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Wstęp 
 

Obowiązek opracowania Raportu o stanie Gminy Lewin Kłodzki za 2020 rok wynika z przepisów 
ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Zgodnie z ustawą raport obejmuje podsumowanie 
działalności wójta za 2020 rok, w szczególności realizacji polityk, programów i strategii, czy uchwał rady 
gminy i budżetu obywatelskiego. 

Raport składa się 4 głównych części. Część pierwsza przedstawia podstawowe informacje o gminie, 
tj. informacje o organach stanowiącym i kontrolnym oraz wykonawczym Gminy, a także krótką 
charakterystykę gminy w roku sprawozdawczym. 

W drugiej części raportu opisany został stan finansów Gminy na koniec 2020 roku. Sprawozdanie 
finansowe Gminy Lewin Kłodzki za 2020 rok, Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Lewin Kłodzki 
za 2020 rok oraz niniejszy Raport będą tematami tego samego posiedzenia Rady Gminy. W związku 
z tym, w celu niepowielania informacji, w Raporcie zamieszczono krótką, syntetyczną informację 
o finansach Gminy.  

W trzeciej części przedstawiono najważniejsze inicjatywy podejmowane przez Władze Gminy 
w 2020 roku, w  tym w ramach planów, programów i polityk. Czwarta część Raportu zawiera informacje 
na temat stanu wykonania uchwał Rady Gminy. 

Adresatami raportu są wszystkie podmioty zainteresowane rozwojem gminy, w szczególności Radni 
oraz mieszkańcy gminy. Stanowi on podstawę do debaty,  po której przeprowadzane jest głosowanie 
nad udzieleniem Wójtowi wotum zaufania.  
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1. Podstawowe informacje o gminie Lewin Kłodzki  

1.1. Władze Gminy Lewin Kłodzki  

Wójt jest organem wykonawczym, którego kadencja trwa 5 lat. Zgodnie z ustawą o samorządzie 
gminnym wójt wykonuje uchwały rady gminy oraz zadania gminy określone przepisami prawa. Do zadań 
wójta 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; 
 kierowanie bieżącymi sprawami gminy; 
 reprezentowanie gminy na zewnątrz.  

Funkcję Wójta w 2020 roku sprawowała Pani Joanna Klimek-Szymanowicz. Wójt wykonywał swoje 
obowiązki przy pomocy Urzędu Gminy. W skład kierownictwa urzędu wchodzą: Sekretarz Gminy – 
Ewelina Wojtasik oraz Skarbnik Gminy Agata Kubuj-Orman. 

 
1.2. Rada Gminy Lewin Kłodzki 

Rada Gminy jest organem stanowiącym i kontrolnym wybieranym na pięcioletnią kadencję. 
Do właściwości Rady Gminy należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania gminy. Zgodnie 
z ustawą o samorządzie gminnym do wyłącznej właściwości Rady Gminy należy w szczególności 
uchwalanie statutu gminy i budżetu gminny, rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu oraz 
podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium z tego tytułu, 
podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat w granicach określonych w odrębnych ustawach,  
rozpatrywanie raportu o stanie gminy oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub 
nieudzielenia wotum zaufania dla wójta z tego tytułu, uchwalanie studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy czy miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 
oraz uchwalanie programów gospodarczych.  

Radę Gminy Lewin Kłodzki kadencji 2018-2023 tworzy 15 osób. W skład Rady wchodzą: 

 Barbara Anna Drożyńska 
 Bronisław Kazimierz Gasztych  
 Lilla Anna Janicka-Czerniachowicz 
 Edward Kandefer – Przewodniczący Rady 

Gminy 
 Renata Magdalena Karska 
 Justyna Edyta Klich 
 Ewa Otylia Kubińska 
 Mirosław Lib 
 Leszek Nisterczuk 
 Krzysztof Andrzej Pawlik 
 Władysław Piniecki 
 Lucyna Maria Prokop-Janik 
 Monika Anna Różańska 
 Marcin Józef Studziński 
 Klaudia Joanna Wilk 
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W 2020 roku nastąpiła zmiana na stanowisku Przewodniczącego Rady Gminy. Od 28.02.2020 roku 
funkcję tę pełni Pan Edward Kandefer, poprzednio funkcję tę pełnił Pan Bronisław Gasztych oraz Pani 
Barbara Drożyńska. 

Radni współpracują w ramach 5 komisji: Komisji Rewizyjnej, Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, 
Komisji ds. Społecznych, Komisji Ekonomicznej oraz Komisji Budżetowej.  

 
1.3. Ogólna charakterystyka Gminy 

Gmina Lewin Kłodzki położona jest w południowo – zachodniej Polsce, w województwie 
dolnośląskim, w makroregionie Sudetów Środkowych. Wchodzi w skład powiatu kłodzkiego i należy 
do grona najmniejszych gmin w Polsce, pod względem liczby mieszkańców (1940). Zasięgiem obejmuje 
17 miejscowości: Dańczów, Darnków, Gołaczów, Jarków, Jawornica, Jeleniów, Jerzykowice Małe, 
Jerzykowice Wielkie, Kocioł, Krzyżanów, Kulin Kłodzki, Leśna, Lewin Kłodzki, Taszów, Witów, Zielone 
Ludowe, Zimne Wody. 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 wyróżniono 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 

- Kocioł - Miejski Lasek - Jawornica - Kozia Hala - Orlica – Zieleniec; 
 zielony - Kudowa-Zdrój - Krucza Kopa - Darnków - Droga Stu Zakrętów; 
 żółty - Ludowe - Przełęcz Polskie Wrota - Jawornica - Jerzykowice Małe - Kocioł - Kocioł PL/CZ 

(granica państwa) - Olešnice v Orlických horách - Číhalka - Podgórze PL/CZ (granica państwa - 
GSS).  

Ponadto na terenie gminy występuje wiele atrakcji turystycznych 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; 
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 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. 

Potencjał gospodarczy gminy Lewin Kłodzki na koniec 2020 roku tworzyło 266 podmiotów 
gospodarczych wpisanych do rejestru REGON. Zdecydowaną większość stanowiły podmioty należące do 
sektora prywatnego, wśród których dominowały przedsiębiorstwa prowadzące działalność usługową.  

Na terenie gminy Lewin Kłodzki na koniec 2020 roku liczba zarejestrowanych bezrobotnych 
wynosiła 87 osób i zwiększyła się w porównaniu do roku poprzedniego (o 23 osoby), zarówno wśród 
mężczyzn jak i kobiet.  

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. 

Na terenie gminy funkcjonuje Zespół Szkolno-Przedszkolny im. „Na Bursztynowym Szlaku” w 
Lewinie Kłodzkim. Skład Zespołu stanowi: Publiczne Przedszkole (dwa oddziały), Publiczna Szkoła 
Podstawowa (osiem oddziałów). Placówka posiada bogatą ofertę edukacyjną, ale także dobrą bazę 
dydaktyczną oraz sportową. Do Przedszkola Publicznego w roku szkolnym 2019/2020 uczęszczało 48 
dzieci. Do szkoły podstawowej w roku szkolnym 2019/2020 uczęszczało 146 dzieci.  

W 2020 r. rodziny korzystały z szeroko rozumianego wsparcia udzielanego przez ośrodek pomocy 
społecznej w Lewinie Kłodzkim tj. m.in. z: pracy socjalnej, poradnictwa prawnego, załatwiania spraw 
w urzędach, sądach, orzecznictwie do spraw niepełnosprawności, ustalania uprawnień do rent, 
emerytur.  

Ludność korzystająca z sieci wodociągowej na terenie gminy w 2020 roku wynosiła 68,1% ogółu 
mieszkańców, natomiast z sieci kanalizacyjnej 57,6%. Z powodu ukształtowania terenu oraz 
rozproszonej zabudowy, rozbudowa sieci kanalizacyjnej jest znacznie utrudniona. Odprowadzaniem 
ścieków komunalnych zajmuje się Kudowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. W 2020 r. zebrano 
łącznie 537,016 Mg odpadów, z czego 39 % były to odpady zebrane selektywnie. Za odbieranie odpadów 
od mieszkańców w 2020 roku odpowiadał Dusznicki Zakład Komunalny. Ponadto na terenie gminy 
funkcjonuje Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych zlokalizowany przy ul. Chopina 
w Lewinie Kłodzkim.  
 

2. Finanse Gminy Lewin Kłodzki1  

Dochody budżetu Gminy Lewin Kłodzki wyniosły 14.804.978,16 zł. Dochodami budżetu były: 
dochody własne oraz transfery z Budżetu Państwa, tj.: subwencje ogólne, dotacje oraz dochody z udziału 
w podatku stanowiącym dochód budżetu państwa (PIT). Większość dochodów Gmina pozyskała z dotacji 
na inwestycje (26,59%), z subwencji z budżetu państwa (19,94%), z dotacji      budżetu państwa (21,77%), 
z podatku od nieruchomości (8,35%) oraz z podatku dochodowego od osób fizycznych – PIT (6,73%).  

