansowania: 
II z III etapów 

prac 
planistycznych 

Burmistrz 
Bierutowa 

36.  XX/248/20 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego  wsi 
Wabienice 

07.05.2020 

w trakcie 
realizacji –  

stan 
zawansowania: 
II z III etapów 

prac 
planistycznych 

Burmistrz 
Bierutowa 

37.  XX/249/20 

w sprawie wyrażenia zgody na 
przekazanie mienia komunalnego 

Sołectwu Posadowice do zarządzania  
i korzystania 

07.05.2020 wykonana 
Burmistrz 
Bierutowa 

38.  XX/250/20 

w sprawie wyrażenia zgody na 
przekazanie mienia komunalnego 

Sołectwu Radzieszyn do zarządzania  
i korzystania 

07.05.2020 wykonana 
Burmistrz 
Bierutowa 

39.  XX/251/20 

w sprawie wyrażenia zgody na 
przekazanie mienia komunalnego 

Sołectwu Sątok do zarządzania  
i korzystania 

07.05.2020 wykonana 
Burmistrz 
Bierutowa 

40.  XX/252/20 

w sprawie wyrażenia zgody na 
przekazanie mienia komunalnego 

Sołectwu Karwiniec do zarządzania  
i korzystania 

07.05.2020 wykonana 
Burmistrz 
Bierutowa 

41.  XX/253/20 

w sprawie wyrażenia zgody na 
przekazanie mienia komunalnego 

Sołectwu Kruszowice do zarządzania  
i korzystania 

07.05.2020 wykonana 
Burmistrz 
Bierutowa 

42.  XX/254/20 

w sprawie wyrażenia zgody na 
przekazanie mienia komunalnego 
Sołectwu Paczków do zarządzania  

i korzystania 

07.05.2020 wykonana 
Burmistrz 
Bierutowa 

43.  XX/255/20 

w sprawie wyrażenia zgody na 
przekazanie mienia komunalnego 

Sołectwu Solniki Wielkie do zarządzania  
i korzystania 

07.05.2020 wykonana 
Burmistrz 
Bierutowa 

44.  XX/256/20 

w sprawie wyrażenia zgody na 
przekazanie mienia komunalnego 

Sołectwu Solniki Małe do zarządzania  
i korzystania 

07.05.2020 wykonana 
Burmistrz 
Bierutowa 
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45.  XX/257/20 

w sprawie wyrażenia zgody na 
przekazanie mienia komunalnego 
Sołectwu Zbytowa do zarządzania  

i korzystania 

07.05.2020 wykonana 
Burmistrz 
Bierutowa 

46.  XX/258/20 

w sprawie wyrażenia zgody na 
przekazanie mienia komunalnego 
Sołectwu Stronia do zarządzania  

i korzystania 

07.05.2020 wykonana 
Burmistrz 
Bierutowa 

47.  XX/259/20 

w sprawie wyrażenia zgody na 
przekazanie mienia komunalnego 
Sołectwu Jemielna do zarządzania  

i korzystania 

07.05.2020 wykonana 
Burmistrz 
Bierutowa 

48.  XX/260/20 

w sprawie wyrażenia zgody na 
przekazanie mienia komunalnego 
Sołectwu Kijowice do zarządzania  

i korzystania 

07.05.2020 wykonana 
Burmistrz 
Bierutowa 

49.  XX/261/20 
w sprawie Regulaminu utrzymania 

czystości i porządku na terenie Miasta  
i Gminy Bierutów 

07.05.2020 wykonana 
Burmistrz 
Bierutowa 

50.  XX/262/20 

w sprawie wyboru metody ustalenia 
opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi oraz ustalenia wysokości 
tej opłaty 

07.05.2020 wykonana 
Burmistrz 
Bierutowa 

51.  XX/263/20 

w sprawie określenia wzoru deklaracji  
o wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi składanej przez 
właściciela nieruchomości 

07.05.2020 wykonana 
Burmistrz 
Bierutowa 

52.  XX/264/20 

w sprawie określenia szczegółowego 
sposobu i zakresu świadczenia usług  

w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli 

nieruchomości i zagospodarowania tych 
odpadów 

07.05.2020 wykonana 
Burmistrz 
Bierutowa 

53.  XX/265/20 
w sprawie udzielenia pomocy finansowej 
dla Parafii Rzymsko – Katolickiej p.w. Św. 

Józefa Oblubieńca NMP 
07.05.2020 wykonana 

Burmistrz 
Bierutowa 

54.  XX/266/20 
w sprawie zmian uchwały budżetowej 
Miasta i Gminy Bierutów na 2020 rok 

07.05.2020 wykonana 
Burmistrz 
Bierutowa 

55.  XX/267/20 w sprawie emisji obligacji 07.05.2020 wykonana 
Burmistrz 
Bierutowa 

56.  XX/268/20 

zmieniająca uchwałę nr XVI/199/19 Rady 
Miejskiej w Bierutowie z dnia 19 grudnia 
2019r. w sprawie Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Miasta i Gminy Bierutów na 

lata 2020-2038. 

