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WSTĘP
Raport o stanie Gminy Lewin Kłodzki za 2019 rok jest dokumentem podsumowującym działalność
Wójta Gminy w zakresie realizacji polityk, programów i strategii oraz uchwał Rady Gminy. Obowiązek
jego opracowania wynika z nowelizacji ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,
wprowadzonej ustawą z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału
obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych.1
Wójt przedstawia corocznie Raport o stanie gminy za miniony rok na posiedzeniu Rady Gminy, na
którym podejmowana jest następnie uchwała w sprawie udzielenia lub nieudzielenia mu absolutorium.
Nad przedstawionym Raportem przeprowadza się debatę, podczas której głos mogą zabrać również
przedstawiciele mieszkańców gminy.
Niniejszy raport składa się z czterech części, w których przedstawiono kolejno: podstawowe informacje
o gminie, informacje na temat stanu finansów gminy oraz obowiązujących w gminie w roku 2019
dokumentów operacyjno-wdrożeniowych, a także listę wydanych 2019 r. uchwał wraz z krótką
informacją o ich treści i stanie wykonania.
Pierwszy Raport o stanie Gminy Lewin Kłodzki został opracowany w 2018 roku.

1

Dz.U. 2018 poz. 130
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1. PODSTAWOWE INFORMACJE O GMINIE LEWIN KŁODZKI
1.1 WŁADZE GMINY LEWIN KŁODZKI
Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym2, organem wykonawczym gminy jest Wójt. Wykonuje on
uchwały rady gminy oraz zadania gminy określone przepisami prawa. Do jego zadań w szczególności
należą:
- 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;
- kierowanie bieżącymi sprawami gminy;
- reprezentowanie gminy na zewnątrz.
Wójt jest wybierany przez Radę Gminy, a jego kadencja trwa 5 lat. W roku 2018 na wójta została
wybrana Pani Joanna Klimek-Szymanowicz.
Swoje obowiązki Wójt wykonuje przy pomocy Urzędu Gminy Lewin Kłodzki. W skład kierownictwa
urzędu wchodzą: Sekretarz Gminy – Ewelina Wojtasik oraz Skarbnik Gminy Agata Kubuj-Orman.

1.2 RADA GMINY LEWIN KŁODZKI
Organem stanowiącym i kontrolnym gminy jest Rada Gminy.3
Ustawa o samorządzie gminnym4 stanowi, że do właściwości Rady Gminy należą wszystkie sprawy
pozostające w zakresie działania gminy, o ile ustawy nie stanowią inaczej. Do wyłącznej właściwości
rady gminy należy m.in.:
- uchwalanie statutu gminy;
- ustalanie wynagrodzenia wójta, stanowienie o kierunkach jego działania oraz przyjmowanie
sprawozdań z jego działalności;
- powoływanie i odwoływanie skarbnika gminy, który jest głównym księgowym budżetu - na wniosek
wójta;
- 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;
- uchwalanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, programów gospodarczych, przyjmowanie
programów rozwoju, prowadzenia polityki rozwoju;
- ustalanie zakresu działania jednostek pomocniczych, zasad przekazywania im składników mienia do
korzystania oraz zasad przekazywania środków budżetowych na
- podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat w granicach określonych w odrębnych
ustawach;
- podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu,
wymienionych w ustawie oraz określanie wysokości sumy, do której wójt może samodzielnie zaciągać
zobowiązania;

2

Art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2020 poz. 713)
Art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2020 poz. 713)
4
Art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2020 poz. 713)
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- podejmowanie uchwał w sprawach współdziałania z innymi gminami oraz wydzielanie na ten cel
odpowiedniego majątku;
- podejmowanie uchwał w sprawach współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych
państw oraz przystępowania do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych;
- podejmowanie uchwał w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów.
Kadencja Rady Gminy trwa 5 lat. W roku 2019 Radę Gminy Lewin Kłodzki tworzyło 15 osób:
- Edward Kandefer – Przewodniczący Rady Gminy
- Barbara Drożyńska
- Bronisław Gasztych
- Lilla Janicka-Czerniachowicz,
- Renata Karska,
- Justyna Klich,
- Ewa Kubińska,
- Mirosław Lib,
- Leszek Nisterczuk,
- Krzysztof Pawlik,
- Władysław Piniecki,
- Lucyna Prokop-Janik,
- Monika Różańska,
- Marcin Studziński,
- Klaudia Wilk.
W 2019 roku zaszła zmiana na stanowisku Przewodniczącego Rady Gminy. Od 25.04.2019 roku do
28.02.2020 roku funkcję tę pełnił Pan Bronisław Gasztych, poprzednio funkcję tę pełniła Pani Barbara
Drożyńska.
Radni współpracują w ramach pięciu komisji: Komisji Rewizyjnej, Komisji Skarg, Wniosków i Petycji,
Komisji ds. Społecznych, Komisji Ekonomicznej oraz Komisji Budżetowej.

1.3 OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA GMINY
Gmina Lewin Kłodzki leży w południowo – zachodniej Polsce, w województwie dolnośląskim, w
makroregionie Sudetów Środkowych. Wchodzi w skład powiatu kłodzkiego i w 2019 roku liczyła 1 940
mieszkańców, co plasuje ją wśród najmniejszych gmin w Polsce. Na zachodzie i północy graniczy z
Kudową - Zdrój, na wschodzie z gminą Szczytna, i Dusznikami-Zdrój, a na południu z Czechami.
Przez obszar gminy przebiega droga krajowa nr 8 oraz linia kolejowa nr 309 Kłodzko Nowe – Kudowa –
Zdrój. Sieć transportową uzupełniają drogi powiatowe i gminne.
Obszar gminy należy do terenów górskich, gdzie wyraźnie zaakcentowana jest rzeźba dolinna, otoczona
niezbyt wysokimi grzbietami wzniesień, które pokryte są przez lasy i łąki. Powierzchnia gminy wynosi
5 214 ha, przy czym 46% powierzchni przypada na użytki rolne, a 48% na grunty leśne oraz zadrzewione
i zakrzewione. Część powierzchni gminy (745 ha) stanowi obszar prawnie chroniony. Największy udział
tejże powierzchni przypada na tereny parków narodowych (81%) oraz obszary chronionego krajobrazu
(19%). Podstawowym zasobem Lewina Kłodzkiego jest przyroda.
Na terenie gminy znajduje się kilka szlaków turystycznych:
_ czerwony - (Główny Szlak Sudecki): Kudowa-Zdrój - Jerzykowice Wielkie - Dańczów - Przełęcz
Lewińska - Przełęcz w Grodźcu - Bukowy Stawek - Ludowe - Duszniki-Zdrój - Kozia Hala Podgórze PL/CZ – Zieleniec;
_ niebieski - Przełęcz Lewińska - Lewin Kłodzki - Przełęcz Polskie Wrota - Zamek Homole - Bukowy
Stawek;
_ niebieski - Kulin Kłodzki - Gołaczów - Cisowa - Darnków - Krucza Kopa – Dańczów;
_ zielony - Fort Karola - Lisia Przełęcz - Kulin Kłodzki - Przełęcz w Grodźcu - Lewin Kłodzki - Taszów
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- Kocioł - Miejski Lasek - Jawornica - Kozia Hala - Orlica – Zieleniec;
_ zielony - Kudowa-Zdrój - Krucza Kopa - Darnków - Droga Stu Zakrętów;
_ żołty - Ludowe - Przełęcz Polskie Wrota - Jawornica - Jerzykowice Małe - Kocioł - Kocioł PL/CZ
(granica państwa) - Olešnice v Orlickych horach - Čihalka - Podgórze PL/CZ (granica państwa GSS).
Ponadto na terenie gminy występuje wiele atrakcji turystycznych takich jak:
- Wiadukt kolejowy - jeden z największych i najładniej wkomponowany w otoczenie wiaduktów
Dolnego Śląska z początku XX wieku. Usytuowany jest w zachodniej części miejscowości Lewin Kłodzki.
- Kościół parafialny pw. św. Michała Archanioła w Lewinie Kłodzkim;
- Kościół św. Trójcy w Jeleniowie;
- Kaplica św. Jana Nepomucena;
- Kalwaria w Lasku Miejskim;
- Figura Św. Jana Nepomucena;
- Kaplica w Jerzykowicach Małych;
- Ogród Japoński w Jarkowie;
- największa w rejonie plantacja aronii;
- Muzeum Aniołów z kolekcją ponad 1000 eksponatów wykonanych z drewna, metalu, bursztynu
i kamienia;
- Gomole (Homole) – ruiny zamku (fragment wieży) z końca XIII w.;
- Ośrodek buddyjski Drophan Ling - w Darnkowie;
- Galeria Sztuki Chata w Kotle.
Najistotniejsza infrastruktura społeczna gminy znajduje się na terenie Lewina Kłodzkiego, tj. Zespół
Szkolno-Przedszkolny, Parafia Rzymsko-Katolicka pw. św. Michała Archanioła, stacja PKP, punkt
pocztowy, oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Na terenie gminy funkcjonuje jeden Niepubliczny
Zakład Opieki Zdrowotnej „Eskulap” Sp. z o.o.
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2. FINANSE GMINY LEWIN KŁODZKI
W dniu 28 grudnia 2018 roku Rada Gminy Lewin Kłodzki podjęła Uchwałę nr III/15/2018
w sprawie budżetu gminy na rok 2019, do której w trakcie trwania roku budżetowego Rada
Gminy i Wójt Gminy wprowadzili szereg zmian.5 Ostatecznie, po wprowadzonych zmianach,
uchwała budżetowa na rok 2019 określiła:
- dochody budżetowe gminy w wysokości
15 131 905,67 zł
- wydatki budżetowe gminy w wysokości
14 700 195,65 zł
- nadwyżka budżetu gminy w wysokości
431 710,02 zł
- rozchody tj. spłaty kredytu lub pożyczki w wysokości
1 058 694,00 zł
- przychody tj. wolne środki
626 983,98 zł
Ostatecznie dochody budżetu gminy Lewin Kłodzki w roku 2019 wyniosły 14 990 313,82 zł
i były o ponad 2 mln zł niższe w stosunku do 2018 roku.
Wskaźnik wykonania dochodów osiągnął 99,06% w stosunku do zakładanego poziomu.
Wykonanie dochodów osiągnęło znacznie wyższy poziom niż zakładano w przypadku
wpływów z tytułu odsetek (290,82%), wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania
wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (175,57%), podatku od
czynności cywilnoprawnych (173,22%), wpływów z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu
(131,88%), podatku od środków transportowych (129,69%). Nie udało się natomiast osiągnąć
zakładanego poziomu dochodów przede wszystkim w przypadku podatku dochodowego od
osób prawnych (nie było z tego tytułu żadnego wpływu), a także w przypadku wpływów
z tytułu różnych opłat (osiągnięto jedynie 1,47% zakładanego poziomu), dochodów
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych
ustawami (3,21%), podatku od spadków i darowizn (7,73%), środków otrzymanych od
jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie
inwestycji i zakupów inwestycyjnych (28,93%) i podatku rolnego (43,33%).
Największe dochody gmina pozyskała z dotacji na inwestycje, subwencji i dotacji z budżetu
państwa, podatku od nieruchomości i podatku dochodowego od osób fizycznych oraz środków
5

1. Uchwała nr IV/27/2019 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 29 stycznia 2019 r.; 2. Zarządzenie nr 16/2019
Wójta Gminy Lewin Kłodzki z dnia 31 stycznia 2019 r.; 3. Uchwała nr V/34/2019 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia
28 lutego 2019 r.; 4. Uchwała nr VI/39/2019 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 28 marca 2019 r.; 5. Zarządzenie
nr 29/2019 Wójta Gminy Lewin Kłodzki z dnia 29 marca 2019 r.; 6. Uchwała nr VII/44/2019 Rady Gminy Lewin
Kłodzki z dnia 16 kwietnia 2019 r.; 7. Zarządzenie nr 44/2019 Wójta Gminy Lewin Kłodzki z dnia 30 kwietnia
2019 r.; 8. Uchwała nr IX/57/2019 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 31 maja 2019 r.; 9. Zarządzenie nr 56/2019
Wójta Gminy Lewin Kłodzki z dnia 31 maja 2019 r.; 10. Uchwała nr X/65/2019 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia
26 czerwca 2019 r.; 11. Zarządzenie nr 65/2019 Wójta Gminy Lewin Kłodzki z dnia 28 czerwca 2019 r.;
12. Uchwała nr XI/69/2019 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 25 lipca 2019 r.; 13. Uchwała nr XII/74/2019 Rady
Gminy Lewin Kłodzki z dnia 29 sierpnia 2019 r.; 14. Uchwała nr XIII/80/2019 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia
27 września 2019 r.; 15. Zarządzenie nr 97/2019 Wójta Gminy Lewin Kłodzki z dnia 30 września 2019 r.;
16. Zarządzenie nr 106/2019 Wójta Gminy Lewin Kłodzki z dnia 11 października 2019 r.; 17. Zarządzenie
nr 111/2019 Wójta Gminy Lewin Kłodzki z dnia 31 października 2019 r.; 18. Uchwała nr XV/94/2019 Rady Gminy
Lewin Kłodzki z dnia 28 listopada 2019 r.; 19. Zarządzenie nr 118/2019 Wójta Gminy Lewin Kłodzki z dnia
29 listopada 2019 r.; 20. Uchwała nr XVII/101/2019 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 23 grudnia 2019 r.;
21. Uchwała nr XVIII/105/2019 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 30 grudnia 2019 r.; 22. Zarządzenie nr 125/2019
Wójta Gminy Lewin Kłodzki z dnia 31 grudnia 2019 r.
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ze sprzedaży nieruchomości. Łącznie stanowią one 88,25% ogólnych dochodów gminy w 2019
roku. Z pozostałych źródeł dochodów uzyskano 11,75%.
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Wykres 1. Struktura dochodów gminy Lewin Kłodzki w 2019 r.