Wykonanie dochodów osiągnęło poziom 101,39% w stosunku do zakładanego poziomu.  
Największy wskaźnik wykonania ponad plan wystąpił m.in. z wpływów z dochodów różnych, z 
pozostałych odsetek, z wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych, z podatku od spadków i darowizn, z tytułu 
kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.   

W roku 2020 odnotowano spadek wpływów z PIT (podatek dochodowy od osób fizycznych),                       
o 113.979,00 zł mniej w stosunku do roku 2019. Plan roku 2020  w budżecie zakładał wpływy                          
w wysokości 1.026.225,00 zł, natomiast faktycznie wpłynęło prawie 996.991,00 zł.  

 

 
1 Opracowane na podstawie Sprawozdania z wykonania budżetu Lewin Kłodzki za 2020 rok. 
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Ryc. 6. Struktura dochodów w budżecie wg źródła 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Sprawozdania z wykonania uchwały budżetowej za 2020 rok. 

 

 

Wydatki budżetu Gminy Lewin Kłodzki wyniosły 14.864.473,60 zł i były porównywalne  w stosunku 
do 2019 r. Wydatki są odzwierciedleniem realizacji zadań wykonywanych przez gminę. W wielkości 
poszczególnych rodzajów wydatków znajdują odbicie kierunki i zakres zadań powierzonych gminie do 
wykonania. W strukturze wydatków bieżących Gminy największą część stanowiły wydatki na 
finansowanie oświaty i wychowania, gospodarki komunalnej i ochrony środowiska, rodziny oraz pomocy 
społecznej. Istotną grupę w wydatkach stanowiły także wydatki na administrację publiczną.  

Szczególną grupę wydatków stanowią wydatki majątkowe, które obejmują wydatki inwestycyjne 
oraz dotacje celowe przeznaczone na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji konkretnych 
inwestycji. W 2020 r. wydatki majątkowe stanowiły 35,27 % wydatków ogółem. Wykonanie założonych 
wydatków majątkowych wyniosło 99,56%. 

Rok 2020 zamknął się deficytem, czyli ujemną różnicą pomiędzy dochodami a wydatkami budżetu. 
Na koniec 2020 r. deficyt wyniósł 59.495,44 zł.  Zobowiązania finansowe Gminy wyniosły 1.660.285,35zł, 
co stanowiło blisko 11,21% dochodów Gminy. Podstawowymi zobowiązaniami były zaciągnięte przez 
Gminę kredyty.  
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Ryc. 7. Struktura wydatków w budżecie wg działów klasyfikacji budżetowej 

 

 

1. Rolnictwo i łowiectwo 
2. Leśnictwo 
3. Wytwarzanie i zaopatrywanie w wodę 
4. Transport i łączność 
5. Turystyka 
6. Gospodarka mieszkaniowa 
7. Działalność usługowa 
8. Administracja publiczna 
9. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej 
10. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 
11. Obsługa długu publicznego 
12. Oświata 
13. Ochrona zdrowia 
14. Pomoc społeczna 
15. Edukacyjna opieka wychowawcza 
16. Rodzina 
17. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 
18. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 
19. Kultura fizyczna 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Sprawozdania z wykonania uchwały budżetowej za 2020 rok. 
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3. Dokumenty operacyjno-wdrożeniowe Gminy Lewin Kłodzki 

W niniejszym rozdziale przedstawione zostały dokumenty operacyjno-wdrożeniowe obowiązujące 
w Gminie w 2020 r., koordynowane i realizowane w ramach struktur organizacyjnych Urzędu i jednostek 
podległych. 

 
Tab. 2. Dokumenty operacyjno-wdrożeniowe Gminy Lewin Kłodzki. 

Lp
. 

Nazwa dokumentu  

1 Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Lewin Kłodzki na lata 2016 – 2022 

2 Plan Odnowy Miejscowości Taszów na lata 2016-2020 

3 Plan Odnowy Miejscowości Jerzykowic Wielkich na lata 2016-2020 

4 Plan Odnowy Miejscowości Jarków na lata 2016-2022 

5 Plan Odnowy Miejscowości Lewin Kłodzki na lata 2015-2022 

6 Program 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 2020 rok 

9 Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania 
Narkomanii dla Gminy Lewin Kłodzki na 2020 rok 

10 Program współpracy Gminy Lewin Kłodzki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020 

11 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lewin Kłodzki 

12 Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego 

13 Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego południowej i zachodniej części Dolnego Śląska, 
zwanej ,,Strategia Rozwoju Sudety 2030”2 

14 Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Lewin Kłodzki na lata 
2017 - 2021 

 

W kolejnym rozdziale przedstawiono najważniejsze działania podejmowane przez Gminę Lewin 
Kłodzki w różnych obszarach życia społeczno-gospodarczego gminy, w tym działania realizujące zapisy 
dokumentów wymienionych w powyższej tabeli. 

Ponadto w okresie sprawozdawczym, w 2020 roku, uchwalone zostały programy przewidziane do 
realizacji w roku następnym, tj.: 

 Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania 
Narkomanii dla Gminy Lewin Kłodzki na 2021 rok; 

 Program współpracy Gminy Lewin Kłodzki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021. 

 
  

 
2 Przyjęta uchwałą Rady Gminy 16 października 2018r. Jest to strategia rozwoju społeczno-gospodarczego południowej 

i zachodniej części Dolnego Śląska, której Sygnatariusze wyrazili wolę na podjęcie działań zmierzających do poprawy warunków 
życia mieszkańców i szybszego rozwoju gospodarczego tej części Dolnego Śląska.  
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4. Informacja o realizacji przez gminę Lewin Kłodzki polityk, planów, programów 

Głównym celem rozdziału jest przedstawienie najważniejszych działań podejmowanych przez 
gminę Lewin Kłodzki w 2020 roku w ramach różnych obszarów życia społeczno-gospodarczego. Działania 
realizowano na wiele sposobów, od realizacji inwestycji infrastrukturalnych i działań własnych, przez 
powoływanie lub branie udziału w różnych gremiach, po realizację projektów unijnych, ogłaszanie 
i rozstrzyganie konkursów, organizację festynów, wydawanie publikacji i wiele innych. W Raporcie nie 
przedstawiono wszystkich podejmowanych inicjatyw, a jedynie te, które można uznać za najważniejsze 
w 2020 r. 

 

4.1. Rewitalizacja 

15 lipca 2016 r. uchwalono Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Lewin Kłodzki na lata 2016 -
2022 (Uchwała nr XX/122/2016 Rady Gminy Lewin Kłodzki), którego celem strategicznym jest odnowa 
i ożywienie oraz poprawa wizerunku obecnie problemowych obszarów gminy Lewin Kłodzki przy 
partycypacji i zaangażowaniu zróżnicowanych grup interesariuszy. 30 sierpnia 2016 r. przyjęto 
aktualizację Programu (Uchwała nr XXI/128/2016 Rady Gminy Lewin Kłodzki). Natomiast 27 września 
2018 r. dokonano zmiany Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Lewin Kłodzki na lata 2016-2022, 
poprzez rozszerzenie listy projektów rewitalizacyjnych – dodano projekt ,,Ziemia Kłodzka – czyste 
powietrze”. 

Obszar wyznaczony do rewitalizacji, obejmujący ok. 1,5 km2 powierzchni gminy, zlokalizowany 
jest w Lewinie Kłodzkim i obejmuje ulice: pl. T. Kościuszki, Okrzei, Liczyrzepy, Kościelna, Chopina, Wodna 
oraz fragment ul. Obrońców Warszawy. W ramach Programu zidentyfikowano 21 projektów kluczowych 
oraz 9 projektów komplementarnych. 

W 2020 roku Gmina Lewin Kłodzki podejmowała działania mające na celu realizację projektów 
ujętych w Lokalnym Programie Rewitalizacji będących w jej kompetencjach. Główne działania 
podejmowane przez Gminę zamieszczono w poniższej tabeli.  
 

L.p. Podejmowane działania  w 2020 r. 

1 Zrealizowano zadanie pn. „Rewitalizacja przestrzeni publicznej Rynku Lewina Kłodzkiego – 
zagospodarowanie Placu T. Kościuszki” 

Zakres projektu obejmował przebudowę istniejącej infrastruktury budowlanej oraz 
florystycznej na terenie Rynku w Lewinie Kłodzkim. Zakres prac obejmował: prace rozbiórkowe, 
roboty remontowe obejmujące odtworzenie fontanny oraz wykonanie komory technicznej, 
remont balustrad, remont murów oporowych, roboty nawierzchniowe, remont i wymianę 
schodów, renowację pomnika bohaterów oraz prace florystyczne dotyczące zieleni na całym 
placu. Zostało także wykonane przyłącze wody oraz renowacja wiaty przystankowej. Prace 
obejmowały także dostosowanie przestrzeni do potrzeb osób niepełnosprawnych. 

Projekt był dofinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Dolnośląskiego na lata 2014-2020. 

Projekt był realizowany w latach 2019-2020. 