07.05.2020 wykonana 
Burmistrz 
Bierutowa 

57.  XXI/269/20 
w sprawie zmian uchwały budżetowej 
Miasta i Gminy Bierutów na 2020 rok 

28.05.2020 wykonana 
Burmistrz 
Bierutowa 
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58.  XXI/270/20 

zmieniająca uchwałę nr XVI/199/19 Rady 
Miejskiej w Bierutowie z dnia 19 grudnia 
2019r. w sprawie Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Miasta i Gminy Bierutów na 

lata 2020-2038. 

28.05.2020 wykonana 
Burmistrz 
Bierutowa 

59.  XXII/271/20 
w sprawie udzielenia Burmistrzowi 

Bierutowa wotum zaufania 
30.06.2020 wykonana 

Przewodnicząca 
Rady 

60.  XXII/272/20 
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania 

finansowego za rok 2019 
30.06.2020 wykonana 

Przewodnicząca 
Rady 

61.  XXII/273/20 
w sprawie udzielenia absolutorium 

Burmistrzowi Bierutowa z tytułu 
wykonania budżetu za rok 2019 

30.06.2020 wykonana 
Przewodnicząca 

Rady 

62.  XXII/274/20 

w sprawie wyboru metody ustalenia 
opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi oraz ustalenia wysokości 
tej opłaty 

30.06.2020 wykonana 
Burmistrz 
Bierutowa 

63.  XXII/275/20 

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania 
finansowego Zespołu Publicznych 

Zakładów Opieki Zdrowotnej w 
Bierutowie za rok 2019 

30.06.2020 wykonana 
Burmistrz 
Bierutowa 

64.  XXII/276/20 
w sprawie udzielenia pomocy finansowej 

dla Wspólnoty Mieszkaniowej przy  
ul. Przyjaciół Żołnierza 25 w Bierutowie 

30.06.2020 wykonana 
Burmistrz 
Bierutowa 

65.  XXII/277/20 
w sprawie wyrażenia zgody na złożenie 

wniosku o wygaśnięcie trwałego zarządu 
30.06.2020 

w trakcie 
wykonywania 

Burmistrz 
Bierutowa 

66.  XXII/278/20 

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie 
bonifikaty od ceny sprzedaży 

nieruchomości stanowiącej własność 
Miasta i Gminy Bierutów 

30.06.2020 wykonana 
Burmistrz 
Bierutowa 

67.  XXII/279/20 

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie 
bonifikaty od ceny sprzedaży 

nieruchomości stanowiącej własność 
Miasta i Gminy Bierutów 

30.06.2020 wykonana 
Burmistrz 
Bierutowa 

68.  XXII/280/20 
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie 
nieruchomości stanowiącej własność 

Miasta i Gminy Bierutów 
30.06.2020 

w trakcie 
wykonywania 

Burmistrz 
Bierutowa 

69.  XXII/281/20 
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie 
nieruchomości stanowiącej własność 

Miasta i Gminy Bierutów 
30.06.2020 wykonana 

Burmistrz 
Bierutowa 

70.  XXII/282/20 

w sprawie zmiany uchwały nr VI/55/19 
Rady Miejskiej w Bierutowie z dnia 28 

lutego 2019r. w sprawie szczegółowych 
zasad ponoszenia odpłatności za 

uczestnictwo w zajęciach 
organizowanych w Klubie Senior +  

w Bierutowie 

30.06.2020 
w trakcie 

wykonywania 
Burmistrz 
Bierutowa 
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wniosku o wygaśnięcie trwałego zarządu 
30.06.2020 

w trakcie 
wykonywania 

Burmistrz 
Bierutowa 

66.  XXII/278/20 

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie 
bonifikaty od ceny sprzedaży 
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Burmistrz 
Bierutowa 

67.  XXII/279/20 

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie 
bonifikaty od ceny sprzedaży 

nieruchomości stanowiącej własność 
Miasta i Gminy Bierutów 

30.06.2020 wykonana 
Burmistrz 
Bierutowa 

68.  XXII/280/20 
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie 
nieruchomości stanowiącej własność 

Miasta i Gminy Bierutów 
30.06.2020 

w trakcie 
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69.  XXII/281/20 
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie 
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Miasta i Gminy Bierutów 
30.06.2020 wykonana 