Wydatki budżetu gminy Lewin Kłodzki w roku 2019 wyniosły 14 078 427,07 zł i były o ponad
2 mln zł niższe w stosunku do 2019 roku. Plan wydatków został wykonany w 95,77%.
Wydatki bieżące stanowiły 62,60% ogólnych wydatków gminy (8 813 266,39 zł), natomiast
wydatki majątkowe 37,40% (5 265 160,68 zł ) ogólnych wydatków gminy.
Plan wydatków bieżących wykonano w 97,41%. W strukturze wydatków bieżących największą
pozycję stanowiły oświata i wychowanie, administracja publiczna, rodzina, gospodarka
komunalna i pomoc społeczna. Kolejne pozycje zajęły – choć ze znacznie niższymi kwotami –
gospodarka mieszkaniowa, kultura i ochrona dziedzictwa narodowego oraz transport
i łączność. Wszystkie pozostałe wydatki6 – z których każdy wyniósł poniżej jednego procenta
łącznej ogólnej wydatków bieżących – stanowiły łącznie nieco ponad cztery procent wydatków
bieżących.

6

Mieszczą się tu następujące pozycje budżetowe: rolnictwo i łowiectwo; wytwarzanie i zaopatrywanie w energię
elektryczną, gaz i wodę; bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa; obsługa długu publicznego;
fundusz sołecki; edukacyjna opieka wychowawcza; dotacje z budżetu gminy; urzędy naczelnych organów władzy
państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa; leśnictwo; kultura fizyczna i sport; ochrona zdrowia;
działalność usługowa; obrona narodowa
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Wykres 2. Struktura wydatków bieżących gminy Lewin Kłodzki w 2019 r.

Wydatki majątkowe zostały przeznaczone na realizację trzynastu zadań inwestycyjnych. Plan
wydatków majątkowych wykonano w 94,82%.
Lp.

NAZWA ZADANIA

WYDATKOWANA
KWOTA
99 306,43 zł

1.

Odbudowa drogi powiatowej nr 3299D w Jerzykowicach Wielkich, km
0+000 do 1+200 [intensywne opady - deszczu kwiecień i maj 2017 r.]

2.

Modernizacja drogi osiedlowej w Jeleniowie

3.

Przebudowa drogi dojazdowej Lewin Kłodzki-Witów [intensywne opady
deszczu - czerwiec 2018 r.]

1 121 253,00 zł

4.

Przebudowa ulicy Okrzei, Kościelnej i Placu Kościuszki w Lewinie Kłodzkim
[intensywne opady deszczu - czerwiec 2018 r.]

1 236 165,85 zł

5.

Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej

6.

Modernizacja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

7.

Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE
w wytwarzaniu energii na terenie Gmin Bardo, Złoty Stok, Lewin Kłodzki,
Szczytna

8.

Usuwanie azbestu z Gminy Lewin Kłodzki - IV etap

9.

Przebudowa budynku przy ul. Chopina 2 w Lewinie Kłodzkim na Centrum
Społeczno-Kulturalno-Edukacyjne wraz z zagospodarowaniem przyległych
działek na działalność kulturalno-edukacyjno-społeczną

10. Rewitalizacja przestrzeni publicznej Rynku Lewina Kłodzkiego
11. Przebudowa ogólnodostępnego placu zabaw przy Zespole SzkolnoPrzedszkolnym w Lewinie Kłodzkim

90 800,00 zł

235 220,00 zł
14 980,00 zł
708 224,87 zł

15 386,05 zł
1 225 183,09 zł

442 123,16 zł
49 933,20 zł
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Lp.

WYDATKOWANA
KWOTA
21 799,43 zł

NAZWA ZADANIA

12. Fundusz Sołecki Dańczów, Jerzykowice Wielkie i Jarków – place
rekreacyjne
13. Poprawa dostępności i odnowa atrakcji kulturowych w obszarze
pogranicza polsko-czeskiego

4 785,60 zł
OGÓŁEM

5 265 160,68 zł

Tabela 1. Wydatki majątkowe gminy Lewin Kłodzki w 2019 r.

Rok 2019 zamknął się nadwyżką budżetową w kwocie 911 886,75 zł, podczas gdy planowano
jedynie nadwyżkę w wysokości 431 710,02 zł.
Spłaty rat kredytów/pożyczek dokonywane były w terminach ustalonych w umowach. Kwota
spłaty rat kredytów/pożyczek wraz z należnymi odsetkami od rat kredytu/pożyczek wyniosła
1.085.016,60 złotych, z czego kwota 729.174,13 zł to wyłączenia. Po wyłączeniach kwota
spłaty rat kredytów/pożyczek wraz z należnymi odsetkami od rat kredytu/pożyczek wyniosła
355.842,47 złotych.
Gmina nie wyemitowała papierów wartościowych, a Rada Gminy nie udzieliła innym
podmiotom poręczeń i gwarancji. Nie nastąpiło naruszenie dyscypliny budżetowej. Wydatki
dokonywane były w ramach środków określonych w drodze uchwały Rady Gminy.
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3. DOKUMENTY OPERACYJNO-WDROŻENIOWE GMINY LEWIN
KŁODZKI
W roku 2019 w gminie Lewin Kłodzki obowiązywały następujące dokumenty operacyjnowdrożeniowe:
1. Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Lewin Kłodzki na lata 2016-2022
2. Plan Odnowy Miejscowości Lewin Kłodzki na lata 2015-2022
3. Plan Odnowy Miejscowości Taszów na lata 2016-2020
4. Plan Odnowy Miejscowości Jerzykowic Wielkich na lata 2016-2020
5. Plan Odnowy Miejscowości Jarków na lata 2016-2022
6. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Lewin Kłodzki
7. Program Usuwania Wyrobów Zawierających Azbest na terenie Gminy Lewin Kłodzki
8. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie Gminy Lewin Kłodzki w 2019 roku
9. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i
Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Lewin Kłodzki na 2019 rok
10. Gminna Ewidencja Zabytków Gminy Lewin Kłodzki
11. Program Współpracy Gminy Lewin Kłodzki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019
12. Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Lewin
Kłodzki
13. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego
14. Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego południowej i zachodniej części Dolnego
Śląska (Strategia Rozwoju Sudety 2030)
15. Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Lewin Kłodzki
na lata 2017-2021
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4. INFORMACJA O REALIZACJI PRZEZ GMINĘ LEWIN KŁODZKI
POLITYK, PLANÓW I PROGRAMÓW
W niniejszym rozdziale opisano najważniejsze działania podejmowane przez Gminę Lewin Kłodzki
w 2019 roku w ramach różnych obszarów życia społeczno-gospodarczego. Należy podkreślić, że są to
jedynie wybrane, najważniejsze, a nie wszystkie działania.

4.1 REWITALIZACJA
Zadania wymienione w niniejszym podrozdziale wykonano w ramach realizacji Lokalnego Programu
Rewitalizacji Gminy Lewin Kłodzki na lata 2016-20227.
Celem strategicznym Lokalnego Programu Rewitalizacyjnego jest odnowa i ożywienie oraz poprawa
wizerunku obecnie problemowych obszarów gminy Lewin Kłodzki przy partycypacji i zaangażowaniu
zróżnicowanych grup interesariuszy Programu. Realizacja celu strategicznego Lokalnego Programu
Rewitalizacji Gminy Lewin Kłodzki na lata 2016-2022 ma prowadzić do zwiększenia partycypacji
społecznej oraz przede wszystkim wyprowadzenia zdiagnozowanego obszaru ze stanu kryzysowego
oraz zwiększenia możliwości rozwojowych obszaru zdegradowanego.
W 2019 roku w ramach LPR zrealizowano trzy inwestycje.
Lp.

DZIAŁANIA PODEJMOWANE W 2019 ROKU

1.

Realizowano zadanie pn. „Rewitalizacja przestrzeni publicznej Rynku Lewina Kłodzkiego zagospodarowanie Placu T. Kościuszki”.
Zakres zadania obejmuje: remont fontanny, placu przed fontanną nawierzchni z infrastrukturą
towarzyszącą, remont balustrad, remont murów oporowych, remont i wymiana schodów,
renowacja pomnika bohaterów oraz prace florystyczne dotyczące zieleni na całym placu.
Okres realizacji projektu: 2019-2020
Na realizację zadania gmina pozyskała dofinansowanie ze środków EFRR w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. W
2017 roku został złożony wniosek o dofinansowanie projektu. Projekt uzyskał dofinansowanie
i w roku 2019 rozpoczęła się jego realizacja, która ma być kontynuowana i zakończona w roku
2020.
Zadanie jest realizowane w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Lewin Kłodzki na
lata 2016-2022.

2.

7

Zrealizowano zadanie pn. „Przebudowa ulicy Okrzei, Kościelnej i pl. Kościuszki w Lewinie
Kłodzkim”.
Zakres zadania obejmował: roboty drogowe – przebudowę jezdni oraz chodników dla pieszych;
przebudowę skrzyżowań z drogą powiatową i drogami gminnymi; roboty instalacyjne sanitarne
– rozbudowę sieci kanalizacji deszczowej na warunkach uzgodnionych z administratorem sieci,
budowę przykanalików kanalizacji deszczowej do odwodnienia połaci dachowych przyległych
do ulic budynków, uzupełnienie przyłączy/przykanalików wodociągowych oraz kanalizacji
sanitarnej; roboty elektryczne, teletechniczne – przebudowę oświetlenia ulicznego;
przełożenie uzbrojenia kolidującego; regulację skarp przydrożnych.
Wartość zadania: 1.227.475,12 zł
Dofinansowanie: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji – 921 270,00 zł

Uchwała nr XX/122/2016 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 15 lipca 2016 r.
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Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego (DFPR) – 150 000,00 zł
Inwestycja zrealizowana w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Lewin Kłodzki na
lata 2016-2022.
3.

Realizowano zadanie pn. „Przebudowa budynku przy ul. Chopina 2 w Lewinie Kłodzkim na
Centrum Społeczno-Kulturalno-Edukacyjne wraz z zagospodarowaniem przyległych działek
na działalność kulturalno-edukacyjno-społeczną”.
W 2017 roku został złożony wniosek o dofinansowanie projektu. Projekt uzyskał
dofinansowanie w roku 2018. W roku 2019 podpisano umowę z wykonawcą i zadanie jest na
etapie realizacji. Planuje się zakończenie realizacji zadania w roku 2020.
Zakres zadania obejmuje: budowę dźwigu osobowego przy elewacji południowej, wykonanie
zewnętrznych schodów oraz pochylni dla osób niepełnosprawnych, rozbudowę istniejącej
przybudówki, wykonanie utwardzenia wokół budynku oraz ścieżek i dojść, miejsc
postojowych, zagospodarowanie przestrzeni dla imprez plenerowych wraz z oświetleniem i
małą architekturą, wykonanie rozbudowy z przebudową budynku (między innymi: wykonanie
ścianki kolankowej o wysokości 1,2 m nad ostatnią kondygnacją, wykonanie nowej więźby
dachowej powtarzającej geometrię dachu pierwotnego, wykonanie nowego pokrycia
dachowego z łupka włóknocementowego powtarzającego pierwotną formę pokrycia
dachowego, adaptację obiektu dla potrzeb Centrum Społeczno – Kulturalno - Edukacyjnego,
wymianę stolarki okiennej oraz drzwiowej, renowację elewacji w zakresie oczyszczenia,
oczyszczenie elementów kamiennych, usunięcie wypraw tynkarskich w partiach
zdegradowanych, uzupełnienie ubytków tynku, wykonanie tynków renowacyjnych w partiach
zawilgoconych oraz tynków wapienno – trasowych w pozostałych partiach, konserwacja oraz
uzupełnienie dekoracji architektonicznej, malowanie elewacji farbami silikatowymi, montaż
rynien, rur spustowych oraz obróbek blacharskich z blachy tytanowo – cynkowej wraz z
pracami towarzyszącymi),wymianę instalacji elektrycznej, wykonanie instalacji monitoringu
wizyjnego, telefonicznej i teleinformatycznej, wykonanie instalacji wentylacyjnej,
klimatyzacji, wykonanie kotłowni gazowej, instalacji solarnej zasilającej ciepłą wodę
użytkową, instalacji centralnego ogrzewania, wodnokanalizacyjnej i hydrantowej.