2 Zrealizowano 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”. 

Zakres projektu obejmował: 

− przebudowę budynku głównego i przybudówki: wykonanie siłowni, sali spotkań, sali 
muzealnej Violetty Villas, sali wystawienniczej, biblioteki z czytelnią, sali konferencyjnej, 
pomieszczeń dla fundacji i stowarzyszeń; 

− zagospodarowanie przyległego terenu: zakup sceny mobilnej,  stworzenie przestrzeni dla 
artystycznych działań plenerowych, miejsca dla wystawców, oświetlenie terenu, 
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doprowadzenie energii elektrycznej do sceny, zagospodarowanie zielenią, komunikację 
wewnętrzną wraz z zapleczem parkingowym. 

Projekt był dofinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Dolnośląskiego na lata 2014-2020. 

Projekt był realizowany w latach 2019-2020.  

3 Złożono wniosek o dofinansowanie na realizację projektu pn. „Ziemia Kłodzka – czyste 
powietrze”, który dotyczy wymiany kotłów opalanych paliwem stałym (np. koks, węgiel, 
ekogorszek) na bardziej przyjazne  środowisku źródła ciepła. 
Szczegółowe informacje dot. zadania znajdują się w podrozdz. 4.9. Ochrona środowiska 
naturalnego. 

 
 

4.2. Mieszkalnictwo 

L.p. Podejmowane działania  w 2020 r. 

1 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 2020 r. mieszkaniowy zasób Gminy to 48 lokali o łącznej 
powierzchni użytkowej 1400,24 m², w tym: 
1) 22 lokale w budynkach stanowiących 100% własność Gminy o powierzchni użytkowej 544,81 
m², 
2) 26 lokali w budynkach wspólnot mieszkaniowych z udziałem Gminy o powierzchni użytkowej 
855,43 m². 

2 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 2005r. w sprawie ustalenia zasad gospodarowania 
nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Lewin Kłodzki. 

3 Podejmowano działania w celu sprzedaży nieruchomości gminnych (m.in. wycena 
nieruchomości, ich podziały, wyznaczenie granic działek).  
W 2020 roku sprzedano 1 lokal mieszkalny. 

4 Wnoszono wkład finansowy do funduszu remontowego wspólnot mieszkaniowych. 
5 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 27.10.2016r. 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 08.08.2017 r. podjęta została Uchwała nr XXXV/187/2017 Rady Gminy Lewin Kłodzki w 
sprawie zmiany ww. uchwały.  
W 2020 roku Wójt Gminy wyraził zgodę 4 osobom na zawarcie umów najmu, w tym: 
- zawarcie umowy najmu lokalu socjalnego na kolejny okres - 4 osoby. 

6 W 2020 roku 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) wymiana pokrycia dachowego Jeleniów 84a – dokończenie prac z roku 2019, 
2) remont lokali mieszkalnych (2 szt. - Pl. T. Kościuszki 14/1, Obrońców Warszawy 16/4) 
wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej, gazowej, elektrycznej, wymiana podłóg, tynki 
wewnętrzne z G-K, 
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W 2020 roku pracownicy Referatu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej usunęli ok. 10 
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 – 3 zgłoszenia, 
- instalacja wodno-kanalizacyjna – 4 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. 

7 Zlecono wykonanie projektu przebudowy budynku mieszkalnego przy ul. Okrzei 2 w Lewinie 
Kłodzkim. 

8 Realizowano zadanie pn. „Budowa kanalizacji, wodociągu oraz przepompowni w Lewinie 
Kłodzkim”. Zadanie jest dofinansowane w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji 
związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej 
infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego 
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 
Zakres zadania obejmuje budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej przy ulicy Granicznej            
i Kwiatowej w Lewinie Kłodzkim tj.:    
1. Dostawę   fabrycznie   nowego   zestawu   pompowego   wody oraz prefabrykowanego 
zbiornika wody pitnej o poj. 10m3 wraz z montażem w miejscowości Lewin Kłodzki. 
2. Budowę sieci wodociągowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, o długości sieci L = 738mb 
3.Budowę sieci kanalizacji sanitarnej, o długości sieci L = 620mb. 
Zadanie przewidziane jest do realizacji w latach 2020-2021. 

 
 

4.3. Pomoc społeczna i ochrona zdrowia 

 
Polityka społeczna Gminy Lewin Kłodzki ma na celu wzrost standardu życia mieszkańców, pełnej 

integracji i partycypacji społeczności lokalnej, podnoszenie wartości kapitału społecznego i ludzkiego, 
wzrost zatrudnienia oraz eliminację negatywnych zjawisk dla społeczności, w szczególności rodzin. 
Jednostką Gminy realizującą zadania z zakresu pomocy społecznej jest Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Lewinie Kłodzki. Działalność Ośrodka skierowana jest w szczególności do mieszkańców 
w najtrudniejszej sytuacji socjalno-bytowej, w której znajdują się głównie rodziny wielodzietne 
i niepełne, osoby starsze, najczęściej samotne, jak również osoby dotknięte ubóstwem, bezdomnością, 
długotrwałą chorobą, niepełnosprawnością, alkoholizmem czy narkomanią.  
 

W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej zatrudnionych było 8 pracowników w pełnym wymiarze 
czasu pracy (Kierownik, Główny księgowy/Kadrowy, 2 Pracowników socjalnych, Kasjer/Referent ds. 
funduszu alimentacyjnego, Aspirant pracy socjalnej/ Referent ds. świadczeń rodzinnych oraz 
wychowawczych „500+” oraz Asystent rodziny). Usługi opiekuńcze świadczone były przez pracownika 
zatrudnionego na umowę na czas nieokreślony na ¾ etatu. Asystent oraz opiekun pracują w systemie 
zadaniowym. 

Zmniejszeniem skali zjawiska przemocy w rodzinach znajdujących się w kryzysie, niewydolnych 
wychowawczo zajmuje się Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. 
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Natomiast podmiotem inicjującym realizację zadań z zakresu profilaktyki w sferze uzależnień jest 
Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Funkcjonuje także Punkt Informacyjno-
Konsultacyjny i Interwencji Kryzysowej dla Osób Uzależnionych i Współuzależnionych.  

 
Dwie ostatnie ww. instytucje miały na celu w szczególności realizację Gminnego Programu 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy 
Lewin Kłodzki na 2020 rok, wprowadzonego Uchwałą Rady Gminy Lewin Kłodzki Nr XVIII/110/2019 z 30 
grudnia 2019 r. Program zakładał ograniczenie spożycia napojów alkoholowych, leczenie uzależnień,        
a także profilaktykę – zapobieganie zjawiskom społecznym związanym z nadużywaniem substancji 
uzależniających, w tym zwłaszcza alkoholu, narkotyków i innych substancji psychoaktywnych, 
w szczególności wśród dzieci i młodzieży. Ważnym elementem polityki uzależnień było również wsparcie 
osób współuzależnionych, funkcjonujących w rodzinach z osobami uzależnionymi od alkoholu lub innych 
substancji psychoaktywnych. 
 

L.p. Podejmowane działania  w 2020 r. 

1 Udzielano świadczenia w postaci pracy socjalnej3 udzielanej rodzinom – pracą socjalną objęto 
95 rodzin.  

2 Udzielano świadczenia w postaci zasiłków stałych4 (205 świadczeń dla 19 rodzin) i okresowych5 
(303 świadczenia dla 41 rodzin). 

3 Udzielano świadczenia w postaci zasiłków celowych6 (32 świadczenia – 17 rodzin) i specjalnych 
zasiłków celowych7 (39 świadczeń dla 23 rodzin).  

4 Udzielano pomocy w zakresie dożywiania dzieci oraz osób dorosłych w ramach programu 
rządowego „Posiłek w szkole i w domu”. 

Udzielono 5 958 świadczeń dla 28 rodzin oraz udzielono 235 zasiłków na zakup żywności (dla 
59 rodzin).  

5 Wspierano rodziny przeżywające trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych 
poprzez zapewnienie czasowej opieki i wychowania ich dzieciom. 

Udzielono 74 świadczeń dla 4 rodzin na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych oraz 
placówkach opiekuńczo-wychowawczych. 