Burmistrz 
Bierutowa 

70.  XXII/282/20 

w sprawie zmiany uchwały nr VI/55/19 
Rady Miejskiej w Bierutowie z dnia 28 

lutego 2019r. w sprawie szczegółowych 
zasad ponoszenia odpłatności za 
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w trakcie 

wykonywania 
Burmistrz 
Bierutowa 
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71.  XXII/283/20 

w sprawie zmiany uchwały Nr IX/86/19 
Rady Miejskiej w  Bierutowie z dnia 30 
maj a2019r. w sprawie szczegółowych 

warunków i przyznawania odpłatności za 
usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 

opiekuńcze, z wyłączeniem 
specjalistycznych usług opiekuńczych dla 
osób z zaburzeniami psychicznymi oraz 
szczegółowych warunków częściowego 
lub całkowitego zwolnienia z opłat oraz 

trybu ich pobierania 

30.06.2020 
w trakcie 

wykonywania 
Burmistrz 
Bierutowa 

72.  XXII/284/20 
w sprawie zmian uchwały budżetowej 
Miasta i Gminy Bierutów na 2020 rok 

30.06.2020 wykonana 
Burmistrz 
Bierutowa 

73.  XXII/285/20 

zmieniająca uchwałę nr XVI/199/19 Rady 
Miejskiej w Bierutowie z dnia 19 grudnia 
2019r. w sprawie Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Miasta i Gminy Bierutów na 

lata 2020-2038 

30.06.2020 wykonana 
Burmistrz 
Bierutowa 

74.  XXIII/286/20 
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie 
nieruchomości stanowiącej własność 

Miasta i Gminy Bierutów 
14.07.2020 

w trakcie 
wykonywania 

Burmistrz 
Bierutowa 

75.  XXIII/287/20 
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie 
nieruchomości stanowiącej własność 

Miasta i Gminy Bierutów 
14.07.2020 

w trakcie 
wykonywania 

Burmistrz 
Bierutowa 

76.  XXIII/288/20 

w sprawie wyrażenia zgody na 
obciążenie hipoteką nieruchomości 

stanowiącej własność Miasta i Gminy 
Bierutów 

14.07.2020 wykonana 
Burmistrz 
Bierutowa 

77.  XXIV/289/20 
w sprawie wyrażenia zgody na złożenie 

wniosku o wygaśnięcie trwałego zarządu 
27.08.2020 

w trakcie 
wykonywania 

Burmistrz 
Bierutowa 

78.  XXIV/290/20 
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie 
nieruchomości stanowiącej własność 

Miasta i Gminy Bierutów 
27.08.2020 

w trakcie 
wykonywania 

Burmistrz 
Bierutowa 

79.  XXIV/291/20 

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie 
przez Miasto i Gminę Bierutów 
porozumienia międzygminnego 

dotyczącego zasad współpracy przy 
opracowaniu Planu Zrównoważonej 
Mobilności dla Miejskiego Obszaru 

Funkcjonalnego Wrocławia 

27.08.2020 
w trakcie 

wykonywania 
Burmistrz 
Bierutowa 

80.  XXIV/292/20 
w sprawie przystąpienia Miasta i Gminy 

Bierutów do Stowarzyszenia 
„Rzeczpospolita Samorządna” 

27.08.2020 
w trakcie 

wykonywania 
Burmistrz 
Bierutowa 

81.  XXIV/293/20 
w sprawie przyjęcia do realizacji 

programu polityki zdrowotnej na rok 
2020 

27.08.2020 wykonana 
Burmistrz 
Bierutowa 
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71.  XXII/283/20 

w sprawie zmiany uchwały Nr IX/86/19 
Rady Miejskiej w  Bierutowie z dnia 30 
maj a2019r. w sprawie szczegółowych 

warunków i przyznawania odpłatności za 
usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 

opiekuńcze, z wyłączeniem 
specjalistycznych usług opiekuńczych dla 
osób z zaburzeniami psychicznymi oraz 
szczegółowych warunków częściowego 
lub całkowitego zwolnienia z opłat oraz 

trybu ich pobierania 

30.06.2020 
w trakcie 

wykonywania 
Burmistrz 
Bierutowa 

72.  XXII/284/20 
w sprawie zmian uchwały budżetowej 
Miasta i Gminy Bierutów na 2020 rok 

30.06.2020 wykonana 
Burmistrz 
Bierutowa 

73.  XXII/285/20 

zmieniająca uchwałę nr XVI/199/19 Rady 
Miejskiej w Bierutowie z dnia 19 grudnia 
2019r. w sprawie Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Miasta i Gminy Bierutów na 