4.2 MIESZKALNICTWO
Gminny zasób mieszkaniowy tworzą lokale mieszkalne usytuowane w budynkach stanowiących w
całości własność Gminy oraz lokale położone w budynkach będących współwłasnością Gminy i osób
fizycznych – w budynkach wspólnot mieszkaniowych.
Według stanu na 31 grudnia 2019 r. mieszkaniowy zasób Gminy to 49 lokali o łącznej powierzchni
użytkowej 1684,89 m², w tym:
1) 22 lokale w budynkach stanowiących 100% własność Gminy o powierzchni użytkowej 800,24 m²,
2) 27 lokali w budynkach wspólnot mieszkaniowych z udziałem Gminy o powierzchni użytkowej 884,65
m².
W Gminie obowiązuje uchwała o możliwości sprzedaży lokali komunalnych na rzecz ich najemców z
określoną bonifikatą na podstawie uchwały Nr XXXVII/213/05 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 13
kwietnia 2005 r. w sprawie ustalenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność
Gminy Lewin Kłodzki.
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W Gminie Lewin Kłodzki obowiązuje Wieloletni Program Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem
Gminy Lewin Kłodzki na lata 2017 – 2021, przyjęty Uchwałą nr XXII/133/2016 Rady Gminy Lewin Kłodzki
z dnia 27.10.2016 r. w sprawie: uchwalenia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym
zasobem Gminy Lewin Kłodzki na lata 2017 – 2021 oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w
skład tego zasobu”. Program uchwalono na okres 5-letni i określono w nim przede wszystkim zasady
polityki mieszkaniowej i czynszowej Gminy Lewin Kłodzki. Lewin Kłodzki. W dniu 08.08.2017r. podjęta
została Uchwała nr XXXV/187/2017 Rady Gminy Lewin Kłodzki w sprawie zmiany ww. uchwały.
Lp.

DZIAŁANIA PODEJMOWANE W 2019 ROKU

1.

W roku 2019 wydatkowano na przygotowanie nieruchomości gminnych do sprzedaży kwotę
30.404,61 złotych. Wydatki dotyczyły zleceń na wycenę nieruchomości, ich podziały,
wyznaczenia granic działek, uzyskania ze Starostwa Powiatowego wyrysów i wypisów działek
oraz naniesienia zmian w ewidencji gruntów i w księgach wieczystych. Ewidencjonowane są tu
także wydatki związane z ogłoszeniem przetargów na sprzedaż nieruchomości gminnych w
prasie lokalnej.

2.

W 2019 roku sprzedano 1 lokal mieszkalny.

3.

Przeprowadzono zadania remontowe, pozwalające zwiększyć sprawność zasobu
komunalnego oraz zmniejszyć koszty związane z eksploatacją budynków i lokali
mieszkalnych.
Prace remontowo-inwestycyjne zlecone firmom zewnętrznym:
1) częściowa wymiana pokrycia dachowego Jeleniów 84a,
2) remont lokali mieszkalnych (3 szt.) – wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, instalacje
elektryczne, wodno-kanalizacyjne i gazowe, wymiana podłóg, tynki wewnętrzne).
W roku 2019 pracownicy RGKiM usunęli ok. 7 zgłoszeń awarii przez lokatorów mieszkających
w budynkach w całości należących do Gminy Lewin Kłodzki oraz przez lokatorów mieszkających
w budynkach wspólnot mieszkaniowych, w tym m.in.:
- instalacja elektryczna – 2 zgłoszenia,
- instalacja wodno-kanalizacyjna – 3 zgłoszenia,
- instalacja gazowe – brak zgłoszeń, pokontrolne zgłoszenia usuwane przez osoby uprawnione
- udrażnianie zatkanej kanalizacji w budynkach – 2 zgłoszenia,
- zabezpieczanie pustostanów i opróżnianie lokali komunalnych – 1 lokal.
Powyższe awarie i zgłoszenia usunięte zostały w ramach posiadanych kompetencji i poprzez
pracowników gospodarczych, zatrudnionych w Urzędzie Gminy, tj.: w administrowanych przez
Urząd Gminy lokalach mieszkalnych i socjalnych. W przypadku wystąpienia konieczności
usunięcia awarii w częściach wspólnych budynków wspólnot mieszkaniowych przyjęte
zgłoszenia przez najemców przekazywane były do zarządców. W przypadkach awarii
wymagających usunięcia przez osoby uprawnione (gaz, kominy) prace zlecane były na
zewnątrz.

4.

W 2019 roku Wójt Gminy wyraził zgodę 11 osobom na zawarcie umów najmu, w tym:
- przydzielenie lokali socjalnych - 1 osoba,
- zamiana lokalu mieszkalnego - 3 osoby,
- zawarcie umowy najmu socjalnego na kolejny okres - 7 osób.
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4.3 POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA
Lp.
1.

DZIAŁANIA PODEJMOWANE W 2019 ROKU
Wypłacono mieszkańcom gminy zasiłki:
- zasiłki stałe: wypłacono 215 świadczeń 19 osobom,
- zasiłki okresowe: wypłacono 245 świadczeń 35 rodzinom,
- zasiłki celowe: wypłacono 30 zasiłków celowych 15 rodzinom.
Objęto ubezpieczeniem zdrowotnym 5 osób, które nie miały do niego prawa na podstawie
innych tytułów.
Przyznano 12 rodzinom 105 dodatków mieszkaniowych.
Wypłacono dwóm rodzinom 8 dodatków energetycznych.
Wypłacono mieszkańcom gminy świadczenia rodzinne:
- 2 046 zasiłków rodzinnych,
- 5 dodatków z tytułu urodzenia dziecka,
- 56 dodatków z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego,
- 30 dodatków z tytułu samotnego wychowania dziecka,
- 70 dodatków z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego,
- 94 dodatki z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego,
- dodatki z tytułu podjęcia nauki w szkole poza miastem zamieszkania:
• 24 świadczenia na pokrycie wydatków związanych z zamieszkiwaniem w miejscowości,
w której znajduje się siedziba szkoły
• 77 świadczeń na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której
znajduje się siedziba szkoły.
- 141 dodatków z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej,
- 297 zasiłków pielęgnacyjnych,
- 60 świadczeń pielęgnacyjnych,
- 29 specjalnych zasiłków opiekuńczych,
- 17 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka,
- 15 świadczeń rodzicielskich przysługujących osobom, które urodziły dziecko, a które nie
otrzymują zasiłku macierzyńskiego lub uposażenia macierzyńskiego,
- 122 świadczenia z funduszu alimentacyjnego.
Wypłacono mieszkańcom gminy świadczenia wychowawcze:
- Rodzina 500+: wypłacono 2 659 świadczeń na rzecz 202 rodzin,
- Dobry Start - 300+: wypłacono 219 świadczeń na rzecz 154 rodzin.

2.

Zabezpieczono pomoc 11 osobom w formie usług opiekuńczych świadczonych przez
opiekunkę zatrudnioną przez GOPS Lewin Kłodzki w celu zabezpieczenia usług domowych dla
osób starszych, samotnych, niepełnosprawnych, względnie osób posiadających rodziny, które
z uwagi na pracę zawodową lub odległość zamieszkiwania nie są w stanie zapewnić opieki
najbliższym.

3.

Realizowano Program rządowy „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.
W ramach Programu 32 rodzinom udzielono pomocy w formie posiłku, a 36 rodzinom w formie
zasiłku celowego z przeznaczeniem na żywność. Dożywianiem w szkole objęto 36 dzieci w
szkołach w Lewinie Kłodzkim, Kłodzku, Kudowie Zdroju i Polanicy Zdroju.

4.

Realizowano pomoc w ramach programu unijnego POPŻ 2014-2020.
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W ramach programu osoby znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej, bezrobotne,
niepełnosprawne otrzymały dodatkową pomoc w formie artykułów spożywczych. Pomoc w tej
formie otrzymało 235 osób z Gminy Lewin Kłodzki, rozdysponowano 6 ton żywności.
5.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zatrudniał jednego asystenta rodziny, który swoim
nadzorem objął 10 rodzin, w których wychowywało się 18 dzieci.

6.

W 2019 roku gmina Lewin Kłodzki współfinansowała pobyt 8 dzieci w placówkach
opiekuńczo-wychowawczych i 1 w rodzinie zastępczej.

7.

W ramach pracy socjalnej GOPS zajmował się organizacją wyjazdów dzieci na kolonie letnie
organizowane przez Kuratorium oświaty oraz Caritas Archidiecezji Świdnickiej. W roku 2019 na
kolonię do Międzywodzia, w okresie 18-31 sierpnia wyjechało 10 dzieci. Pobyt dzieci na kolonii
był całkowicie bezpłatny, rodzice ponieśli jedynie koszt transportu.

8.

W 2019 roku w gminie Lewin Kłodzki Procedurą Niebieskiej Karty objęte były 3 rodziny, w
skład których wchodziło 14 osób, w tym 3 kobiety, 6 mężczyzn i 4 dzieci.
W tym okresie odbywały się spotkania Zespołu Interdyscyplinarnego oraz Grup Roboczych,
w których skład wchodzili przedstawiciele poszczególnych instytucji, mogący udzielić
kompleksowej pomocy i wsparcia. Dwie procedury NK rozpoczęte były w 2018 roku, jedna NK
w 2019 r.
Rodzinom objętym procedurą NK, w szczególności tym posiadającym dzieci, przydzielany
zostawał asystent rodziny, pełniący funkcję wspierającą, opiekuńczą, doradczą, mediacyjną,
wychowawczą, motywująco–aktywizującą. Przedstawiciele GR ściśle współpracowali z
członkami rodzin, po zdiagnozowaniu rodziny opracowywali indywidualne plany pomocy,
rodziny były nieustannie monitorowane. Rodziny objęte były również poradnictwem
socjalnym.
W 2019 roku udało się doprowadzić do zakończenia Procedury Niebieskiej Karty w 2
rodzinach.
W ramach działalności Zespołu Interdyscyplinarnego opracowane zostały dwie ulotki
informacyjno-edukacyjne, dotyczące przemocy w rodzinie. Dodatkowo regularnie w
„Gminnym biuletynie informacyjnym”, wydawanym przez Urząd Gminy Lewin Kłodzki
publikowane są apele do mieszkańców z prośbą o zgłaszanie przypadków przemocy.

4.4 OŚWIATA I WYCHOWANIE
W roku 2019 Gmina Lewin Kłodzki zapewniała wychowanie przedszkolne oraz obowiązek szkolny
w zakresie szkolnictwa podstawowego przy pomocy Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. „Na
Bursztynowym Szlaku”, w skład którego wchodzą przedszkole oraz szkoła podstawowa. W roku
szkolnym 2019/2020 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym zatrudnionych było 25 nauczycieli oraz
5 pracowników administracji i obsługi.
L
L.p.

Wyszczególnienie

Liczba oddziałów
2019/2020

Liczba uczniów
2019/2020

1

Publiczne Przedszkole

2

48

2

Publiczna Szkoła
Podstawowa

8

139

Tabela 2. Stan organizacji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w roku szkolnym 2019/2020;
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Źródło: Urząd Gminy w Lewinie Kłodzkim

Stopień awansu
zawodowego

ETAT

Łącznie

Szkoła podstawowa

Przedszkole

dyplomowany

11.00 (11 osób)

8.45 (9 osób)

2,55 (2 osoby)

mianowany

6.22 (8 osób)

6.06 (8 osób)

0.16

kontraktowy

2.50 (3 osoby)

1.5 (2 osoby)

1.00 (1 osoba)

stażysta

2.12 (3 osoby)

1.75 (3 osoby)

0.37

Łącznie

21.84 (25 osób)

17.76 (22 osoby)

4.08 (3 osoby)

Tabela 3. Stan awansu zawodowego w ZSP w roku szkolnym 2019/2020
Źródło: Urząd Gminy w Lewinie Kłodzkim

Oprócz obowiązkowych zajęć dydaktycznych, wynikających z ramowych planów nauczania, w zakresie
edukacji realizowano następujące działania:
Lp.