6 Udzielano wsparcia w postaci asystenta rodziny.  

W 2020 r. wsparciem asystenta rodziny objętych było 8 rodzin, tj.  27 osób, w tym 15 dzieci 
uczących się. Prawie wszystkie rodziny objęte wsparciem asystenta przeżywały trudności            

 
3 Paca socjalna, zgodnie z ustawą z 21 marca 2004 r. o pomocy społecznej, świadczona jest na rzecz poprawy funkcjonowania 

osób i rodzin w ich środowisku społecznym. Prowadzona jest: 1) z osobami i rodzinami w celu rozwinięcia lub wzmocnienia 
ich aktywności i samodzielności życiowej; 2) ze społecznością lokalną w celu zapewnienia współpracy i koordynacji działań 
instytucji i organizacji istotnych dla zaspokajania potrzeb członków społeczności. 
4 Zasiłek stały przysługuje: 1) pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie 

niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej; 2) pełnoletniej 
osobie pozostającej w rodzinie, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód, 
jak również dochód na osobę w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie. 
5 Zasiłek okresowy przysługuje w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość 
utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego: 1) osobie samotnie 
gospodarującej, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej; 2) rodzinie, której 
dochód jest niższy od kryterium dochodowego rodziny. 
6 Zasiłek celowy przyznany może być w celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej. Może być przyznany w szczególności 

na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku 
domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, a także kosztów pogrzebu. Zasiłek celowy może być przyznany 
również osobie albo rodzinie, które poniosły straty w wyniku zdarzenia losowego, klęski żywiołowej lub ekologicznej – w tych 
przypadkach może on być przyznany niezależnie od wysokości dochodu.  
7 W szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie albo rodzinie o dochodach przekraczających kryterium dochodowe może 
być przyznany specjalny zasiłek celowy w wysokości nieprzekraczającej odpowiednio kryterium dochodowego osoby samotnie 
gospodarującej lub rodziny, który nie podlega zwrotowi. 



14 
 

w wykonywaniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych. Innymi powodami trudnej sytuacji rodzin 
wspieranych przez asystenta były bezrobocie, alkoholizm oraz niepełnosprawność.                         
W rodzinach  prowadzone były następujące działania: 

− udzielanie pomocy w poprawie sytuacji życiowej; 

− zdobywanie umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego; 

− trening kompetencji w zakresie dbania o zdrowie; 

− edukacja w zakresie dbania o higienę; 

− edukacja w zakresie gospodarowania budżetem domowym; 

− udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych; 

− wsparcie psychologiczne dla rodziców i  dzieci przy ścisłej współpracy z Poradnią 
Psychologiczno - Pedagogiczną, pedagogiem oraz psychologiem szkolnym; 

− udzielanie pomocy w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi; 

− motywowanie rodziców do aktywnego uczestnictwa w życiu szkolnym dziecka oraz 
utrzymaniu systematycznego kontaktu ze szkołą; 

− wskazywanie możliwości wypoczynku podczas wakacji lub ferii zimowych, jak również 
zachęcanie do wspólnego spędzania czasu całych rodzin; 

− udzielanie pomocy podczas poszukiwania, podejmowania i utrzymania pracy 
zarobkowej. 

Asystent wspomagał pracowników socjalnych podczas wypełniania ich obowiązków w terenie, 
uczestniczył również w interwencjach, nie zawsze dotyczących rodzin objętych asystenturą. 
Współpracował z czterema szkołami, kuratorem społecznym, kuratorem zawodowym, 
Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, Placówką Opiekuńczo - Wychowawczą, Poradnią 
Psychologiczno - Pedagogiczną, służbami medycznymi oraz policją. 

W 2020 roku praca asystenta zakończona została w jednej rodzinie z powodu zgonu 
podopiecznej.  

7  Świadczono pomoc w postaci usług opiekuńczych8 (424 świadczenia dla 9 rodzin).  

8 Przyznawano dodatki mieszkaniowe (89 świadczeń dla 11 rodzin) i energetyczne (5 świadczeń 
dla 1 rodziny). 

9 Udzielano pomocy osobom i rodzinom w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych poprzez 
przyznawanie i wypłacanie świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz 
poprzez opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe od niektórych świadczeń 
rodzinnych. 

Wypłacono 1 455 świadczeń rodzinnych. Dodatki do zasiłków rodzinnych wypłacono z tytułu: 

− wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 151 świadczeń; 

− kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – 69 świadczeń; 

− samotnego wychowywania dziecka – 43 świadczenia; 

− opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 44 świadczenia; 

− dodatek z tytułu urodzenia –  1 świadczenie; 

− pokrycia wydatków związanych z dojazdem do miejscowości,  w której znajduje się 
siedziba szkoły – 153 świadczenia; 

 
8 Pomoc w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych przysługuje osobie samotnej, która 
z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona. Usługi te mogą 
być przyznane również osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina, a także wspólnie niezamieszkujący 
małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić. 
Usługi  
obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza 
pielęgnację oraz, w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem. 
Specjalistyczne usługi opiekuńcze są dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub 
niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym 



15 
 

− pokrycia wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się 
siedziba szkoła – 18 świadczeń.  

W ramach zasiłku pielęgnacyjnego udzielono 318 świadczeń, 73 świadczenia pielęgnacyjne, 
specjalny zasiłek opiekuńczy – 21 świadczeń, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia 
dziecka – 15 świadczeń oraz 40 świadczeń rodzicielskich.  
W 2020 roku liczba wypłaconych świadczeń alimentacyjnych wyniosła 165 dla 10 rodzin. 

10 Realizowano rządowy program „Dobry Start” – 233 świadczenia (163 rodziny). 

11 Realizowano Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020. 

W 2020 r. wydane zostało  ok. 7,5 tony żywności 162 osobom z 83 rodzin. Wsparcie było 
skierowane do osób spełniających przesłanki wskazane w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, 
których dochód nie przekracza 200% odpowiedniego kryterium dochodowego uprawniającego 
do korzystania z pomocy społecznej. tj. nie więcej niż: 

− 1 402 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej; 

− 1 056 zł w przypadku osoby w rodzinie. 
Tak określony wymóg miał na celu wsparcie osób i rodzin znajdujących się w najtrudniejszej 
sytuacji w sposób trwały i intensywny.  

12 Rozdawano paczki żywnościowe z okazji Świąt Bożego Narodzenia. 

Od 2014 roku corocznie najstarszym mieszkańcom gminy pracownicy Gminnego Ośrodka 
Polityki Społecznej przygotowują i rozwożą paczki żywnościowe z okazji Świąt Bożego 
Narodzenia. W grudniu 2020 r. rozdanych zostało 65 paczek dla osób w wieku od 80 lat wzwyż. 

13 Realizowano „Program Rodzina 500 plus” – liczba wypłaconych świadczeń 6123. 

14 Funkcjonował Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, powołany 
Zarządzeniem Wójta z 2012 r. 

W skład Zespołu Interdyscyplinarnego wchodzą przedstawiciele: 

− Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lewinie Kłodzkim; 

− Komendy Policji w Kudowie Zdroju; 

− Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania problemów Alkoholowych; 

− Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Lewinie Kłodzkim; 

− Sądu Rejonowego w Kłodzku – Kuratorzy zawodowi wydziału karnego oraz  rodzinnego 
i nieletnich; 

− Ochotniczej Straży Pożarnej w Lewinie Kłodzkim; 

− Esculap Sp. z o.o. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kudowie Zdroju. 

W ramach prac Zespołu tworzone są Grupy Robocze, których prace uwarunkowane są 
zgłaszanymi potrzebami wynikającymi z problemów występujących w indywidualnych 
przypadkach. W skład Grup Roboczych wchodzili przedstawiciele poszczególnych instytucji, 
mogący udzielić kompleksowej  pomocy i wsparcia. 
W 2020 roku w gminie Lewin Kłodzki procedurą Niebieskiej Karty9 objęte były 3 rodziny, w skład 
których wchodziło 12 osób, w tym:  3 kobiety, 3 mężczyzn i 6-cioro dzieci. 
Przedstawiciele Grup Roboczych ściśle współpracowali z członkami rodzin objętych procedurą 
Niebieskiej Karty. Po zdiagnozowaniu rodziny opracowywali indywidualne plany pomocy, 
rodziny były  również monitorowane. Rodzinom objętym procedurą Niebieskiej Karty 
przydzielany zostawał asystent rodziny, pełniący funkcję wspierającą, opiekuńczą, doradczą, 
mediacyjną, wychowawczą, motywująco–aktywizującą. Rodziny objęte były również 

 

9 Zgodnie z ustawą z 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie procedura „Niebieskiej Karty” obejmuje ogół 

czynności podejmowanych i realizowanych przez przedstawicieli jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnych 
komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, Policji, oświaty i ochrony zdrowia, w związku z uzasadnionym podejrzeniem 
zaistnienia przemocy w rodzinie. 
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poradnictwem socjalnym. W 2020 roku udało się doprowadzić do zakończenia Procedury 
Niebieskiej Karty w 3 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 były apele do mieszkańców z prośbą o zgłaszanie przypadków przemocy. 

15 Liczba pracowników socjalnych zatrudnionych w Ośrodku Pomocy Społecznej od kwietnia 2014 
r. nie spełnia wymogu art. 110 ust. 11 ustawy o pomocy społecznej.  Zgodnie z zaleceniem 
pokontrolnym Wydziału Kontroli Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu Gmina 
zobowiązana jest do zatrudnienia trzeciego pracownika socjalnego. Mimo wielokrotnego 
ogłaszania naboru na ww. stanowisko nie wpłynęła żadna oferta, więc stanowisko jest nadal 
nieobsadzone. 

16 W 2020 roku obowiązywała Uchwała nr L/266/2018 Rady Gminy Lewin Kłodzki z 6 września 
2018 roku w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów 
alkoholowych na terenie Gminy Lewin Kłodzki (Dz. Urz. Woj. Doln. poz. 4502).  