lata 2020-2038 

30.06.2020 wykonana 
Burmistrz 
Bierutowa 

74.  XXIII/286/20 
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie 
nieruchomości stanowiącej własność 

Miasta i Gminy Bierutów 
14.07.2020 

w trakcie 
wykonywania 

Burmistrz 
Bierutowa 

75.  XXIII/287/20 
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie 
nieruchomości stanowiącej własność 

Miasta i Gminy Bierutów 
14.07.2020 

w trakcie 
wykonywania 

Burmistrz 
Bierutowa 

76.  XXIII/288/20 

w sprawie wyrażenia zgody na 
obciążenie hipoteką nieruchomości 

stanowiącej własność Miasta i Gminy 
Bierutów 

14.07.2020 wykonana 
Burmistrz 
Bierutowa 

77.  XXIV/289/20 
w sprawie wyrażenia zgody na złożenie 

wniosku o wygaśnięcie trwałego zarządu 
27.08.2020 

w trakcie 
wykonywania 

Burmistrz 
Bierutowa 

78.  XXIV/290/20 
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie 
nieruchomości stanowiącej własność 

Miasta i Gminy Bierutów 
27.08.2020 

w trakcie 
wykonywania 

Burmistrz 
Bierutowa 

79.  XXIV/291/20 

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie 
przez Miasto i Gminę Bierutów 
porozumienia międzygminnego 

dotyczącego zasad współpracy przy 
opracowaniu Planu Zrównoważonej 
Mobilności dla Miejskiego Obszaru 

Funkcjonalnego Wrocławia 

27.08.2020 
w trakcie 

wykonywania 
Burmistrz 
Bierutowa 

80.  XXIV/292/20 
w sprawie przystąpienia Miasta i Gminy 

Bierutów do Stowarzyszenia 
„Rzeczpospolita Samorządna” 

27.08.2020 
w trakcie 

wykonywania 
Burmistrz 
Bierutowa 

81.  XXIV/293/20 
w sprawie przyjęcia do realizacji 

programu polityki zdrowotnej na rok 
2020 

27.08.2020 wykonana 
Burmistrz 
Bierutowa 
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82.  XXIV/294/20 
w sprawie określenia średniej ceny 

jednostki paliwa 
27.08.2020 

w trakcie 
wykonywania 

Burmistrz 
Bierutowa 

83.  XXIV/295/20 

w sprawie zmiany uchwały V/48/19 Rady 
Miejskiej z dnia 31 stycznia 2019r. w 

sprawie szczegółowych zasad ponoszenia 
odpłatności za uczestnictwo w zajęciach 

organizowanych w Klubie Senior+  
w Bierutowie 

27.08.2020 
w trakcie 

wykonywania 
Burmistrz 
Bierutowa 

84.  XXIV/296/20 

w sprawie zmiany uchwały nr VII/72/19 
Rady Miejskiej w Bierutowie z dnia 28 

marca 2019r. w sprawie szczegółowych 
warunków i przyznawania odpłatności za 
usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 

opiekuńcze, z wyłączeniem 
specjalistycznych usług opiekuńczych dla 
osób z zaburzeniami psychicznymi oraz 
szczegółowych warunków częściowego 
lub całkowitego zwolnienia z opłat oraz 

trybu ich pobierania 

27.08.2020 
w trakcie 

wykonywania 
Burmistrz 
Bierutowa 

85.  XXIV/297/20 

w sprawie przeprowadzenia konsultacji 
społecznych z mieszkańcami Miasta i 

Gminy Bierutów dotyczących realizacji 
projektu pod nazwą: „Budżet 

obywatelski w Mieście i Gminie Bierutów 
w 2021 roku” 

27.08.2020 wykonana 
Burmistrz 
Bierutowa 

86.  XXIV/298/20 
w sprawie zmian uchwały budżetowej 
Miasta i Gminy Bierutów na 2020 rok 

27.08.2020 wykonana 
Burmistrz 
Bierutowa 

87.  XXIV/299/20 

zmieniająca uchwałę nr XVI/199/19 Rady 
Miejskiej w Bierutowie z dnia 19 grudnia 
2019r. w sprawie Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Miasta i Gminy Bierutów na 

lata 2020-2038 

27.08.2020 wykonana 
Burmistrz 
Bierutowa 

88.  XXV/300/20 

w sprawie wyrażenia zgody na 
przekazanie mienia komunalnego 
Sołectwu Kijowice do zarządzania  

i korzystania 

30.09.2020 wykonana 
Burmistrz 
Bierutowa 

89.  XXV/301/20 

w sprawie wyrażenia zgody na 
przekazanie mienia komunalnego 

Sołectwu Zawidowice do zarządzania  
i korzystania 

30.09.2020 wykonana 
Burmistrz 
Bierutowa 

90.  XXV/302/20 

w sprawie wyrażenia zgody na 
przekazanie mienia komunalnego 

Sołectwu Strzałkowa do zarządzania  
i korzystania 

30.09.2020 wykonana 
Burmistrz 
Bierutowa 

91.  XXV/303/20 
w sprawie wyrażenia zgody na 

odstąpienie od obowiązku 
przetargowego trybu zawarcia umowy 

30.09.2020 wykonana 
Burmistrz 
Bierutowa 

 
 