DZIAŁANIA PODEJMOWANE W 2019 ROKU

1.

Zrealizowano zadanie pn. „Przebudowa ogólnodostępnego placu zabaw przy Zespole
Szkolno-Przedszkolnym w Lewinie Kłodzkim”.
Zadanie zostało dofinansowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego w
ramach konkursu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi” w wysokości 24 942,00 zł.

2.

Zakres zadania obejmował:
1) demontaż istniejącej zniszczonej nawierzchni poliuretanowej,
2) wykonanie nawierzchni placu z piasku,
3) demontaż starego i zniszczonego urządzenia zabawowego,
4) dostawa i montaż nowego urządzenia zabawowego.
Wartość zadania: 49 884,00 zł
Stworzono
miejsce zabawowo-edukacyjne „Kraina małych odkrywców” dla dzieci
przedszkolnych oraz klas I-III ze środków Budżetu Obywatelskiego Powiatu Kłodzkiego.

3.

Stworzono przy szkole ogród dla ptaków z projektu „Szkoła na pTAK!” – w ramach którego
posadzono 50 roślin wspierających ptaki.

4.

Realizowano różne programy i projekty w Zespole Szklono-Przedszkolnym, tj.:
− „Program dla szkół” - darmowe mleko , owoce i warzywa w szkole – 80 uczniów,
− Domofon-bezpieczne i widoczne dziecko na drodze kl. 0-III,
− Mamo, tato wolę wodę – przedszkole,
− „Czyste powietrze wokół nas” – przedszkole,
− „Nie pal przy mnie proszę” – klasy I-III,
− „Znajdź właściwe rozwiązanie” – klasy IV-VIII,
− „Trzymaj formę” – klasy V-VIII,
− „Bieg po zdrowie” – klasa IV,
− „Między nami, kobietkami”- dziewczęta z klas V-VI,
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−
−

5.

„Problem z głowy!”- klasy I-VIII oraz przedszkole,
Warsztaty ekologiczne – recycling oraz segregacja odpadów – organizowane przez Park
Narodowy Gór Stołowych – klasy I-VIII,
− Cała Polska czyta dzieciom - przedszkole, klasy I-III,
− 1% dla szkół,
− Program „ Zapasy sportem wszystkich dzieci” - zajęcia sportowe dla uczniów,
− Program „Szkolne Kluby Sportowe”– zajęcia sportowe dla uczniów,
− Program „Sprawny Dolnoślązaczek” - zajęcia sportowe dla uczniów klas I-III,
− projekt „Umiem pływać” – nauka pływania dla klas I-III,
− Program „Szachy w szkole”- klasy I-III,
− Projekt „Mądrzy cyfrowi”- klasy VI-VII,
− Projekt unijny – „Równe szanse” – wsparcie w zakresie dysproporcji edukacyjnych
i rozwijania uzdolnień, realizowany we współpracy z Fundacją Krzyżowa dla
Porozumienia Europejskiego.
Zorganizowano cykliczne warsztaty dla VI, VII i VIII klasy Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w
ramach rekomendowanego programu profilaktycznego pt. „Spójrz inaczej”.
Program stanowi profilaktykę dotyczącą całego procesu powstawania negatywnych zachowań
u dzieci i młodzieży. Podczas warsztatów uczniowie uczyli się rozumienia siebie i innych,
rozpoznawania i zaspokajania własnych potrzeb i wyrażania emocji w konstruktywny sposób,
lepszego radzenia sobie z różnymi problemami, umiejętności dobrego współżycia z innymi i
znajdowania w sobie oparcia w trudnych sytuacjach, tak, aby w przyszłości nie sięgały w tym
celu po środki uzależniające. Organizatorem warsztatów była Poradnia PsychologicznoPedagogiczna w Dusznikach Zdrój.

6.

Realizowano projekty edukacyjne podnoszące kompetencje nauczycieli:
- „Nasz wspólny świat – edukacja globalna dzieci” – finansowany ze środków MSZ RP,
realizowany przez Fundację Krzyżowa dla Porozumienia Europejskiego,
- „Kompetencje kluczowe” – program wspomagania dolnośląskich szkół – finansowany przez
Europejski Fundusz Społeczny,
- „Lekcja: Enter na Dolnym Śląsku” – realizowany przez Dolnośląską Federację Organizacji
Pozarządowych.

7.

Realizowano zajęcia na podstawie orzeczenia lub opinii poradni psychologicznopedagogicznej:
− rewalidacja – 4 uczniów;
− wczesne wspomaganie – 3 uczniów,
− terapia pedagogiczna – 4 uczniów,
− terapia psychologiczna – 4 uczniów,
− terapia logopedyczna – 4 uczniów,
− wsparcie nauczyciela współorganizującego proces kształcenia - 2 uczniów,
zindywidualizowana ścieżka kształcenia – 1 uczeń.

8.

Zapewniano uczniom bezpłatny dostęp do podręczników, materiałów edukacyjnych
i materiałów ćwiczeniowych.

9.

Z uwagi na znaczne oddalenie od szkoły miejsca zamieszkania uczniów w roku szkolnym
2019/2020 dowożono łącznie 97 uczniów.

10. W szkole funkcjonuje e-dziennik (Librus) oraz e-sekretariat i e-świadectwa. Szkoła
przystąpiła również do projektu OSE.
11. Wspierano Stowarzyszenie Obywatelskie "Kulturalny Zakątek" w celu pozyskania grantu
z Budżetu Obywatelskiego Powiatu Kłodzkiego (edycja 2019) na budowę przy przedszkolu
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Zespołu Szkolno-Przedszkolnego kreatywnego miejsca zabawowo-edukacyjnego ze stolikami,
piaskownicą, zewnętrznym liczydłem, zegarem, deszczomierzem, wiatromierzem,
termometrem etc.
12. Udzielano stypendia szkolne: 2 stypendia naukowe oraz 1 stypendium sportowe.

4.5 FUNDUSZ SOŁECKI

Lp.

DZIAŁANIA PODEJMOWANE W 2019 ROKU

1.

Zrealizowano zadanie inwestycyjne pn. „Fundusz Sołecki Dańczów, Jerzykowice Wielkie i
Jarków – place rekreacyjne” – zadanie zostało wykonane. W ramach zadania zakupiono
urządzenia siłowni zewnętrznej.

2.

W sołectwie Gołaczów w ramach Funduszu Sołeckiego wykonano dalszą część altany.

4.6 WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI
PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO
W roku 2019 obowiązywał Program współpracy Gminy Lewin Kłodzki z organizacjami
pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok
2019.
Projekt Programu został poddany konsultacjom z organizacjami pozarządowymi i podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego. Ogłoszenie o konsultacjach wraz z projektem
Programu zostało umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w siedzibie urzędu Gminy
w miejscu przeznaczonym do zamieszczania ogłoszeń w dniu 14 listopada 2018 roku. Program
przyjęto Uchwałą Rady Gminy Lewin Kłodzki nr III/19/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie
uchwalenia Programu Współpracy Gminy Lewin Kłodzki z organizacjami pozarządowymi oraz
innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019.
Celem Programu było zwiększenie aktywności społeczności lokalnej, wspieranie jej inicjatyw oraz
budowanie partnerstwa pomiędzy Gminą i organizacjami pozarządowymi. Program ustalił
priorytetowe zadania publiczne, o których realizację na zasadzie wsparcia lub powierzenia mogły
ubiegać się organizacje pozarządowe w 2019 roku:
1. wspierania i upowszechnienia kultury fizycznej;
2. działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży;
3. turystyki i krajoznawstwa.
Na podstawie Zarządzenia nr 5/2019 Wójta Gminy Lewin Kłodzki z dnia 9 stycznia 2019 r. w
sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Lewin Kłodzki
w roku 2019, ogłoszono otwarty konkurs ofert w zakresie wskazanych w Programie trzech
priorytetowych zadań publicznych.
W ramach ww. konkursu zostało złożonych pięć ofert o wsparcie lub powierzenie realizacji zadań
publicznych Gminy przez organizacje pozarządowe, z którymi Wójt Gminy Lewin Kłodzki zawarł w
dniu 1 lutego 2019 r. umowy o realizację zadań publicznych. Jednakże jedna z organizacji
zrezygnowała z realizacji zadania publicznego, w związku z czym umowa została rozwiązana za
porozumieniem stron. W dniu 26 listopada 2019 r. Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „Bursztyn”
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złożył uproszczoną ofertę realizacji zadania publicznego pn. „Organizacja i uczestnictwo w
imprezach sportowych”. Po weryfikacji oferty pod względem formalnym i merytorycznym Wójt
Gminy Lewin Kłodzki w dniu 3 grudnia 2019 r. zawarł z oferentem umowę nr 35/2019 o
powierzenie realizacji zadania publicznego pn. „Organizacja i uczestnictwo w imprezach
sportowych”.
W efekcie w roku 2019 Gmina Lewin Kłodzki wsparła realizację pięciu zadań publicznych
realizowanych przez cztery różne organizacje pozarządowe. Organizacje pozarządowe wniosły w
wykonanie poszczególnych projektów wkład finansowy oraz pozafinansowy, głównie w postaci
aktywności wolontariuszy i członków organizacji. Łączna kwota udzielonych dotacji wyniosła
13 500,00 zł.
Lp.

DZIAŁANIA WSPARTE W 2019 ROKU

1.

Zadanie publiczne pn. „Dwa kraje, jeden cel - integracja” - Ochotnicza Straż Pożarna

2.

Zadanie publiczne pn. „Zorganizowanie wypoczynku zimowego dla dzieci” - Parafia
Rzymsko-Katolicka św. Michała Archanioła w Lewinie Kłodzkim

3.

Zadanie publiczne pn. „Organizacja imprez turystycznych” - Oddział PTTK „Ziemi
Kłodzkiej” Klub SKKT PTK Wędrowni Homolanie

4.

Zadanie publiczne pn. „Sport to zdrowie” - Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „Bursztyn”

5.

Zadanie publiczne pn. „Organizacja i uczestnictwo w imprezach sportowych” Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „Bursztyn”

4.7 KULTURA, SPORT I REKREACJA

Lp.

DZIAŁANIA PODEJMOWANE W 2019 ROKU

1.

Realizowano zadanie pn. „Przebudowa budynku przy ul. Chopina 2 w Lewinie Kłodzkim na
Centrum Społeczno-Kulturalno-Edukacyjne wraz z zagospodarowaniem przyległych działek
na działalność kulturalno-edukacyjno-sportową”.
Szczegółowe informacje dot. zadania znajdują się w podrozdz. 4.1 „Rewitalizacja”.

2.

Zorganizowano imprezę kulturalną pt. „III Dni Lewina Kłodzkiego”.
Impreza po raz pierwszy została zorganizowana wspólnie z partnerami z Czech (z Novego
Hradka) i odbyła się pod hasłem „Polsko-Czeskie Spotkania Sąsiedzkie”.
Wydarzenie miało miejsce w dniach 7-8 września 2019 roku. W programie znalazły się
m.in. Gminny Bieg Przełajowy, występ uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego, pokaz
zapaśniczy zawodników ULKS "Bursztyn", pokazy strażackie w wykonaniu Młodzieżowej
Drużyny Pożarniczej, koncerty kilku zespołów i dyskoteka pod gwiazdami, a także atrakcje dla
dzieci (miasteczko rowerowe, kraina baniek, występ klauna).
Na dofinansowanie imprezy pozyskano środki z Fundacji PZU oraz od darczyńców.
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Rozpoczęto realizację zadania pn. „Poprawa dostępności i odnowa atrakcji kulturowych w
obszarze pogranicza polsko-czeskiego”

3.

Projekt realizowany w partnerstwie przez Gminę Lewin Kłodzki (partner wiodący) i Městys
Nový Hrádek.
Numer projektu: CZ.11.2.45/0.0/0.0/18_029/0001779
Termin realizacji: lipiec 2019-grudzień 2020
Projekt dotyczy udostępnienia i zwiększenia potencjału dziedzictwa kulturowego i
przyrodniczego regionu Nový Hrádek-Lewin Kłodzki poprzez budowę szlaków rowerowych
łączących obie miejscowości oraz wykonanie iluminacji świetlnej wiaduktu, dzięki czemu
ujednolicona i wzbogacona zostanie wspólna oferta turystyczna, zapewniająca zatrzymanie
zwiedzających na kilka dni. Planuje się zbudowanie trzech odcinków, przy czym dwa nawiązują
do siebie bezpośrednio prowadząc do granicy państwa i stanowiąc jedną całość, a trzeci
udostępni kolejne atrakcje turystyczne, takie jak ogród japoński w Jarkowie czy zabytkowy
wiadukt kolejowy w Lewinie, który zostanie podświetlony w ramach projektu. Przy szlakach
rowerowych zostaną umieszczone elementy drobnej infrastruktury oraz tablice informacyjne.
4.