Zgodnie z ww. uchwałą ustalono na terenie Gminy Lewin Kłodzki następujące liczby zezwoleń 
na sprzedaż napojów alkoholowych: 

− przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży: 

• 20 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% zawartości 
alkoholu oraz piwo; 

• 25 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% do 
18% zawartości alkoholu (z wyłączeniem piwa); 

• 10 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18% 
zawartości alkoholu; 

− przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży: 

• 10 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% zawartości 
alkoholu oraz piwo; 

• 10 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% do 
18% zawartości alkoholu (z wyłączeniem piwa); 

• 5 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18% 
zawartości alkoholu. 

Na dzień 31.12.2020 r. wydanych było 8 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, z tego 
5 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem 
sprzedaży oraz 3 zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia 
w miejscu sprzedaży.  

Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2020 r. zaopiniowała 
pozytywnie następujące wnioski w sprawie uzyskania zezwolenia na sprzedaż napojów 
alkoholowych: 

− dla napojów przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży: 

• zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwa – nie opiniowano; 

• zawartości powyżej 4,5% - 18% alkoholu – nie opiniowano; 

• zawartości powyżej 18% alkoholu – nie opiniowano; 

− dla napojów przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży: 

• zawartości do 4,5 % alkoholu oraz piwa – nie opiniowano;  

• zawartości powyżej 4,5% - 18% alkoholu – nie opiniowano; 

• zawartości powyżej 18% alkoholu – nie opiniowano; 

− dot. jednorazowej sprzedaży: 

• zawartości do 4,5 % alkoholu oraz piwa – 1 wniosek. 

17 Zapewniano pomoc terapeutyczną dla osób uzależnionych od alkoholu. 
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Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych rozpatrzyła 2 wnioski dotyczące 
osób uzależnionych od alkoholu i ustaliła sposoby dalszego postępowania w poszczególnych 
przypadkach. Komisja zapraszała osoby uzależnione od alkoholu lub zagrożone chorobą 
alkoholową, a także członków ich rodzin na spotkania, podczas których prowadzone były 
rozmowy motywujące do podjęcia terapii antyalkoholowej oraz informowała o możliwościach 
wsparcia terapeutycznego dla osób współuzależnionych.  
Członkowie Komisji w ramach lokalnego systemu pomocy osobom uzależnionym 
i współuzależnionym od alkoholu podejmowali czynności związane z pomocą i profilaktyką 
antyalkoholową, tj.: 

− motywowali i udzielali informacji o możliwościach leczenia i/lub terapii; 

− motywowali do udziału w spotkaniach z terapeutą zatrudnionym przez Urząd Gminy 
Lewin Kłodzki lub w spotkaniach Komisji; 

− prowadzili rozmowy motywujące zarówno z osobami uzależnionymi jak 
i współuzależnionymi; 

− współpracowali z placówkami lecznictwa odwykowego, poradniami uzależnień oraz 
placówkami podstawowej opieki zdrowotnej; 

− współpracowali z Komisariatem Policji w Kudowie-Zdroju w zakresie działań 
podejmowanych w stosunku do osób uzależnionych od alkoholu będących sprawcami 
przestępstw znęcania się psychicznego i fizycznego nad rodziną; 

− współpracowali z Zespołem Interdyscyplinarnym do spraw przeciwdziałania przemocy 
w rodzinie oraz Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej co skutkowało 
synchronizacją działań tych podmiotów w zakresie profilaktyki alkoholowej 
i diagnozowania występowania zjawiska przemocy w rodzinie. 

Wezwania osób na rozmowy konsultacyjne odbywały się w ramach posiedzeń Komisji. Miały 
też miejsce spotkania nierejestrowane, w szkole, na ulicy lub prywatnie z osobami 
uzależnionymi czy zainteresowanymi tematem uzależnienia. Prowadzona była też stała 
wymiana informacji i konsultacje między Komisją a asystentami rodziny, mające na celu 
synchronizację działań i poprawę ich skuteczności, w tym oddziaływań na osoby 
współuzależnione. Ponadto Komisja była w stałym kontakcie z kuratorami sądowymi. 

18 Korzystano z pomocy doradczej innych instytucji wspierających pomocą w rozwiązywaniu 
problemów alkoholowych. 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych:  

− utrzymywała stały kontakt z Zakładem Lecznictwa Odwykowego w Czarnym Borze;  

− współpracowała i konsultowała swoje działania z terapeutą uzależnień zatrudnionym na 
zlecenie w Urzędzie Gminy w Lewinie Kłodzkim, który jednocześnie prowadził terapię 
antyalkoholową w ramach Poradni Zdrowia Psychicznego w Dusznikach Zdroju (na którą 
kierowani byli także mieszkańcy gminy Lewin Kłodzki w ramach wykonywanego nadzoru 
kuratorskiego) 

− współpracowała z II Zespołem Kuratorskiej Służby Sądowej do Wykonywania Orzeczeń 
w Sprawach Karnych Sądu Rejonowego w Kłodzku; 

− była w stałym kontakcie z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kłodzku w zakresie 
możliwości i działań podejmowanych przez tę placówkę związanych z terapią uzależnień 
i współuzależnionych, a także sytuacji dzieci z rodzin dotkniętych problemami uzależnień;  

− była w stałym kontakcie z Wydziałem Zdrowia Starostwa Powiatowego w Kłodzku, który 
realizuje szereg inicjatyw powiatowych mających na celu walkę z uzależnieniami 
i usprawnienie działań służb powołanych do wsparcia osób uzależnionych 
i współuzależnionych, w tym służby kuratorskiej, Policji, PCPR-u, Gminnych Komisji, 
psychologów i pedagogów szkolnych itp. 

19 Funkcjonował Punkt Informacyjno-Konsultacyjny i Interwencji Kryzysowej dla Osób 
Uzależnionych i Współuzależnionych. 



18 
 

W 2020 roku, podobnie jak w latach ubiegłych, funkcjonował, zlokalizowany w siedzibie Urzędu 
Gminy, Punkt Informacyjno-Konsultacyjny i Interwencji Kryzysowej dla Osób Uzależnionych 
i Współuzależnionych, czynny dwa razy w miesiącu, w którym dyżury pełnił certyfikowany 
specjalista psychoterapii uzależnień. W czasie dyżurów: 

− motywowano i informowano o możliwościach podjęcia leczenia osób uzależnionych jak 
i terapii osób współuzależnionych; 

− kierowano osoby zmotywowane do terapii stacjonarnej w placówkach lecznictwa 
odwykowego; 

− motywowano osoby pijące ryzykownie i szkodliwie, ale nieuzależnione do zmiany 
szkodliwego wzorca picia; 

− udzielano indywidualnych form wsparcia osobom przed jak i po zakończonym leczeniu 
odwykowym; 

− rozpoznawano zjawiska przemocy domowej, udzielając stosownego wsparcia i informacji 
o możliwości uzyskania pomocy i powstrzymania przemocy; 

− inicjowano interwencje w przypadku diagnozy przemocy domowej. 

Przedział wiekowy osób korzystających z konsultacji wynosił 30-65 lat. Były to osoby najczęściej 
trwale bezrobotne, w trudnej i bardzo trudnej sytuacji finansowej i wymagające intensywnej 
pracy terapeutycznej i socjalnej. Liczba osób, którym udzielono porad w Punkcie 
Konsultacyjno-Informacyjnym w 2020 roku: 

− osobom z problemem alkoholowym – 9 osób, liczba porad - 68; 

− dorosłym członkom rodziny osoby z problemem alkoholowym – 5 osób, liczba porad - 
15; 

− osobom doznającym przemocy w rodzinie – 2 osoby, liczba porad – 8; 

− osobom stosującym przemoc w rodzinie – 2 osoby, liczba porad - 9. 

20 Prowadzono profilaktyczną działalność informacyjną i edukacyjną, w szczególności dla dzieci 
i młodzieży. 

W realizacji swych zadań Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w różnych 
formach współpracowała ze Stowarzyszeniem Ochotniczej Straży Pożarnej w Lewinie Kłodzkim, 
gminną biblioteką w Lewinie Kłodzkim, Zespołem Szkolno-Przedszkolnym w Lewinie Kłodzkim, 
Uczniowskim Ludowym Klubem Sportowym w Lewinie Kłodzkim, Parafią Rzymsko-katolicką 
w Lewinie Kłodzkim. 

W roku 2020 udzielono pozytywnej opinii na dofinansowanie: 

− obozu dla dzieci i młodzieży z terenu gminy, organizowanego przez Ochotniczą Straż 
Pożarną  w Lewinie Kłodzkim; 

− zajęć sportowych prowadzonych przez Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „Bursztyn” 
w Lewinie Kłodzkim; 

− wyjazdu wypoczynkowego dla dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem, 
współuzależnieniem, przemocą domową i wykluczeniem z terenu gminy 
organizowanego przez Parafię Rzymsko-katolicką pw. św. Michała Archanioła 
w Lewinie Kłodzkim. 