    
Załącznik nr 1 do Raportu o stanie Gminy  
Rejestr Uchwał  

 
 

71 
 

82.  XXIV/294/20 
w sprawie określenia średniej ceny 

jednostki paliwa 
27.08.2020 

w trakcie 
wykonywania 

Burmistrz 
Bierutowa 

83.  XXIV/295/20 

w sprawie zmiany uchwały V/48/19 Rady 
Miejskiej z dnia 31 stycznia 2019r. w 

sprawie szczegółowych zasad ponoszenia 
odpłatności za uczestnictwo w zajęciach 

organizowanych w Klubie Senior+  
w Bierutowie 

27.08.2020 
w trakcie 

wykonywania 
Burmistrz 
Bierutowa 

84.  XXIV/296/20 

w sprawie zmiany uchwały nr VII/72/19 
Rady Miejskiej w Bierutowie z dnia 28 

marca 2019r. w sprawie szczegółowych 
warunków i przyznawania odpłatności za 
usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 

opiekuńcze, z wyłączeniem 
specjalistycznych usług opiekuńczych dla 
osób z zaburzeniami psychicznymi oraz 
szczegółowych warunków częściowego 
lub całkowitego zwolnienia z opłat oraz 

trybu ich pobierania 

27.08.2020 
w trakcie 

wykonywania 
Burmistrz 
Bierutowa 

85.  XXIV/297/20 

w sprawie przeprowadzenia konsultacji 
społecznych z mieszkańcami Miasta i 

Gminy Bierutów dotyczących realizacji 
projektu pod nazwą: „Budżet 

obywatelski w Mieście i Gminie Bierutów 
w 2021 roku” 

27.08.2020 wykonana 
Burmistrz 
Bierutowa 

86.  XXIV/298/20 
w sprawie zmian uchwały budżetowej 
Miasta i Gminy Bierutów na 2020 rok 

27.08.2020 wykonana 
Burmistrz 
Bierutowa 

87.  XXIV/299/20 

zmieniająca uchwałę nr XVI/199/19 Rady 
Miejskiej w Bierutowie z dnia 19 grudnia 
2019r. w sprawie Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Miasta i Gminy Bierutów na 

lata 2020-2038 

27.08.2020 wykonana 
Burmistrz 
Bierutowa 

88.  XXV/300/20 

w sprawie wyrażenia zgody na 
przekazanie mienia komunalnego 
Sołectwu Kijowice do zarządzania  

i korzystania 

30.09.2020 wykonana 
Burmistrz 
Bierutowa 

89.  XXV/301/20 

w sprawie wyrażenia zgody na 
przekazanie mienia komunalnego 

Sołectwu Zawidowice do zarządzania  
i korzystania 

30.09.2020 wykonana 
Burmistrz 
Bierutowa 

90.  XXV/302/20 

w sprawie wyrażenia zgody na 
przekazanie mienia komunalnego 

Sołectwu Strzałkowa do zarządzania  
i korzystania 

30.09.2020 wykonana 
Burmistrz 
Bierutowa 

91.  XXV/303/20 
w sprawie wyrażenia zgody na 

odstąpienie od obowiązku 
przetargowego trybu zawarcia umowy 

30.09.2020 wykonana 
Burmistrz 
Bierutowa 
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dzierżawy nieruchomości stanowiącej 
własność Miasta i Gminy Bierutów 

92.  XXV/304/20 

w sprawie wyrażenia zgody na 
odstąpienie od obowiązku 

przetargowego trybu zawarcia umowy 
dzierżawy nieruchomości stanowiącej 

własność Miasta i Gminy Bierutów 

30.09.2020 wykonana 
Burmistrz 
Bierutowa 

93.  XXV/305/20 

w sprawie wyrażenia zgody na 
odstąpienie od obowiązku 

przetargowego trybu zawarcia umowy 
dzierżawy nieruchomości stanowiącej 

własność Miasta i Gminy Bierutów 

30.09.2020 wykonana 
Burmistrz 
Bierutowa 

94.  XXV/306/20 

w sprawie wyrażenia zgody na 
odstąpienie od obowiązku 

przetargowego trybu zawarcia umowy 
dzierżawy nieruchomości stanowiącej 

własność Miasta i Gminy Bierutów 

30.09.2020 wykonana 
Burmistrz 
Bierutowa 

95.  XXV/307/20 

w sprawie wyrażenia zgody na 
odstąpienie od obowiązku 

przetargowego trybu zawarcia umowy 
dzierżawy nieruchomości stanowiącej 

własność Miasta i Gminy Bierutów 

30.09.2020 wykonana 
Burmistrz 
Bierutowa 

96.  XXV/308/20 

w sprawie wyrażenia zgody na 
odstąpienie od obowiązku 

przetargowego trybu zawarcia umowy 
dzierżawy nieruchomości stanowiącej 

własność Miasta i Gminy Bierutów 

30.09.2020 wykonana 
Burmistrz 
Bierutowa 

97.  XXV/309/20 
w sprawie uchwalenia „Programu 

Wspierania Rodziny w Mieście i Gminie 
Bierutów na lata 2021-2023” 