Prowadzono Bibliotekę, pełniącą rolę mini ośrodka kultury, biblioteki i świetlicy.
Biblioteka, mieszcząca się w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lewinie Kłodzkim,
pełni jednocześnie rolę mini ośrodka kultury, biblioteki i świetlicy. Organizowane w niej były
imprezy kulturalne i okolicznościowe, konkursy , wystawy, wieczorki poezji, turnieje, spotkania
z artystami , bajkowe poranki, zajęcia plastyczne, wieczorki muzyczne i filmowe. Biblioteka
uczestniczy w ogólnopolskim Programie Rozwoju Bibliotek.

4.8 BEZPIECZEŃSTWO

Lp.

DZIAŁANIA PODEJMOWANE W 2019 ROKU

1.

Przyznano Ochotniczej Straży Pożarnej w Lewinie Kłodzkim dotację w wysokości 235 220,00 zł
na zakup średniego samochodu bojowego.
OSP Lewin Kłodzki pozyskała dofinansowanie na zakup wozu bojowego także ze środków
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Krajowego Systemu
Ratowniczo-Gaśniczego, firm ubezpieczeniowych, Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Dolnośląskiego.

4.9 OCHRONA ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO

Lp.
1.

DZIAŁANIA PODEJMOWANE W 2019 ROKU
Realizowano zadanie pn. „Modernizacja punktu
komunalnych” (zadanie zrealizowane częściowo).

selektywnej

zbiórki

odpadów
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Zrealizowano zadanie pn. „Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w
wytwarzaniu energii na terenie Gmin Bardo, Złoty Stok, Lewin Kłodzki, Szczytna” (zadanie
realizowane w latach 2018-2019, w r. 2019 zostało zakończone).

2.

Projekt był realizowany w partnerstwie i dotyczył 4 gmin: Bardo (Lider projektu) oraz Lewin
Kłodzki, Szczytna, Złoty Stok. Celem projektu było ograniczenie niskiej emisji i zwiększenie
wykorzystania OZE w ogólnej produkcji energii elektrycznej i/lub cieplnej w Gminach: Bardo,
Lewin Kłodzki, Szczytna, Złoty Stok. Projekt zakładał budowę instalacji do produkcji energii
elektrycznej oraz cieplnej, wykorzystujących OZE (energię słoneczną, energię cieplną zawartą
w powietrzu i biomasę), które będą w dużym stopniu zautomatyzowane, charakteryzujące się
intuicyjną obsługą i mniejszymi nakładami pracy fizycznej, a przede wszystkim powodujące
poprawę stanu środowiska naturalnego, co będzie odczuwane dla wszystkich mieszkańców
obszaru objętego partnerstwem. W ramach projektu udzielano grantów na produkcję energii
z OZE w mikroinstalacjach przez osoby fizyczne oraz inne podmioty, w budynkach
jednorodzinnych lub w budynkach użyteczności publicznej.
Realizacja inwestycji była zgodna z zapisami z SZOOP RPO WD 2014-2020 (w tym zakres
rzeczowy i przewidywane rezultaty realizacji projektu), uwzględniającymi ogólny cel działania
3.1 Produkcja i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych – konkursy horyzontalne RPO WD
2014-2020.
3.

Zrealizowano zadanie pn. „Usuwanie azbestu z Gminy Lewin Kłodzki – IV etap”.
Zadanie zostało zrealizowane przy udziale środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Budżet zadania: 15 386,05 zł.

4.

W ramach opieki nad bezdomnymi zwierzętami domowymi współpracowano z Fundacją
„Pod Psią Gwiazdą” w Polanicy-Zdroju, prowadzącą schronisko dla zwierząt w Kłodzku.

4.10 INFRASTRUKTURA DROGOWA

Lp.

DZIAŁANIA PODEJMOWANE W 2019 ROKU

1.

Zrealizowano zadanie pn. „Przebudowa ulicy Okrzei, Kościelnej i pl. Kościuszki w Lewinie
Kłodzkim”.
Szczegółowe informacje dot. zadania znajdują się w podrozdz. 4.1 „Rewitalizacja”.

2.

Zrealizowano zadanie pn. „Przebudowa drogi dojazdowej Lewin Kłodzki – Witów
[intensywne opady deszczu czerwiec 2018 r.]”.
Zakres zadania obejmował: roboty drogowe a w szczególności: roboty przygotowawcze i
rozbiórkowe, roboty ziemne, remont istniejących przepustów pod drogą, roboty
nawierzchniowe – wykonanie nawierzchni jezdni zgodnie z przyjętą w projekcie konstrukcją,
roboty wykończeniowe – oczyszczenie i profilowanie rowów, uzupełnienia poboczy,
wykonanie elementów bezpieczeństwa ruchu (poręcze ochronne).
Wartość zadania: 1.113.713,10 zł
Dofinansowanie: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji – 846.713,00 zł
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego (TFOGR) – 252.000,00 zł
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Gmina dofinansowała realizację zadania pn. „Odbudowa drogi powiatowej nr 3299D w
Jerzykowicach Wielkich, km 0+000 do 1+200 [intensywne opady deszczu kwiecień i maj 2017
r.].”

3.

Zadanie było realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Kłodzku. Wysokość udzielonej
dotacji z budżetu gminy na realizację zadania: 99 306,43 zł.
4.

Zrealizowano zadanie pn. „Modernizacja drogi osiedlowej w Jeleniowie”.
Dofinansowanie: zadanie zostało zrealizowane przy udziale środków z Krajowego Ośrodka
Wsparcia Rolnictwa.
Budżet zadania: 90 800,00 zł.

5. WYKONANIE UCHWAŁ RADY GMINY LEWIN KŁODZKI
PRZYJĘTYCH W 2019 R.
Lp.

NR UCHWAŁY, DATA PODJĘCIA,
TYTUŁ UCHWAŁY

REALIZACJA UCHWAŁY

1.

Uchwała nr IV/27/2019 z dnia 29 Wprowadzono zmiany w budżecie Gminy Lewin
stycznia
2019
r.
w
sprawie Kłodzki na 2019 r.
wprowadzenia zmian w Budżecie Gminy
Lewin Kłodzki na 2019 r.

2.

Uchwała nr IV/28/2019 r. z dnia 29
stycznia 2019 r. w sprawie wyrażenia
zgody na wydzierżawienie nieruchomości
stanowiącej własność Gminy Lewin
Kłodzki na czas oznaczony dłuższy niż 3
lata lub na czas nieoznaczony

3.

Uchwała nr IV/29/2019 z dnia 29
stycznia 2019 r. w sprawie wyrażenia
zgody na wydzierżawienie nieruchomości
stanowiącej własność Gminy Lewin
Kłodzki na czas oznaczony dłuższy niż 3
lata lub na czas nieoznaczony

Uchwała dotyczyła wyrażenia zgody na
wydzierżawienie na czas oznaczony dłuższy niż 3
lata lub na czas nieoznaczony nieruchomości
niezabudowanej stanowiącej własność Gminy
Lewin Kłodzki, położonej w miejscowości Jeleniów
gm. Lewin Kłodzki, o powierzchni 0,93 ha,
oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 343 (AM-1)
obręb 0006, Jeleniów.
Zrealizowano – wydzierżawiono.
Uchwała dotyczyła wyrażenia zgody na
wydzierżawienie na czas oznaczony dłuższy niż 3
lata lub na czas nieoznaczony nieruchomości
niezabudowanej stanowiącej własność Gminy
Lewin Kłodzki, położonej w miejscowości Dańczów
gm. Lewin Kłodzki, o powierzchni 2,01 ha,
oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 59 (AM-1)
obręb 0001, Dańczów.
Zrealizowano – wydzierżawiono.
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Lp.

NR UCHWAŁY, DATA PODJĘCIA,
TYTUŁ UCHWAŁY

REALIZACJA UCHWAŁY

4.

Uchwała nr IV/30/2019 z dnia 29
stycznia 2019 r. w sprawie wyrażenia
zgody na wydzierżawienie nieruchomości
stanowiącej własność Gminy Lewin
Kłodzki na czas oznaczony dłuższy niż 3
lata lub na czas nieoznaczony

Uchwała dotyczyła wyrażenia zgody na
wydzierżawienie na czas oznaczony dłuższy niż 3
lata lub na czas nieoznaczony nieruchomości
niezabudowanej stanowiącej własność Gminy
Lewin Kłodzki, położonej w miejscowości Jeleniów
gm. Lewin Kłodzki, o powierzchni 0,54 ha,
oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 344 (AM-1)
obręb 0006, Jeleniów.

5.

Uchwała nr IV/31/2019 z dnia 29
stycznia 2019 r. w sprawie wyrażenia
zgody na wydzierżawienie nieruchomości
stanowiącej własność Gminy Lewin
Kłodzki na czas oznaczony dłuższy niż 3
lata lub na czas nieoznaczony

6.

7.

8.

9.

Uchwała nr IV/32/2019 z dnia 29
stycznia 2019 r. w sprawie wyrażenia
zgody na wydzierżawienie nieruchomości
stanowiącej własność Gminy Lewin
Kłodzki na czas oznaczony dłuższy niż 3
lata lub na czas nieoznaczony

Zrealizowano – wydzierżawiono.
Uchwała dotyczyła wyrażenia zgody na
wydzierżawienie na czas oznaczony dłuższy niż 3
lata lub na czas nieoznaczony nieruchomości
niezabudowanej stanowiącej własność Gminy
Lewin Kłodzki, położonej w miejscowości Lewin
Kłodzki gm. Lewin Kłodzki, o powierzchni 4,7375
ha, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 409/1
(AM-1) obręb 0013, Lewin Kłodzki.
Zrealizowano – wydzierżawiono.
Uchwała dotyczyła wyrażenia zgody na
wydzierżawienie na czas oznaczony dłuższy niż 3
lata lub na czas nieoznaczony nieruchomości
niezabudowanej stanowiącej własność Gminy
Lewin Kłodzki, położonej w miejscowości Dańczów
gm. Lewin Kłodzki, o powierzchni 2,03 ha,
oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 58 (AM-1)
obręb 0001, Dańczów.

Zrealizowano – wydzierżawiono.
Uchwała nr IV/33/2019 z dnia 29 Ogłoszono tekst jednolitego Statutu Gminy Lewin
stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia Kłodzki.
tekstu jednolitego Statutu Gminy Lewin
Kłodzki
Ogł. w Dz. Urz. Woj. Doln. z dnia 21 lutego 2019 r.,
poz. 1191
Uchwała nr V/34/2019 z dnia 28 lutego Wprowadzono zmiany w budżecie Gminy Lewin
2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian Kłodzki na 2019 r.
w Budżecie Gminy Lewin Kłodzki na 2019
rok
Uchwała nr V/35/2019 z dnia 28 lutego Wprowadzono zmiany w Wieloletniej Prognozie
2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Finansowej Gminy Lewin Kłodzki.
Prognozy Finansowej Gminy Lewin
Kłodzki
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10.

Uchwała nr V/36/2019 z dnia 28 lutego
2019 r. w sprawie przyjęcia programu
opieki nad zwierzętami bezdomnymi
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
na terenie Gminy Lewin Kłodzki w 2019
roku

Przyjęto program opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie Gminy Lewin Kłodzki w 2019
roku.

11.

12.

13.

14.

15.

Ogł. w Dz. Urz. Woj. Doln. z dnia 18 marca 2019 r.,
poz. 1821

Realizacja – na bieżąco.
Uchwała nr V/37/2019 z dnia 28 lutego Przyjęto regulamin dostarczania wody i
2019 r. w sprawie przyjęcia regulaminu odprowadzania ścieków na terenie Gminy Lewin
dostarczania wody i odprowadzania Kłodzki.
ścieków na terenie Gminy Lewin Kłodzki
Ogł. w Dz. Urz. Woj. Doln. z dnia 18 marca 2019 r.,
poz. 1822
Uchwała nr V/38/2019 z dnia 28 lutego Wniosek mieszkańca o nagrywanie posiedzeń
2019 r. w sprawie rozpatrzenia wniosku komisji Rady Gminy Lewin Kłodzki rozpatrzono
mieszkańca o nagrywanie posiedzeń negatywnie.
komisji Rady Gminy Lewin Kłodzki
Uchwała nr VI/39/2019 z dnia 28 marca Wprowadzono zmiany w budżecie Gminy Lewin
2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian Kłodzki na 2019 r.
w Budżecie Gminy Lewin Kłodzki na 2019
rok
Uchwała nr VI/40/2019 z dnia 28 marca Uchwała dotyczyła określenia szczegółowych
2019 r. w sprawie wykonania zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad
obywatelskiej
inicjatywy tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych,
uchwałodawczej
zasad
promocji
obywatelskich
inicjatyw
uchwałodawczych oraz formalnych wymogów,
jakim muszą odpowiadać składane projekty.
Ogł. w Dz. Urz. Woj. Doln. z dnia 15 kwietnia 2019
r., poz. 2587
Uchwała nr VI/41/2019 z dnia 28 marca Uchwała dotyczyła wyrażenia zgody na sprzedaż
2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lewin
sprzedaż nieruchomości stanowiącej Kłodzki, położonej w miejscowości Jeleniów gm.
własność Gminy Lewin Kłodzki
Lewin Kłodzki, oznaczonej geodezyjnie jako
działki:
- nr 338/1 (AM-1) obręb 0006, Jeleniów o
powierzchni 2,85 ha oraz
- nr 338/2 (AM-1) obręb 0006, Jeleniów o
powierzchni 0,97 ha.
W trakcie realizacji.
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16.