 
 

4.4. Oświata i wychowanie 

 
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. 
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Tab. 3. Stan organizacji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w roku szkolnym 2019/2020 

L
L.p. 

Wyszczególnienie 
Liczba oddziałów 

2019/2020 
Liczba uczniów 

2019/2020 

1 Publiczne Przedszkole 2 48 

2 Publiczna Szkoła Podstawowa 8 146 
Źródło: Urząd Gminy w Lewinie Kłodzkim. 

 
 

Tab. 4. Stan awansu zawodowego w ZSP w roku szkolnym 2019/2020 

Stopień awansu 
zawodowego 

ETAT 

 
Łącznie  Szkoła podstawowa Przedszkole 

dyplomowany 11,0  (11 osób) 8,45 (9 osób) 2,55 (4 osoby) 

mianowany 6,22  (8 osób) 6,06 (8 osób) 0,16  (2 osoba) 

kontraktowy 2,5  (3 osoby) 2,5 (3 osoby) 0 

stażysta 2,12 (3 osoby) 1,75 (3 osoby) 0,37 ( 2 osoby) 

Łącznie 21.84 18.76 3.08 

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

L.p. Podejmowane działania  w 2020 r. 

1 Realizowano różne programy i projekty w Zespole Szklono-Przedszkolnym, tj.: 

− Program „Mleko,  owoce i warzywa w szkole” –  84  uczniów; 

− Mamo, tato wolę wodę  - przedszkole; 

− Cała Polska czyta dzieciom - przedszkole, I-III; 

− 1% dla szkół; 

− Szkoła Dobrych Praktyk – „ Przez praktykę do profesjonalizmu”;  

− „Góra Grosza” – projekt wspomagania rodzinnych domów dziecka; 

− „Klub Bezpiecznego Puchatka” – klasa I; 

− „Narodowe Czytanie”;  

− „Czyste powietrze wokół nas” – przedszkole; 

− „Bezpieczna Droga do szkoły” – klasy I-III; 

− „Trzymaj formę” – klasy V-VIII; 

− „Bieg po zdrowie” – klasa IV; 

− „Między nami kobietkami” – dziewczęta z klas V-VI; 

− „Problem z głowy” –przedszkole oraz klasy I-VIII; 

− „Kosmiczny Klub Matematyczny” – klasy I-III; 

− „Pożeracze liter” – klasy I-III; 

− Projekt „Mądrzy cyfrowi” – klasy VI-VII; 

− Projekt „Sprawny Dolnoślązaczek” – klasy I-III; 

− Program Szkolne Kluby Sportowe – zajęcia sportowe dla uczniów; 

− Program „Zapasy w szkole” – realizowany przez ULKS „ Bursztyn”; 

− Projekt unijny – „Równe szanse – wsparcie w zakresie dysproporcji edukacyjnych 
i rozwijania uzdolnień” realizowany we współpracy z Fundacją Krzyżowa dla 
Porozumienia Europejskiego. W ramach projektu realizowano zajęcia edukacyjne 
rozwijające i wyrównawcze  dla uczniów oraz zajęcia z zakresu pomocy psychologiczno-
pedagogicznej. Zrealizowano dokształcanie nauczycieli w formie 2 rodzajów studiów 
podyplomowych oraz warsztatów z kompetencji cyfrowych nauczycieli. Organizowano 
wyjazdy edukacyjne dla uczniów oraz zajęcia z „Kalejdoskopu Kariery”. Doposażono 
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szkołę  w  pomoce do edukacji cyfrowej w tym: tablice multimedialne, podłoga 
interaktywna, tablety graficzne, laptopy.  

2 Organizowano cykliczne warsztaty profilaktyczne dla uczniów VI, VII oraz VIII  klasy pt. „Spójrz 
inaczej”, prowadzone przez specjalistów Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej z Dusznik- 
Zdrój. Celem warsztatów jest promowanie wśród uczniów  pozytywnych zachowań    
zdrowotnych i profilaktycznych. Program jest certyfikowany i stanowi profilaktykę dotyczącą 
całego procesu powstawania negatywnych zachowań u dzieci i młodzieży. 

Zorganizowano warsztaty ekologiczne – recycling oraz segregacja odpadów - dla klas I-VIII we 
współpracy z Parkiem Narodowym Gór Stołowych.  

3 Realizowano zajęcia na podstawie orzeczenia lub opinii poradni psychologiczno-
pedagogicznej:  

− rewalidacja – 4 uczniów; 

− wczesne wspomaganie – 3  uczniów; 

− zajęcia korekcyjno-kompensacyjne – 32 uczniów; 

− zajęcia logopedyczne – 42 uczniów; 

− zajęcia z psychologiem – 32 uczniów; 

− pomoc nauczyciela współorganizującego proces kształcenia – 4 uczniów; 

− zindywidualizowana ścieżka kształcenia – 1 uczeń. 

4 Zapewniano uczniom bezpłatny dostęp do podręczników, materiałów edukacyjnych 
i materiałów ćwiczeniowych. Prowadzono dokumentację szkolną w formie elektronicznej: 
dziennik elektroniczny Librus, elektroniczne arkusze ocen, e-świadectwa, e-sekretariat. 

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

6 W Zespole Szkolno-Przedszkolnym im. „Na Bursztynowym Szlaku”  powołano komisję 
egzaminacyjną i nadano stopień awansu zawodowego na nauczyciela kontraktowego  dla         
2 nauczycieli.  

System doskonalenia i dokształcania nauczycieli spowodował, że większość nauczycieli 
posiada kwalifikacje do nauczania co najmniej dwóch przedmiotów. Coraz liczniejsza jest 
grupa nauczycieli posiadających uprawnienia do uczenia trzech przedmiotów.  
Efektem podejmowanych działań oraz właściwej polityki kadrowej jest bardzo dobra 
struktura w zakresie poziomu wykształcenia nauczycieli, jak i szeroki „wachlarz” form i metod 
pracy nauczycieli, a w konsekwencji osiągane wyniki nauki uczniów, w tym z egzaminu 
ósmoklasisty. 

7 Realizowano projekty edukacyjne podnoszące kompetencje nauczycieli: 
- „Nasz wspólny świat – edukacja globalna dzieci” – realizowany 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. 
 

8 Szkoła uczestniczyła w projekcie przyrodniczym „Szkoła na pTAK” we współpracy z Fundacją 
„Ptaki Polskie”. W ramach projektu na terenie szkoły posadzono 50 roślin wspierających ptaki. 

9 Udzielono 11 stypendiów o charakterze socjalnym.  
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10 Przyznano 4  stypendia szkolne:  naukowe – 1 (za I semestr nauki) oraz 1 (za I i II semestr 
nauki) oraz 1 stypendium  sportowe.10  

 
 

4.5. Fundusz sołecki 

Budżet obywatelski jest co do zasady fakultatywny, bowiem obowiązek jego wprowadzenia dotyczy 
jedynie miast na prawach powiatu. W gminie Lewin Kłodzki nie został wprawdzie utworzony budżet 
obywatelski, za to nieprzerwanie od 2015 r. w budżecie gminy wyodrębniane są środki w ramach 
funduszu sołeckiego – wprowadzony uchwałą nr V/29/2015 Rady Gminy Lewin Kłodzki z 4 marca 2015r. 
w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego.  
W 2020 roku realizowano następujące działania w ramach funduszu sołeckiego: 
 

L.p. Podejmowane działania w 2020 r.   

1 Sołectwo Dańczów – Przebudowa drogi w pasie drogowym polegająca na przebudowie 
drogowego obiektu inżynierskiego – przepustu na potoku Dańczówka przy drodze gminnej     
w miejscowości Dańczów  - kwota 11.000,00 zł. 

2 Sołectwo Jerzykowice Wielkie – Przebudowa drogi dojazdowej we wsi Jerzykowice Wielkie - 
kwota 10.000,99 zł. 

3 Sołectwo Gołaczów – Zagospodarowanie terenu wokół wiaty - kwota 8001,82 zł.  

 
 

4.6. Współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku publicznego 

Przejawem wykształconego społeczeństwa obywatelskiego jest m.in. znaczna aktywność społeczna 
mieszkańców, działalność organizacji pozarządowych i innych instytucji non-profit, wolontariat 
i współpraca na rzecz dobra wspólnoty lokalnej/regionalnej. W obszarze kształtowania świadomości 
obywatelskiej i wspierania organizacji pozarządowych w 2020 roku obowiązywał       Program współpracy 
Gminy Lewin Kłodzki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi 
działalność pożytku publicznego na rok 2020 przyjęty 30 grudnia 2019 r. uchwałą XVIII/109/2019 Rady 
Gminy Lewin Kłodzki. Celem Programu było zwiększanie aktywności społeczności lokalnej, wspieranie 
jej inicjatyw i działań oraz zapewnienie jak najlepszych warunków do działania, budowanie i umacnianie 
w świadomości społecznej odpowiedzialności za swoje otoczenie i lokalną wspólnotę, a także tworzenie 
współpracy opartej na wzajemnym partnerstwie.  