30.09.2020 
w trakcie 

wykonywania 
Burmistrz 
Bierutowa 

98.  XXV/310/20 
w sprawie zmian uchwały budżetowej 
Miasta i Gminy Bierutów na 2020 rok 

30.09.2020 wykonana 
Burmistrz 
Bierutowa 

99.  XXV/311/20 

zmieniająca uchwałę nr XVI/199/19 Rady 
Miejskiej w Bierutowie z dnia 19 grudnia 
2019r. w sprawie Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Miasta i Gminy Bierutów na 

lata 2020-2038 

30.09.2020 wykonana 
Burmistrz 
Bierutowa 

100.  XXVI/312/20 

w sprawie zatwierdzenia opinii przyjętej 
uchwałą Nr 1/2020 Komisji Skarg, 

Wniosków i Petycji w sprawie skarg na 
Sołtysa wsi Stronia, Przewodniczącą Rady 

Miejskiej w Bierutowie i Burmistrza 
Bierutowa 

26.11.2020 wykonana 
Przewodnicząca 

Rady 

101.  XXVI/313/20 

w sprawie zatwierdzenia opinii przyjętej 
uchwałą Nr 2/2020 Komisji Skarg, 

Wniosków i Petycji w sprawie skargi na 
dyrektorów placówek oświatowych 

26.11.2020 wykonana 
Przewodnicząca 

Rady 
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dzierżawy nieruchomości stanowiącej 
własność Miasta i Gminy Bierutów 

92.  XXV/304/20 

w sprawie wyrażenia zgody na 
odstąpienie od obowiązku 

przetargowego trybu zawarcia umowy 
dzierżawy nieruchomości stanowiącej 

własność Miasta i Gminy Bierutów 

30.09.2020 wykonana 
Burmistrz 
Bierutowa 

93.  XXV/305/20 

w sprawie wyrażenia zgody na 
odstąpienie od obowiązku 

przetargowego trybu zawarcia umowy 
dzierżawy nieruchomości stanowiącej 

własność Miasta i Gminy Bierutów 

30.09.2020 wykonana 
Burmistrz 
Bierutowa 

94.  XXV/306/20 

w sprawie wyrażenia zgody na 
odstąpienie od obowiązku 

przetargowego trybu zawarcia umowy 
dzierżawy nieruchomości stanowiącej 

własność Miasta i Gminy Bierutów 

30.09.2020 wykonana 
Burmistrz 
Bierutowa 

95.  XXV/307/20 

w sprawie wyrażenia zgody na 
odstąpienie od obowiązku 

przetargowego trybu zawarcia umowy 
dzierżawy nieruchomości stanowiącej 

własność Miasta i Gminy Bierutów 

30.09.2020 wykonana 
Burmistrz 
Bierutowa 

96.  XXV/308/20 

w sprawie wyrażenia zgody na 
odstąpienie od obowiązku 

przetargowego trybu zawarcia umowy 
dzierżawy nieruchomości stanowiącej 

własność Miasta i Gminy Bierutów 

30.09.2020 wykonana 
Burmistrz 
Bierutowa 

97.  XXV/309/20 
w sprawie uchwalenia „Programu 

Wspierania Rodziny w Mieście i Gminie 
Bierutów na lata 2021-2023” 

30.09.2020 
w trakcie 

wykonywania 
Burmistrz 
Bierutowa 

98.  XXV/310/20 
w sprawie zmian uchwały budżetowej 
Miasta i Gminy Bierutów na 2020 rok 

30.09.2020 wykonana 
Burmistrz 
Bierutowa 

99.  XXV/311/20 

zmieniająca uchwałę nr XVI/199/19 Rady 
Miejskiej w Bierutowie z dnia 19 grudnia 
2019r. w sprawie Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Miasta i Gminy Bierutów na 

lata 2020-2038 

30.09.2020 wykonana 
Burmistrz 
Bierutowa 

100.  XXVI/312/20 

w sprawie zatwierdzenia opinii przyjętej 
uchwałą Nr 1/2020 Komisji Skarg, 

Wniosków i Petycji w sprawie skarg na 
Sołtysa wsi Stronia, Przewodniczącą Rady 

Miejskiej w Bierutowie i Burmistrza 
Bierutowa 

26.11.2020 wykonana 
Przewodnicząca 

Rady 

101.  XXVI/313/20 

w sprawie zatwierdzenia opinii przyjętej 
uchwałą Nr 2/2020 Komisji Skarg, 

Wniosków i Petycji w sprawie skargi na 
dyrektorów placówek oświatowych 

26.11.2020 wykonana 
Przewodnicząca 

Rady 
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102.  XXVI/314/20 
w sprawie przyjęcia Regulaminu 

dostarczania wody i odprowadzania 
ścieków. 