Uchwała nr VI/42/2019 z dnia 28 marca
2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na
sprzedaż nieruchomości stanowiącej
własność Gminy Lewin Kłodzki

Uchwała dotyczyła wyrażenia zgody na sprzedaż
nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lewin
Kłodzki, położonej w miejscowości Jeleniów gm.
Lewin Kłodzki, o powierzchni 0,0200 ha,
oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 141/5 (AM2) obręb 0006, Jeleniów.

17.

Uchwała nr VI/43/2019 z dnia 28 marca
2019 r. w sprawie przystąpienia Gminy
Lewin Kłodzki do regionalnego programu
,,Odnowa Wsi w Województwie
Dolnośląskim” oraz powołania gminnego
koordynatora programu ,,Odnowa Wsi w
Województwie Dolnośląskim”
Uchwała nr VII/44/2019 z dnia 16
kwietnia
2019
r.
w
sprawie
wprowadzenia zmian w Budżecie Gminy
Lewin Kłodzki na 2019 rok
Uchwała nr VIII/45/2019 z dnia 25
kwietnia 2019 r. w sprawie ustanowienia
wieloletniego programu osłonowego
gminy w zakresie dożywienia "Posiłek w
szkole i w domu" na lata 2019-2023"
Uchwała nr VIII/46/2019 z dnia 25
kwietnia
2019
r.
w
sprawie
tygodniowego obowiązkowego wymiaru
godzin pedagoga, psychologa, logopedy,
terapeuty pedagogicznego, doradcy
zawodowego zatrudnionych w szkole i
przedszkolu prowadzonym przez Gminę
Lewin Kłodzki

18.

19.

20.

Zrealizowano – sprzedano.
Uchwała dotyczyła przystąpienia Gminy Lewin
Kłodzki do regionalnego programu ,,Odnowa Wsi
w Województwie Dolnośląskim” oraz powołania
gminnego koordynatora programu ,,Odnowa Wsi
w Województwie Dolnośląskim”.
Zrealizowano.
Wprowadzono zmiany w budżecie Gminy Lewin
Kłodzki na 2019 r.

Ustanowiono wieloletni program osłonowy gminy
w zakresie dożywienia "Posiłek w szkole i w domu"
na lata 2019-2023".
Realizacja – na bieżąco.
Uchwalono tygodniowy obowiązkowy wymiar
godzin
pedagoga,
psychologa,
logopedy,
terapeuty pedagogicznego, doradcy zawodowego
zatrudnionych
w
szkole
i
przedszkolu
prowadzonym przez Gminę Lewin Kłodzki.
Uchylono Uchwałę nr XIII/79/2015 Rady Gminy
Lewin Kłodzki z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie
uchwalenia
tygodniowego
obowiązkowego
wymiaru godzin dla nauczycieli zatrudnionych na
określonych stanowiskach oraz określenia
tygodniowego wymiaru godzin nauczycieli
realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki
określone dla stanowisk o różnym tygodniowymi
wymiarze godzin.
Ogł. w Dz. Urz. Woj. Doln. z dnia 13 maja 2019 r.,
poz. 3185
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21.

Uchwała nr VIII/47/2019 z dnia 25
kwietnia 2019 r. w sprawie wyrażenia
zgody na przystąpienie Gminy Lewin
Kłodzki do Klastra Energii ARES

Uchwała dotyczyła wyrażenia woli podjęcia
współpracy i przystąpienia Gminy Lewin Kłodzki
do Klastra Energi ARES, której celem jest
prowadzenie
skoordynowanej
polityki
energetycznej
opartej
na
racjonalnym
wykorzystaniu lokalnych zasobów i źródeł energii
oraz
nowoczesnych
technologiach
jej
pozyskiwania, przetwarzania i wykorzystywania,
poprawa stanu środowiska, prowadzenie
działalności edukacyjnej oraz wzmocnienie
lokalnej
gospodarki
dzięki
optymalizacji
wykorzystania lokalnie dostępnych zasobów
energetycznych.

22.

23.

24.

25.

26.

Uchwała nr VIII/48/2019 z dnia 25
kwietnia 2019 r. w sprawie wyrażenia
zgody na sprzedaż nieruchomości
stanowiącej własność Gminy Lewin
Kłodzki

Podpisano umowę.
Uchwała dotyczyła wyrażenia zgody na sprzedaż
nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lewin
Kłodzki, położonej w miejscowości Jeleniów gm.
Lewin Kłodzki, o powierzchni 0,69 ha, oznaczonej
geodezyjnie jako działka nr 86 (AM-2) obręb 0006,
Jeleniów.

W trakcie realizacji.
Uchwała nr VIII/49/2019 z dnia 25 Uchwała dotyczyła przyjęcia rezygnacji radnej
kwietnia 2019 r. w sprawie przyjęcia Barbary Drożyńskiej z funkcji Przewodniczącej
rezygnacji z funkcji Przewodniczącego Rady Gminy Lewin Kłodzki.
Rady Gminy Lewin Kłodzki
Zrealizowano.
Uchwała nr VIII/50/2019 z dnia 25 Uchwała dotyczyła powołania Komisji Skrutacyjnej
kwietnia 2019 r. w sprawie powołania dla przeprowadzenia głosowania nad wyborem
Komisji
Skrutacyjnej
dla Przewodniczącego Rady Gminy Lewin Kłodzki.
przeprowadzenia
głosowania
nad
wyborem Przewodniczącego Rady Gminy Zrealizowano.
Lewin Kłodzki
Uchwała nr VIII/51/2019 z dnia 25 Uchwała dotyczyła przyjęcia rezygnacji radnego
kwietnia 2019 r. w sprawie przyjęcia Bronisława
Gasztycha
z
funkcji
rezygnacji
z
funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Lewin
Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Kłodzki.
Lewin Kłodzki
Zrealizowano.
Uchwała nr VIII/52/2019 z dnia 25 Uchwała dotyczyła stwierdzenia, że na
kwietnia 2019 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Lewin Kłodzki
Przewodniczącego Rady Gminy Lewin został wybrany radny Bronisław Gasztych.
Kłodzki
Zrealizowano.
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27.

Uchwała nr IX/53/2019 z dnia 31 maja
2019 r. w sprawie powołania Komisji
Skrutacyjnej
dla
przeprowadzania
głosowania
nad
wyborem
Wiceprzewodniczącego Rady Gminy
Lewin Kłodzki
Uchwała nr IX/54/2019 z dnia 31 maja
2019
r.
w
sprawie
wyboru
Wiceprzewodniczącego Rady Gminy
Lewin Kłodzki

Uchwała dotyczyła powołania Komisji Skrutacyjnej
dla przeprowadzania głosowania nad wyborem
Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Lewin
Kłodzki.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

Zrealizowano.
Uchwała dotyczyła stwierdzenia, że na
Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Lewin Kłodzki
został wybrany radny Edward Kandefer.

Zrealizowano.
Uchwała nr IX/55/2019 z dnia 31 maja Uchwała dotyczyła powołania Komisji ds.
2019 r. w sprawie zmiany w składzie Społecznych Rady Gminy Lewin Kłodzki w składzie
osobowym Komisji ds. Społecznych Rady 6 osób: Lilla Janicka-Czerniachowicz, Monika
Gminy Lewin Kłodzki
Różańska, Mirosław Lib, Marcin Studziński,
Justyna Klich, Barbara Drożyńska.

Uchwała nr IX/56/2019 z dnia 31 maja
2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Lewin
Kłodzki
Uchwała nr IX/57/2019 z dnia 31 maja
2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian
w Budżecie Gminy Lewin Kłodzki na 2019
rok
Uchwała nr IX/58/2019 z dnia 31 maja
2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci
publicznych
szkół
podstawowych
prowadzonych przez Gminę Lewin
Kłodzki oraz określenia granic obwodów
publicznych szkół podstawowych, od
dnia 1 września 2019 roku

Zrealizowano.
Wprowadzono zmiany w Wieloletniej Prognozie
Finansowej Gminy Lewin Kłodzki.

Wprowadzono zmiany w budżecie Gminy Lewin
Kłodzki na 2019 r.

Określono plan sieci publicznych szkół
podstawowych prowadzonych przez Gminę Lewin
Kłodzki oraz granice obwodów publicznych szkół
podstawowych prowadzonych przez Gminę Lewin
Kłodzki, na okres od dnia 1 września 2019.

Ogł. w Dz. Urz. Woj. Doln. z dnia 25 czerwca 2019
r., poz. 3982
Uchwała nr IX/59/2019 z dnia 31 maja Uchwała dotyczyła wyrażenia zgody na sprzedaż
2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lewin
sprzedaż nieruchomości stanowiącej Kłodzki, tj. lokalu mieszkalnego nr 7 o powierzchni
własność Gminy Lewin Kłodzki
użytkowej 14,11 m2, znajdującego się na
poddaszu budynku położonego w miejscowości
Lewin Kłodzki przy ul. Obrońców Warszawy 25
wraz z udziałem w działce nr116/5 (AM-1) obręb
0013, Lewin Kłodzki o powierzchni 0,0433 ha.
Zrealizowano – sprzedano.
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34.

Uchwała nr IX/60/2019 z dnia 31 maja
2019 r. w sprawie wyboru metody
ustalenia opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi oraz ustalenia
stawki tej opłaty

Uchwalono metodę ustalenia opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi na
terenie Gminy Lewin Kłodzki oraz ustalono stawkę
tej opłaty.
Uchylono uchwałę nr XLII/233/2018 Rady Gminy
Lewin Kłodzki z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie
wyboru
metody
ustalenia
opłaty
za
gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz
ustalenia stawki tej opłaty.

35.

36.

37.

38.

39.

Ogł. w Dz. Urz. Woj. Doln. z dnia 11 czerwca 2019
r., poz. 3716
Uchwała nr IX/61/2019 z dnia 31 maja Uznano za bezzasadną skargę Stowarzyszenia na
2019 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na Rzecz Pomocy Dzieciom i Młodzieży z cukrzycą
działalność Dyrektora Zespołu Szkolno- typu 1 „Słodka Jedynka” złożoną w dniu 6 maja
Przedszkolnego w Lewinie Kłodzkim
2019 r. na działalność Dyrektora Zespołu SzkolnoPrzedszkolnego w Lewinie Kłodzkim.
Zrealizowano.
Uchwała nr X/62/2019 z dnia 26 czerwca Po zakończeniu debaty nad Raportem o Stanie
2019 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Lewin Kłodzki udzielono wotum zaufania
Gminy Lewin Kłodzki wotum zaufania
Wójtowi Gminy Lewin Kłodzki.
Zrealizowano.
Uchwała nr X/63/2019 z dnia 26 czerwca Zatwierdzono sprawozdanie finansowe wraz ze
2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy
sprawozdania finansowego wraz ze Lewin Kłodzki za rok 2018.
sprawozdaniem z wykonania budżetu
Gminy Lewin Kłodzki za rok 2018
Zrealizowano.
Uchwała nr X/64/2019 z dnia 26 czerwca Po rozpatrzeniu sprawozdania Wójta Gminy Lewin
2019 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Kłodzki z wykonania budżetu za 2018 rok oraz po
Gminy Lewin Kłodzki absolutorium z zapoznaniu się z opinią Regionalnej Izby
tytułu wykonania Budżetu Gminy Lewin Obrachunkowej we Wrocławiu, na wniosek
Kłodzki za 2018 rok
Komisji Rewizyjnej, Rada Gminy Lewin Kłodzki
udzieliła Wójtowi Gminy Lewin Kłodzki
absolutorium z tytułu wykonania Budżetu Gminy
Lewin Kłodzki za 2018 rok.
Zrealizowano.
Uchwała nr X/65/2019 z dnia 26 czerwca Wprowadzono zmiany w budżecie Gminy Lewin
2019 r. w sprawie Wprowadzenia zmian Kłodzki na 2019 r.
w budżecie Gminy Lewin Kłodzki na 2019
rok
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40.