Wójt Gminy Lewin Kłodzki w drodze Zarządzenia nr 3/2020 ogłosił otwarty konkurs ofert na 
realizację zadań publicznych Gminy Lewin Kłodzki w 2020 r. w zakresie wspierania i upowszechnienia 
kultury fizycznej; działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży oraz 
turystyki i krajoznawstwa, w ramach którego udzielono dotacji na kwotę 12.000 zł na następujące 
zadania publiczne: 

 
 
 
 

 
10 Stypendia Wójta może zostać przyznane uczniowi szkoły podstawowej za wysokie wyniki w nauce trzem najlepszym uczniom, 

którzy: 

− uzyskali najwyższą średnią z ocen łącznie za 2 semestry co najmniej 5,2 oraz uzyskali minimum bardzo dobrą ocenę 
z zachowania; 

− zostali laureatami reprezentując szkołę i Gminę w powiatowych, wojewódzkich lub krajowych konkursach 
przedmiotowych.  

(uchwała nr XXVII/154/2017 Rady Gminy Lewin Kłodzki z 17 lutego 2017, z późniejszymi zmianami, w sprawie wprowadzenia 
Regulaminu przyznawania stypendiów Wójta Gminy Lewin Kłodzki za wyniki w nauce).  
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L.p
. 

Wsparte działania  w 2020 r. 

1 „Dwa kraje, jeden cel - integracja” – Ochotnicza Straż Pożarna; kwota dotacji: 3.000 zł. 

2 
„Zorganizowanie wypoczynku zimowego dla dzieci” – Parafia Rzymsko-katolicka św. Michała 

Archanioła w Lewinie Kłodzkim; kwota dotacji: 3.000 zł. 

3 
„Organizacja imprez turystycznych” – Oddział PTTK Ziemi Kłodzkiej Klub SKKT PTTK „Wędrowni 

Homolanie”; kwota dotacji: 3.000 zł. 

4 
„Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej” – Uczniowski Ludowy Klub Sportowy 

„Bursztyn”; kwota dotacji: 3.000 zł. 

 
 

4.7. Kultura, sport i rekreacja 
 

L.p. Podejmowane działania  w 2020 r. 

1 Zrealizowano 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 wydarzenie kulturalne pt.: „IV Dni Lewina Kłodzkiego”. 

W ramach wydarzenia, dofinansowanego ze środków Fundacji PZU, odbyły się konkursy 
z nagrodami, bieg przełajowy, plener malarski. Dzięki wydarzeniu nastąpiła dalsza integracja 
mieszkańców, dzieci i młodzież zachęcono do wyjścia z domu, rozbudzono zainteresowanie 
malarstwem i sztuką, zaangażowano mieszkańców w sprawy społeczności lokalnej. W ramach 
dni Lewina odbyło się uroczyste otwarcie wyremontowanego budynku przy ul. Chopina 2         
w Lewinie Kłodzkim. 

3 11 listopada obchodzono światowy Dzień Sybiraka i Święto Niepodległości.  
Była uroczysta Msza Święta ze sztandarami szkoły i sybiraków, pochód pod pomnik  i złożenie 
kwiatów pod pomnikiem Sybiraków .  

4 Prowadzono bibliotekę, pełniącą rolę mini ośrodka kultury, biblioteki i świetlicy. W bibliotece, 
zlokalizowanej w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lewinie Kłodzkim, 
organizowane są m.in. imprezy kulturalne i okolicznościowe, wystawy, wieczorki poezji, 
bajkowe poranki, zajęcia plastyczne, wieczorki muzyczne i filmowe. 

 

4.8. Bezpieczeństwo 

 

L.p. Podejmowane działania  w 2020 r. 

1 Wykonano instalację monitoringu wizyjnego dwóch budynków użyteczności publicznej oraz 
terenu rynku pl. Kościuszki w Lewinie Kłodzkim. 

 
 

4.9. Ochrona środowiska przyrodniczego 

 

L.p. Realizowane działania w 2020 r. 

1 Gmina   Lewin Kłodzki  realizowała wspólnie z  innymi  gminami  projekt „Ziemia Kłodzka – 
czyste powietrze” (wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach 
mieszkalnych na terenie Gminy Duszniki Zdrój, Kłodzko Miasto, Kudowa-Zdrój, Lewin Kłodzki, 
Szczytna, Złoty Stok, Polanica Zdrój)  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
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Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.  
Planowany termin realizacji projektu - 2021 r. 
Jest to projekt grantowy i polega na udzielaniu przez Grantodawcę (Stowarzyszenie Gmin Ziemi 
Kłodzkiej) grantów na przedsięwzięcia realizowane w budynkach mieszkalnych 
jednorodzinnych i wielorodzinnych dotyczące wymiany dotychczasowych wysokoemisyjnych 
źródeł ciepła. W jego ramach planuje się zmodernizować łącznie co najmniej 199 szt. źródeł 
ciepła, co powinno przełożyć się na roczny spadek emisji PM 10 w wysokości 4,59 ton oraz 
roczny spadek emisji PM 2,5 w wysokości 3,55 ton. Ponadto będzie on przeciwdziałać zmianom 
klimatu dzięki planowanej redukcji emisji CO2 w wysokości 811 ton równoważnika CO2. 
Projekt wpisuje się w Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Lewin Kłodzki. 
Informacja o złożonych wnioskach: 
- Liczba zarejestrowanych wniosków: 49 szt. 
- Wnioskowana kwota dofinansowania: 623 625,08 zł 
- Liczba wniosków odrzuconych: 0 szt. 
- Liczba wniosków wycofanych: 3 szt. 
Kwota przeznaczona na granty w naborze (alokacja) dla Gminy Lewin Kłodzki wynosi:                  
322 504,56 zł. 

2 Opracowano nowy Program usuwania wyrobów zawierających azbest oraz przeprowadzono 
inwentaryzację wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lewin Kłodzki na lata 2020-2030 
dotyczącą osób fizycznych i prawnych, z przygotowaniem warstwy obrysów obiektów                      
z przypisanymi do obiektu atrybutami: numerem działki ewidencyjnej i numerem obrębu 
ewidencyjnego, warstwa obrysów umożliwia eksport wyników inwentaryzacji do Bazy 
Azbestowej do warstw w formacie *.shp i *.pdf; wyniki inwentaryzacji zasilą Bazę Azbestową 
(www.bazaazbestowa.gov.pl)”. Program i inwentaryzację w 80% sfinansowano ze środków 
Ministerstwa Rozwoju. Program jest niezbędnym dokumentem, potrzebnym do pozyskiwania 
środków zewnętrznych. 

 Prowadzono działania w zakresie usuwania azbestu z terenu Gminy Lewin Kłodzki – V etap.                
W ramach inwestycji, dofinansowanej ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, w 2020 roku dokonano demontażu i utylizacji 
8,167 Mg azbestu z terenu gminy Lewin Kłodzki. 

3 Gmina Lewin Kłodzki w ramach współpracy uczestników Klastra Energii „Autonomiczny Region 
Energetyczny Sudety” (ARES) działając na rzecz zmian w obszarze gospodarki niskoemisyjnej        
i zrównoważonej energii Powiatu Kłodzkiego przystąpiła do projektu w Konkursie 
RPDS.03.01.00-IP.01-02-388/20 dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Dolnośląskiego w osi priorytetowej 3 Gospodarka Niskoemisyjna w Działaniu 3.1.A Produkcja    
i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych, Poddziałanie 3.1.A Przedsięwzięcia mające na 
celu produkcję energii elektrycznej i/lub cieplnej (wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci 
dystrybucyjnej/przesyłowej), polegające na budowie oraz modernizacji (w tym zakup 
niezbędnych urządzeń) infrastruktury służącej wytwarzaniu energii pochodzącej ze źródeł 
odnawialnych ( w tym mikroinstalacji).  Nazwa projektu „Czysta energia- budowa infrastruktury 
do wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych na potrzeby Uczestników Klastra Energii ARES”. 
Gmina Lewin Kłodzki wystąpiła o dofinansowanie dwóch projektów obejmujących budowę 
instalacji fotowoltaicznej w budynku przy ul. F. Chopina 2 oraz Zespole Szkolno-Przedszkolnym 
ul. Kościelna 1 w Lewinie Kłodzkim na łączną kwotę 217 981,78 zł.  

4 Realizowano zadanie pn. „Budowa kanalizacji, wodociągu oraz przepompowni w Lewinie 
Kłodzkim”.  
Szczegółowe informacje dot. zadania znajdują się w podrozdz. 4.2. „Mieszkalnictwo”. 
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5 Realizowano działania z zakresu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych 
od właścicieli nieruchomości zamieszkałych. W 2020 r. od mieszkańców odebrano 537,016 Mg 
odpadów komunalnych, w tym 330,7 Mg odpadów niesegregowanych (zmieszanych). 