26.11.2020 wykonana 
Burmistrz 
Bierutowa 

103.  XXVI/315/20 

w sprawie zmiany uchwały Nr III/12/18 
Rady Miejskiej w Bierutowie z dnia 13 

grudnia 2018r. w sprawie ustalenia 
górnych stawek opłat za usługi  

w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli 

nieruchomości oraz opróżniania 
zbiorników bezodpływowych i transportu 

nieczystości ciekłych. 

26.11.2020 wykonana 
Burmistrz 
Bierutowa 

104.  XXVI/316/20 

w sprawie „Programu współpracy Miasta 
i Gminy Bierutów z organizacjami 
pozarządowymi oraz podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku 
publicznego na rok 2021” 

26.11.2020 wykonana 
Burmistrz 
Bierutowa 

105.  XXVI/317/20 

w sprawie udzielenia pomocy finansowej 
dla Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. 

Najświętszej Marii Panny Królowej Polski 
w Zbytowej 

26.11.2020 wykonana 
Burmistrz 
Bierutowa 

106.  XXVI/318/20 

w sprawie wyrażenia woli uruchomienia 
linii komunikacyjnych, na których będą 

wykonywane przewozy autobusowe  
o charakterze użyteczności publicznej, na 

terenie Miasta i Gminy Bierutów 

26.11.2020 wykonana 
Burmistrz 
Bierutowa 

107.  XXVI/319/20 

w sprawie wyrażenia zgody na 
odstąpienie od obowiązku 

przetargowego trybu zawarcia umów 
dzierżaw nieruchomości stanowiących 

własność Miasta i Gminy Bierutów 

26.11.2020 wykonana 
Burmistrz 
Bierutowa 

108.  XXVI/320/20 
w sprawie określenia wysokości stawek 
podatku od nieruchomości na terenie 

Miasta i Gminy Bierutów 
26.11.2020 

w trakcie 
wykonywania 

Burmistrz 
Bierutowa 

109.  XXVI/321/20 
w sprawie określenia wysokości stawek 

podatku od środków transportowych 
26.11.2020 

w trakcie 
wykonywania 

Burmistrz 
Bierutowa 

110.  XXVI/322/20 
w sprawie zmian uchwały budżetowej 
Miasta i Gminy Bierutów na 2020 rok 

26.11.2020 wykonana 
Burmistrz 
Bierutowa 

111.  XXVI/323/20 

zmieniająca uchwałę nr XVI/199/19 Rady 
Miejskiej w Bierutowie z dnia 19 grudnia 
2019r. w sprawie Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Miasta i Gminy Bierutów na 

lata 2020-2038. 

26.11.2020 wykonana 
Burmistrz 
Bierutowa 

112.  XXVI/324/20 
w sprawie przystąpienia Miasta i Gminy 

Bierutów do realizacji Programu 
„Wspieraj Seniora” na rok 2020 

26.11.2020 wykonana 
Burmistrz 
Bierutowa 
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102.  XXVI/314/20 
w sprawie przyjęcia Regulaminu 

dostarczania wody i odprowadzania 
ścieków. 

26.11.2020 wykonana 
Burmistrz 
Bierutowa 

103.  XXVI/315/20 

w sprawie zmiany uchwały Nr III/12/18 
Rady Miejskiej w Bierutowie z dnia 13 

grudnia 2018r. w sprawie ustalenia 
górnych stawek opłat za usługi  

w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli 

nieruchomości oraz opróżniania 
zbiorników bezodpływowych i transportu 

nieczystości ciekłych. 

26.11.2020 wykonana 
Burmistrz 
Bierutowa 

104.  XXVI/316/20 

w sprawie „Programu współpracy Miasta 
i Gminy Bierutów z organizacjami 
pozarządowymi oraz podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku 
publicznego na rok 2021” 

26.11.2020 wykonana 
Burmistrz 
Bierutowa 

105.  XXVI/317/20 

w sprawie udzielenia pomocy finansowej 
dla Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. 