Uchwała nr X/66/2019 z dnia 26 czerwca
2019 r. w sprawie zmiany uchwały w
sprawie
wykonania
obywatelskiej
inicjatywy uchwałodawczej

Skreślono ust. 4 w § 7 Uchwały nr VI/40/2019 Rady
Gminy Lewin Kłodzki z dnia 28 marca 2019 roku w
sprawie wykonywania obywatelskiej inicjatywy
uchwałodawczej.

41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

48.

Ogł. w Dz. Urz. Woj. Doln. z dnia 12 lipca 2019 r.,
poz. 4384
Uchwała nr X/67/2019 z dnia 26 czerwca Uchwała dotyczyła wprowadzenia zmian w
2019 r. w sprawie zmiany Regulaminu brzmieniu § 1 ust. 2 Załącznika do Uchwały nr
przyznawania stypendium Wójta Gminy XXVII/154/2017 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia
Lewin Kłodzki za wyniki w nauce
17 lutego 2017 roku w sprawie wprowadzenia
Regulaminu przyznawania stypendium Wójta
Gminy Lewin Kłodzki za wyniki w nauce.
Ogł. w Dz. Urz. Woj. Doln. z dnia 12 lipca 2019 r.,
poz. 4385
Uchwała nr X/68/2019 z dnia 26 czerwca Skargę mieszkańca Gminy Lewin Kłodzki z dnia 11
2019 r. w sprawie rozpatrzenia skargi czerwca 2019 r. na bezczynność Wójta Gminy
mieszkańca na bezczynność Wójta Gminy Lewin Kłodzki uznano za bezzasadną.
Lewin Kłodzki
Zrealizowano.
Uchwała nr XI/69/2019 z dnia 25 lipca Wprowadzono zmiany w budżecie Gminy Lewin
2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian Kłodzki na 2019 r.
w Budżecie Gminy Lewin Kłodzki na 2019
rok
Uchwała nr XI/70/2019 z dnia 25 lipca Powołano Zespół w celu zaopiniowania Radzie
2019 r. w sprawie powołania zespołu ds. Gminy Lewin Kłodzki list kandydatów w wyborach
zaopiniowania kandydatów na ławników na ławników na kadencję 2020-2023.
Zrealizowano.
Uchwała nr XI/71/2019 z dnia 25 lipca Do składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady
2019 r. w sprawie zmiany w składzie Gminy Lewin Kłodzki powołano Monikę Różańską.
osobowym Komisji Rewizyjnej Rady
Gminy Lewin Kłodzki
Zrealizowano.
Uchwała nr XI/72/2019 z dnia 25 lipca Zatwierdzono plan kontroli oraz plan terminów
2019 r. w sprawie zatwierdzenia planu posiedzeń Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Lewin
kontroli oraz terminów posiedzeń Kłodzki na II półrocze 2019 roku.
Komisji Rewizyjnej na II półrocze 2019
roku
Zrealizowano.
Uchwała nr XI/73/2019 z dnia 25 lipca Skargę mieszkańca Gminy Lewin Kłodzki z dnia 16
2019 r. w sprawie rozpatrzenia skargi lipca 2019 r. na bezczynność Wójta Gminy Lewin
mieszkańca na bezczynność Wójta Gminy Kłodzki uznano za bezzasadną.
Lewin Kłodzki
Zrealizowano.
Uchwała nr XII/74/2019 z dnia 29 Wprowadzono zmiany w budżecie Gminy Lewin
sierpnia
2019
r.
w
sprawie Kłodzki na 2019 r.
wprowadzenia zmian w Budżecie Gminy
Lewin Kłodzki na 2019 rok
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49.

Uchwała nr XII/75/2019 z dnia 29
sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Lewin Kłodzki
Uchwała nr XII/76/2019 z dnia 29
sierpnia 2019 r. w sprawie wyrażenia
zgody na wydzierżawienie nieruchomości
stanowiącej własność Gminy Lewin
Kłodzki na czas oznaczony dłuższy niż 3
lata lub na czas nieoznaczony

Wprowadzono zmiany w Wieloletniej Prognozie
Finansowej Gminy Lewin Kłodzki.

50.

51

Uchwała nr XII/77/2019 z dnia 29
sierpnia
2019
r.
w
sprawie
przeprowadzenia wyborów Sołtysa i
Rady Sołeckiej w Sołectwie Dańczów,
Gołaczów oraz Jarków

52.

Uchwała nr XII/78/2019 z dnia 29
sierpnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia
zmian do ,,Planu Odnowy Miejscowości
Lewin Kłodzki na lata 2015-2022”
Uchwała nr XII/79/2019 z dnia 29
sierpnia 2019 r. w sprawie zasięgnięcia
od Komendanta Wojewódzkiego Policji
informacji o kandydatach na ławników

53.

54.

Uchwała dotyczyła wyrażenia zgody na
wydzierżawienie na czas oznaczony dłuższy niż 3
lata lub na czas nieoznaczony nieruchomości
zabudowanej stanowiącej własność Gminy Lewin
Kłodzki, położonej w miejscowości Lewin Kłodzki
przy ul. Wodnej, oznaczonej geodezyjnie jako
działka nr 479/21 (AM-1) obręb 0013, o
powierzchni 0,0022 ha.
Zrealizowano – wydzierżawiono.
Zarządzono wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej na
terenie Gminy Lewin Kłodzki:
- dla Sołectwa Dańczów na dzień 6 października
2019 r.,
- dla Sołectwa Gołaczów na dzień 29 września
2019 r.,
- dla Sołectwa Jarków na dzień 29 września 2019 r.
Zrealizowano.
Wprowadzono zmiany do ,,Planu Odnowy
Miejscowości Lewin Kłodzki na lata 2015-2022”.

Uchwała dotyczyła zasięgnięcia od Komendanta
Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu informacji o
kandydatach na ławników zgłoszonych w
wyborach na kadencję od 2020 r. do 2023 r. oraz
upoważnienia Przewodniczącego Rady Gminy
Lewin Kłodzki do przesłania danych osobowych
kandydatów na ławników.

Zrealizowano.
Uchwała nr XIII/80/2019 z dnia 27 Wprowadzono zmiany w budżecie Gminy Lewin
września
2019
r.
w
sprawie Kłodzki na 2019 r.
wprowadzenia zmian w Budżecie Gminy
Lewin Kłodzki na 2019 rok
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55.

Uchwała nr XIII/81/2019 z dnia 27
września 2019 r. w sprawie określenia
tygodniowego obowiązkowego wymiaru
godzin zajęć dydaktycznych nauczycieli
oddziałów przedszkolnych w szkołach
podstawowych prowadzonych przez
Gminę Lewin Kłodzki, pracujących z
grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i
dzieci młodsze
Uchwała nr XIII/82/2019 z dnia 27
września 2019 r. w sprawie ustalenia
Regulaminu określającego wysokość oraz
szczegółowe warunki przyznawania
dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i
za warunki pracy oraz niektórych innych
składników
wynagrodzenia
dla
nauczycieli zatrudnionych w szkołach i
przedszkolach prowadzonych przez
Gminę Lewin Kłodzki

Określono tygodniowy obowiązkowy wymiar
godzin zajęć dydaktycznych nauczycieli oddziałów
przedszkolnych w szkołach podstawowych
prowadzonych przez Gminę Lewin Kłodzki,
pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6letnie i dzieci młodsze.

56.

Ogł. w Dz. Urz. Woj. Doln. z dnia 14 października
2019 r., poz. 5905
Ustalono Regulamin określający wysokość oraz
szczegółowe warunki przyznawania dodatków
motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy
oraz niektórych innych składników wynagrodzenia
dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i
przedszkolach prowadzonych przez Gminę Lewin
Kłodzki.
Ogł. w Dz. Urz. Woj. Doln. z dnia 14 października
2019 r., poz. 5906
Rozstrzygnięcie
nadzorcze
nr
NKN.4131.65.1.2019.FZ Wojewody Dolnośląskiego z
dnia 20 października 2019 r.: stwierdzono
nieważność § 4 ust. 1 oraz § 5 ust. 5 pkt 2 we
fragmencie „świetlicy”.

57.

Uchwała nr XIII/83/2019 z dnia 27
września 2019 r. w sprawie wyrażenia
zgody na sprzedaż nieruchomości
stanowiącej własność Gminy Lewin
Kłodzki

Ogł. w Dz. Urz. Woj. Doln. z dnia 31 października
2019 r., poz. 6162
Uchwała dotyczyła wyrażenia zgody na sprzedaż
nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lewin
Kłodzki, tj. lokalu niemieszkalnego nr 3 o
powierzchni
użytkowej
17,35
m2
z
pomieszczeniem przynależnym – wc o
powierzchni 1,45 m2, znajdującego się na I-piętrze
budynku położonego w miejscowości Jeleniów 44
gmina Lewin Kłodzki wraz z udziałem 10/100 cz. w
działce nr 136/6 (AM-2) obręb 0006, Jeleniów o
powierzchni 0,1200 ha.
W trakcie realizacji.
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58.

Uchwała nr XIII/84/2019 z dnia 27
września 2019 r. w sprawie wyrażenia
zgody na wydzierżawienie nieruchomości
stanowiącej własność Gminy Lewin
Kłodzki na czas oznaczony dłuższy niż 3
lata lub na czas nieoznaczony

Uchwała dotyczyła wyrażenia zgody na
wydzierżawienie na czas oznaczony dłuższy niż 3
lata lub na czas nieoznaczony nieruchomości
niezabudowanej stanowiącej własność Gminy
Lewin Kłodzki, położonej w miejscowości Jeleniów
gm. Lewin Kłodzki, składającej się z działek
oznaczonych geodezyjnie:
- nr 178 (AM-2) obręb 0006, Jeleniów
o powierzchni 3,06 ha,
- nr 200 (AM-2) obręb 0006, Jeleniów
o powierzchni 1,45 ha,
- nr 198/10 (AM-2) obręb 0006, Jeleniów
o powierzchni 1,61 ha,
- nr 226/3 (AM-2) obręb 0006, Jeleniów
o powierzchni 0,89 ha,
- nr 219/6 (AM-1) obręb 0006, Jeleniów
o powierzchni 0,60 ha (część).

59.

Uchwała nr XIII/85/2019 z dnia 27
września 2019 r. w sprawie wyrażenia
zgody na wydzierżawienie nieruchomości
stanowiącej własność Gminy Lewin
Kłodzki na czas oznaczony dłuższy niż 3
lata lub na czas nieoznaczony

Wydzierżawiono działki nr: 178, 200, 198/10,
226/3; nie wydzierżawiono działki nr 219/6.
Uchwała dotyczyła wyrażenia zgody na
wydzierżawienie na czas oznaczony dłuższy niż 3
lata lub na czas nieoznaczony nieruchomości
niezabudowanej stanowiącej własność Gminy
Lewin Kłodzki, położonej w miejscowości Jarków
gm. Lewin Kłodzki, oznaczonej geodezyjnie jako
działka nr 18 (AM-1) obręb 0004, Jarków o
powierzchni 0,75 ha.

60.

Uchwała nr XIII/86/2019 z dnia 27
września 2019 r. w sprawie wyrażenia
zgody na wydzierżawienie nieruchomości
stanowiącej własność Gminy Lewin
Kłodzki na czas oznaczony dłuższy niż 3
lata lub na czas nieoznaczony

Zrealizowano – wydzierżawiono.
Uchwała dotyczyła wyrażenia zgody na
wydzierżawienie na czas oznaczony dłuższy niż 3
lata lub na czas nieoznaczony nieruchomości
niezabudowanej stanowiącej własność Gminy
Lewin Kłodzki, położonej w miejscowości Lewin
Kłodzki, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 56
(AM-1) obręb 0013, o powierzchni 1,65 ha.

61.

Zrealizowano – wydzierżawiono.
Uchwała nr XIII/87/2019 z dnia 27 Uchwalono treść Regulaminu przeprowadzenia
września 2019 r. w sprawie ustalenia wyborów ławników do Sądu Rejonowego w
Regulaminu głosowania w wyborach Kłodzku na kadencję 2020 – 2023.
ławników do Sądu Rejonowego w
Kłodzku na kadencję 2020 – 2023
Zrealizowano.
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62.

Uchwała nr XIII/88/2019 z dnia 27
września 2019 r. w sprawie wyboru
Komisji
Skrutacyjnej
dla
przeprowadzenia wyboru ławników do
Sądu Rejonowego w Kłodzku na kadencję
2020 – 2023

Powołano
Komisję
Skrutacyjną
dla
przeprowadzenia tajnego głosowania kandydatów
na ławników Sądu Rejonowego w Kłodzku w dniu
27 września 2019 r., w składzie: Lucyna ProkopJanik, Justyna Klich, Monika Różańska.