Najświętszej Marii Panny Królowej Polski 
w Zbytowej 

26.11.2020 wykonana 
Burmistrz 
Bierutowa 

106.  XXVI/318/20 

w sprawie wyrażenia woli uruchomienia 
linii komunikacyjnych, na których będą 

wykonywane przewozy autobusowe  
o charakterze użyteczności publicznej, na 

terenie Miasta i Gminy Bierutów 

26.11.2020 wykonana 
Burmistrz 
Bierutowa 

107.  XXVI/319/20 

w sprawie wyrażenia zgody na 
odstąpienie od obowiązku 

przetargowego trybu zawarcia umów 
dzierżaw nieruchomości stanowiących 

własność Miasta i Gminy Bierutów 

26.11.2020 wykonana 
Burmistrz 
Bierutowa 

108.  XXVI/320/20 
w sprawie określenia wysokości stawek 
podatku od nieruchomości na terenie 

Miasta i Gminy Bierutów 
26.11.2020 

w trakcie 
wykonywania 

Burmistrz 
Bierutowa 

109.  XXVI/321/20 
w sprawie określenia wysokości stawek 

podatku od środków transportowych 
26.11.2020 

w trakcie 
wykonywania 

Burmistrz 
Bierutowa 

110.  XXVI/322/20 
w sprawie zmian uchwały budżetowej 
Miasta i Gminy Bierutów na 2020 rok 

26.11.2020 wykonana 
Burmistrz 
Bierutowa 

111.  XXVI/323/20 

zmieniająca uchwałę nr XVI/199/19 Rady 
Miejskiej w Bierutowie z dnia 19 grudnia 
2019r. w sprawie Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Miasta i Gminy Bierutów na 

lata 2020-2038. 

26.11.2020 wykonana 
Burmistrz 
Bierutowa 

112.  XXVI/324/20 
w sprawie przystąpienia Miasta i Gminy 

Bierutów do realizacji Programu 
„Wspieraj Seniora” na rok 2020 

26.11.2020 wykonana 
Burmistrz 
Bierutowa 



 
 

    
Załącznik nr 1 do Raportu o stanie Gminy  
Rejestr Uchwał  

 
 

74 
 

113.  XXVII/325/20 
w sprawie uchwały budżetowej Miasta  

i Gminy Bierutów na rok 2021 
30.12.2020 

w trakcie 
wykonywania 

Burmistrz 
Bierutowa 

114.  XXVII/326/20 
w sprawie Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Miasta i Gminy Bierutów na 
lata 2021-2038 

30.12.2020 
w trakcie 

wykonywania 
Burmistrz 
Bierutowa 

115.  XXVII/327/20 

w sprawie zmiany uchwały Nr 
XVIII/220/20 Rady Miejskiej w 

Bierutowie z dnia 30 stycznia 2020 r.  
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu 
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz Przeciwdziałania 
Narkomanii dla Miasta i Gminy Bierutów 

na rok 2020 

30.12.2020 wykonana 
Burmistrz 
Bierutowa 

116.  XXVII/328/20 
w sprawie przyjęcia planu pracy i kontroli 

Komisji Rewizyjnej na rok 2021 
30.12.2020 

w trakcie 
wykonywania 

Przewodnicząca 
Rady 

117.  XXVII/329/20 
w sprawie wyznaczenia obszaru i granic 

Aglomeracji Bierutów 
30.12.2020 wykonana 

Burmistrz 
Bierutowa 

118.  XXVII/330/20 

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie 
darowizny przez Miasto i Gminę 

Bierutów prawa własności 
nieruchomości stanowiącej własność 

Powiatu Oleśnickiego 

30.12.2020 wykonana 
Burmistrz 
Bierutowa 

119.  XXVII/331/20 
w sprawie opłaty za ręczne oczyszczanie 
ulic i placów na terenie miasta Bierutów 

30.12.2020 wykonana 
Burmistrz 
Bierutowa 

120.  XXVII/332/20 
w sprawie zwolnień od podatku od 

nieruchomości w ramach pomocy de 
minimis 

30.12.2020 
w trakcie 

wykonywania 
Burmistrz 
Bierutowa 

121.  XXVII/333/20 
w sprawie zmiany uchwały budżetowej 
Miasta i Gminy Bierutów na 2020 rok 

30.12.2020 wykonana 
Burmistrz 
Bierutowa 

122.  XXVII/334/20 

uchwały zmieniającej uchwałę nr 
XVI/199/19 Rady Miejskiej w Bierutowie 

z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta 

i Gminy Bierutów na lata 2020-2038 

30.12.2020 wykonana 
Burmistrz 
Bierutowa 

123.  XXVII/355/20 
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie 
umowy o świadczenie usług w zakresie 

publicznego transportu zbiorowego 
30.12.2020 wykonana 

Burmistrz 
Bierutowa 

124.  XXVII/336/20 

w sprawie wykazu wydatków 
niewygasających z upływem roku 

budżetowego 2020 oraz ustalenia planu 
finansowego tych wydatków 

30.12.2020 
w trakcie 

wykonywania 
Burmistrz 
Bierutowa 
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