63.

Uchwała nr XIII/89/2019 z dnia 27
września 2019 r. w sprawie wyboru
ławników do Sądu Rejonowego w
Kłodzku na kadencję 2020 – 2023
Uchwała nr XIV/90/2019 z dnia 31
października 2019 r. w sprawie
określenia wysokości stawek podatku od
nieruchomości na 2020 rok

64.

Zrealizowano.
Wybrano na ławników Sądu Rejonowego w
Kłodzku: Ewę Szczepańską, Halinę Tyrawę.
Zrealizowano.
Określono wysokość stawek podatku od
nieruchomości obowiązujących w gminie Lewin
Kłodzki od 1 stycznia 2020 r.
Uchylono Uchwałę nr LII/279/ 2018 r. Rady Gminy
Lewin Kłodzki z dnia 11 października 2018 r. w
sprawie określenia wysokości stawek podatku od
nieruchomości na 2019 rok.

65.

66.

67.

68.

Ogł. w Dz. Urz. Woj. Doln. z dnia 18 listopada 2019
r., poz. 6545
Uchwała nr XIV/91/2019 z dnia 31 Ustalono zasady usytuowania miejsc sprzedaży i
października 2019 r. w sprawie ustalenia podawania napojów alkoholowych na terenie
zasad usytuowania miejsc sprzedaży i gminy Lewin Kłodzki.
podawania napojów alkoholowych na
terenie gminy Lewin Kłodzki
Ogł. w Dz. Urz. Woj. Doln. z dnia 18 listopada 2019
r., poz. 6546
Uchwała nr XIV/92/2019 z dnia 31 Zarządzono wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej na
października 2019 r. w sprawie terenie Gminy Lewin Kłodzki dla Sołectwa
przeprowadzenia wyborów Sołtysa i Jerzykowice Wielkie na dzień 1 grudnia 2019 r.
Rady Sołeckiej w Sołectwie Jerzykowice
Wielkie
Zrealizowano.
Uchwała nr XIV/93/2019 z dnia 31 Uchwała dotyczyła wyrażenia zgody na
października 2019 r. w sprawie wydzierżawienie na czas oznaczony dłuższy niż 3
wyrażenia zgody na wydzierżawienie lata lub na czas nieoznaczony nieruchomości
nieruchomości stanowiącej własność niezabudowanej stanowiącej własność Gminy
Gminy Lewin Kłodzki na czas oznaczony Lewin Kłodzki, położonej w miejscowości Jeleniów
dłuższy niż 3 lata lub na czas gm. Lewin Kłodzki, oznaczonej geodezyjnie jako
nieoznaczony
działka nr 345 (AM-1) obręb 0006, Jeleniów o
powierzchni 1,62 ha.
Zrealizowano – wydzierżawiono.
Uchwała nr XV/94/2019 z dnia 28 Wprowadzono zmiany w budżecie Gminy Lewin
listopada
2019
r.
w
sprawie Kłodzki na 2019 r.
wprowadzenia zmian w Budżecie Gminy
Lewin Kłodzki na 2019 rok
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Uchwała nr XV/95/2019 z dnia 28 Określono wysokość stawek podatku od środków
listopada 2019 r. w sprawie określenia transportowych obowiązujących w gminie Lewin
wysokości stawek podatku od środków Kłodzki od 1 stycznia 2020 r.
transportowych
Uchylono Uchwałę nr XIII/75/2015 r. Rady Gminy
Lewin Kłodzki z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie
ustalenia wysokości stawek podatku od środków
transportowych.
Ogł. w Dz. Urz. Woj. Doln. z dnia 5 grudnia 2019 r.,
poz. 7070
Uchwała nr XV/96/2019 z dnia 28 Uchylono pkt 7, pkt 8 ppkt 3 i 7 w załączniku nr 1
listopada 2019 r. w sprawie zmiany do Uchwały nr XXVI/145/2012 Rady Gminy Lewin
regulaminu korzystania z placu zabaw w Kłodzki z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie
Lewinie Kłodzkim
wprowadzenia regulaminu korzystania z placu
zabaw w Lewinie Kłodzkim.
Ogł. w Dz. Urz. Woj. Doln. z dnia 16 grudnia 2019
r., poz. 7526
Uchwała nr XV/97/2019 z dnia 28 Wprowadzono zmiany do „Planu Odnowy
listopada
2019
r.
w
sprawie Miejscowości Lewin Kłodzki na lata 2015-2022”.
zatwierdzenia zmian do „Planu Odnowy
Miejscowości Lewin Kłodzki na lata 20152022”
Uchwała nr XV/98/2019 z dnia 28 Uchylono Uchwałę nr XXXVII/217/13 Rady Gminy
listopada 2019 r. w sprawie uchylenia Lewin Kłodzki z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie
Uchwały nr XXXVII/217/13 Rady Gminy odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
Lewin Kłodzki z dnia 30 kwietnia 2013 r. nieruchomości, na których nie zamieszkują
w
sprawie odbierania odpadów mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
komunalnych
od
właścicieli
nieruchomości,
na
których
nie Ogł. w Dz. Urz. Woj. Doln. z dnia 5 grudnia 2019 r.,
zamieszkują mieszkańcy, a powstają poz. 7071
odpady komunalne
Uchwała nr XV/99/2019 z dnia 28 Wyrażono zgodę na sprzedaż bez ogłoszenia
listopada 2019 r. w sprawie zwolnienia z przetargu nieruchomości gruntowej o powierzchni
obowiązku zbycia nieruchomości w 0,0020 ha położonej w Lewinie Kłodzkim przy ul.
drodze przetargu
Wodnej, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr
479/24 (AM-1) obręb 0013, Lewin Kłodzki osobie
będącej dzierżawcą nieruchomości.
W trakcie realizacji.
Uchwała nr XVI/100/2019 z dnia 6 Wprowadzono Regulamin utrzymania czystości i
grudnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia porządku na terenie Gminy Lewin Kłodzki.
Regulaminu utrzymania czystości i
porządku na terenie Gminy Lewin Kłodzki Ogł. w Dz. Urz. Woj. Doln. z dnia 13 grudnia 2019
r., poz. 7434
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75.

Uchwała nr XVII/101/2019 z dnia 23
grudnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia
zmian w Budżecie Gminy Lewin Kłodzki
na 2019 rok
Uchwała nr XVIII/102/2019 z dnia 30
grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Lewin Kłodzki

Wprowadzono zmiany w budżecie Gminy Lewin
Kłodzki na 2019 r.

76.

77.

78.

79.

80.

81.

Przyjęto Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy
Lewin Kłodzki na lata 2020-2028.
Uchylono Uchwałę nr III/14/2018 Rady Gminy
Lewin Kłodzki z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie
przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Lewin Kłodzki wraz ze zmianami dokonanymi w
trakcie roku.

Do realizacji w latach 2020-2028.
Uchwała nr XVIII/103/2019 z dnia 30 Uchwalono budżet Gminy Lewin Kłodzki na rok
grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia 2020.
budżetu Gminy Lewin Kłodzki na rok
2020
Do realizacji w 2020 r.
Uchwała nr XVIII/104/2019 z dnia 30 Wprowadzono zmiany w Wieloletniej Prognozie
grudnia 2019 r. w sprawie zmiany Finansowej Gminy Lewin Kłodzki.
Wieloletniej Prognozy Finansowej
Uchwała nr XVIII/105/2019 z dnia 30 Wprowadzono zmiany w budżecie Gminy Lewin
grudnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia Kłodzki na 2019 r.
zmian w Budżecie Gminy Lewin Kłodzki
na 2019 rok
Uchwała nr XVIII/106/2019 z dnia 30 Wprowadzono zmianę w brzmieniu § 11 ust. 4 pkt
grudnia 2019 r. w sprawie zmiany 1 ppkt b Uchwały nr XVI/100/2019 Rady Gminy
Regulaminu utrzymania czystości i Lewin Kłodzki z dnia 6 grudnia 2019 r. w sprawie
porządku na terenie Gminy Lewin Kłodzki wprowadzenia Regulaminu utrzymania czystości i
porządku na terenie Gminy Lewin Kłodzki.
Ogł. w Dz. Urz. Woj. Doln. z dnia 17 stycznia 2020
r., poz. 550
Określono górne stawki opłat ponoszonych przez
właścicieli nieruchomości niezamieszkałych za
odbieranie
odpadów
komunalnych
oraz
opróżnianie zbiorników bezodpływowych i
transportu nieczystości ciekłych.

Uchwała nr XVIII/107/2019 z dnia 30
grudnia 2019 r. w sprawie określenia
górnych stawek opłat ponoszonych przez
właścicieli
nieruchomości
niezamieszkałych
za
odbieranie
odpadów komunalnych oraz opróżnianie
zbiorników
bezodpływowych
i Ogł. w Dz. Urz. Woj. Doln. z dnia 17 stycznia 2020
transportu nieczystości ciekłych
r., poz. 551
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82.

Uchwała nr XVIII/108/2019 z dnia 23
grudnia 2019 r. w sprawie zmiany
uchwały
w
sprawie
określenia
tygodniowego obowiązkowego wymiaru
godzin zajęć dydaktycznych nauczycieli
oddziałów przedszkolnych w szkołach
podstawowych prowadzonych przez
Gminę Lewin Kłodzki, pracujących z
grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i
dzieci młodsze

Wprowadzono zmianę w brzmieniu § 1 pkt 1
Uchwały nr XIII/81/2019 Rady Gminy Lewin
Kłodzki z dnia 27 września 2019 r. w sprawie
określenia
tygodniowego
obowiązkowego
wymiaru godzin zajęć dydaktycznych nauczycieli
oddziałów
przedszkolnych
w
szkołach
podstawowych prowadzonych przez Gminę Lewin
Kłodzki, pracujących z grupami obejmującymi
dzieci 6-letnie i dzieci młodsze.

83.

84.

85.

86.

Uchwała nr XVIII/109/2019 z dnia 30
grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia
Programu współpracy Gminy Lewin
Kłodzki z organizacjami pozarządowymi
oraz innymi podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego na rok
2020
Uchwała nr XVIII/110/2019 z dnia 30
grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia
Gminnego Programu Profilaktyki i
Rozwiązywania
Problemów
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania
Narkomanii dla Gminy Lewin Kłodzki na
2020 rok
Uchwała nr XVIII/111/2019 z dnia 30
grudnia 2019 r. w sprawie wyrażenia
zgody na wydzierżawienie nieruchomości
stanowiącej własność Gminy Lewin
Kłodzki na czas oznaczony dłuższy niż 3
lata lub na czas nieoznaczony

Uchwała nr XVIII/112/2019 z dnia 30
grudnia 2019 r. w sprawie wyrażenia
zgody na wydzierżawienie nieruchomości
stanowiącej własność Gminy Lewin
Kłodzki na czas oznaczony dłuższy niż 3
lata lub na czas nieoznaczony

Ogł. w Dz. Urz. Woj. Doln. z dnia 17 stycznia 2020
r., poz. 552
Przyjęto Program współpracy Gminy Lewin Kłodzki
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego na rok 2020.
Do realizacji w 2020 r.
Przyjęto Gminny Program Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Lewin
Kłodzki na 2020 rok.
Do realizacji w 2020 r.
Uchwała dotyczyła wyrażenia zgody na
wydzierżawienie na czas oznaczony dłuższy niż 3
lata lub na czas nieoznaczony nieruchomości
niezabudowanej stanowiącej własność Gminy
Lewin Kłodzki, położonej w miejscowości Lewin
Kłodzki, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr
427 (AM-1) obręb 0013, Lewin Kłodzki o
powierzchni 5,26 ha.
W trakcie realizacji.
Uchwała dotyczyła wyrażenia zgody na
wydzierżawienie na czas oznaczony dłuższy niż 3
lata lub na czas nieoznaczony nieruchomości
niezabudowanej stanowiącej własność Gminy
Lewin Kłodzki, położonej w miejscowości Lewin
Kłodzki, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr
428 (AM-1) obręb 0013, Lewin Kłodzki o
powierzchni 3,99 ha.
W trakcie realizacji.
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Lp.
87.

NR UCHWAŁY, DATA PODJĘCIA,
TYTUŁ UCHWAŁY

REALIZACJA UCHWAŁY

Uchwała nr XVIII/113/2019 z dnia 30 Zatwierdzono plan kontroli oraz plan terminów
grudnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia posiedzeń Komisji Rewizyjnej na I półrocze 2020 r.
planu kontroli oraz terminów posiedzeń
Komisji Rewizyjnej na I półrocze 2020 rok Do realizacji w I półroczu 2020 r.
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