6 Prowadzono Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych. 

7 Prowadzono działania obejmujące obsługę deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi złożonych przez właścicieli nieruchomości, przeprowadzono 
postępowania o umorzenie bądź rozłożenie na raty powstałych zaległości zgodnie ze złożonymi 
wnioskami oraz określenie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
w drodze decyzji. 

8 Kontrolowano nieruchomości pod względem wywiązywania się z obowiązków ciążących na 
właścicielach zgodnie z ustawą i regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie 
gminy. 

9 W ramach opieki nad bezdomnymi zwierzętami współpracowano z Fundacją „Pod Psią 
Gwiazdą” w Polanicy-Zdroju, prowadzącą schronisko dla zwierząt w Kłodzku, Lecznicą 
Weterynaryjną, Zakładem Utylizacji podłych zwierząt.  

 

4.10. Infrastruktura drogowa 

 

L.p. Podejmowane działania  w 2020 r. 

1 Zrealizowano zadanie pn. „Przebudowa dróg gruntowych na ścieżki rowerowe asfaltowe na 
terenie Gminy Lewin Kłodzki obręb Lewin Kłodzki i Taszów. 
Zadanie było realizowane w ramach projektu pn. „Poprawa dostępności i odnowa atrakcji 
kulturowych w obszarze pogranicza polsko-czeskiego” dofinansowanego z Programu Interreg 
V-A Republika Czeska – Polska. 
Zakres zadania obejmował:  
1) Budowę ścieżki rowerowej asfaltowej o długości 370 m w obrębie Lewin Kłodzki: 
wykonanie ścieżki rowerowej szerokości 3,0 m o nawierzchni z betonu asfaltowego; chodników 
o nawierzchni z kostki betonowej; regulację wysokościową istniejącego chodnika o nawierzchni 
z kostki betonowej; likwidację istniejącego zjazdu z ulicy Obrońców Warszawy; odwodnienie 
spadkami podłużnymi i poprzecznymi w przyległy teren; wycinkę drzew; elementy małej 
architektury - tablice informacyjne, stojaki na rowery; wykonanie oznakowania pionowego. 
2) Budowę ścieżki rowerowej asfaltowej o długości 525 m w obrębie Taszów: 
wykonanie ścieżki rowerowej szerokości 3,0 m o nawierzchni z betonu; przepustu rurowego o 
średnicy 400 mm pod projektowaną ścieżką rowerową; odwodnienie spadkami podłużnymi         
i poprzecznymi w przyległy teren; wycinkę drzew; elementy małej architektury - tablice 
informacyjne, ławki, stojaki na rowery. 

2 Zrealizowano zadanie pn. „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Zielone 
Ludowe”.  
Zakres zadania obejmował: roboty przygotowawcze w tym oznakowanie i zabezpieczenie 
terenu objętego zadaniem zgodnie z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu, 
roboty rozbiórkowe, roboty ziemne, wykonanie konstrukcji – podbudowy i nawierzchni jezdni, 
roboty wykończeniowe – przebudowa odwodnienia liniowego, ułożenie ścieku, uzupełnienie 
poboczy gruntowych.  
Inwestycja obejmowała przebudowę nawierzchni jezdni na długości 0,430 km, rozpoczynając 
od granicy z Drogą Krajową nr 8, wzmocnienie konstrukcji, ułożenie betonu asfaltowego, 
wykonanie zjazdów oraz utwardzenie poboczy. 
Źródła finansowania zadania:  
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego - TFOGR - 91 980,00 zł,  
Gmina Wrocław - 153 352,50 zł. 
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3 Zrealizowano zadanie pn. „Przebudowa drogi w pasie drogowym polegająca na przebudowie 
drogowego obiektu inżynierskiego – przepustu na potoku Dańczówka przy drodze gminnej w 
miejscowości Dańczów”. Zakres robót obejmował: roboty przygotowawcze, roboty 
rozbiórkowe, roboty ziemne, wykonanie płyt betonowych pod montaż przepustów, montaż 
prefabrykowanych przepustów, wykonanie ścian przyczółków na wjeździe i wyjeździe, 
wykonanie płyty żelbetowej i nawierzchni asfaltobetonowej, wykonanie umocnienia brzegów 
z gabionów na podkładach betonowych, roboty wykończeniowe i uporządkowanie terenu. 
Zadanie było dofinansowane ze środków Nadleśnictwa Zdroje, budżetu Miasta Wrocław oraz 
Funduszu Sołeckiego. 

4 Przebudowa drogi dojazdowej we wsi Jerzykowice Wielkie. Zadanie zostało sfinansowane ze 
środków Funduszu Sołeckiego. 

 
 

5. Wykonanie uchwał Rady Gminy Lewin Kłodzki przyjętych w 2020 r.  

 
Tab. 5. Rejestr uchwał Rady Gminy Lewin Kłodzki 

Lp. NR UCHWAŁY, DATA 

PODJĘCIA, TYTUŁ UCHWAŁY  W SPRAWIE 

REALIZACJA 

 

1 Uchwała  Nr XXIV/114/2020   29.01.2020 
W sprawie wprowadzenia zmian w Budżecie 
Gminy Lewin Kłodzki na 2020 rok 

Wprowadzono zmiany do budżetu.  

2 

 

Uchwała  Nr XIX/115/2020   29.01.2020 

W sprawie szczegółowego sposobu i zakresu 

świadczenia usług na terenie Gminy Lewin 

Kłodzki w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości i ich 

zagospodarowania. 

Ogł. w Dz. Urz. 06.02.2020 poz. 1032 

Uchwałą został określony szczegółowy sposób i zakres 

świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości                                        

i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczona 

przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi. 

Uchwała stanowi również o sposobie funkcjonowania 

gminnego punktu selektywnej zbiórki odpadów 

komunalnych o sposobie przyjmowania, ilości i rodzajach 

poszczególnych frakcji przyjmowanych na PSZOK oraz 

zgłoszonych nieprawidłowościach przy zbieraniu odpadów 

komunalnych. 

 

3 Uchwała  Nr XIX/116/2020   29.01.2020 

W sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi na 

terenie Gminy Lewin Kłodzki oraz ustalenia 

stawki tej opłaty. 

Ogł. w Dz. Urz. 06.02.2020 poz. 1033 

Ustalono opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi oraz ustalono stawki tej opłaty.  

Uchwała obowiązuje od 01.03.2020 r. i realizowana jest na 

bieżąco. 

 

4 Uchwała  Nr XIX/117/2020   29.01.2020 

W sprawie określenia wzoru deklaracji o 

wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi na terenie Gminy Lewin Kłodzki. 

Ogł. w Dz. Urz. 06.02.2020 poz. 1034 

Określono wzór deklaracji o wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy 

Lewin Kłodzki, składanej przez właściciela nieruchomości. 

Uchwała obowiązuje od 01.03.2020 r. i realizowana jest na 

bieżąco. 

 

5 Uchwała XIX/118/2020   29.01.2020 

W sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż 

Uchwała dotyczyła wyrażenia  zgody na sprzedaż 

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lewin Kłodzki, 
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nieruchomości stanowiącej własność Gminy 

Lewin Kłodzki . 

położonej w miejscowości Lewin Kłodzki przy ul. Wodnej, 

oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 512 (AM-1) obręb 

0013, Lewin Kłodzki o powierzchni 0,0109 ha.  

Zrealizowano- sprzedano nieruchomość.  

6 Uchwała Nr XIX/119/2020   29.01.2020 

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 Zielone Ludowe gm. Lewin 

Kłodzki, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 103/2 (AM-

1) obręb 0016, Zielone Ludowe o powierzchni 0,17 ha. 

Zrealizowano - sprzedano nieruchomość.  

 

   7 Uchwała Nr XX/120/2020  28.02.2020 

W sprawie przyjęcia rezygnacji z funkcji 

Przewodniczącego Rady Gminy Lewin Kłodzki. 

Przyjęto rezygnację radnego Bronisława Gasztycha                    
z funkcji Przewodniczącego Rady Gminy Lewin Kłodzki. 
 

 

8 Uchwała Nr XX/121/2020  28.02.2020 

W sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej dla 

przeprowadzenia głosowania nad wyborem 

Przewodniczącego Rady Gminy Lewin Kłodzki. 

Komisja została powołana.  

9 Uchwała Nr XX/122/2020  28.02.2020 

W sprawie przyjęcia rezygnacji z funkcji 

Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Lewin 

Kłodzki. 

Przyjęto rezygnację radnego Edwarda Kandefera z funkcji 
Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Lewin Kłodzki. 
 

 

10 Uchwała Nr XX/123/2020  28.02.2020 

W sprawie wyboru Przewodniczącego Rady 

Gminy Lewin Kłodzki. 

W wyniku tajnego głosowania na Przewodniczącego Rady 

Gminy Lewin Kłodzki wybrano radnego Edwarda Kandefera. 

 

11 Uchwała Nr XX/124/2020  28.02.2020 

W sprawie przyjęcia rezygnacji z funkcji 

Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Gminy 

Lewin Kłodzki. 

Przyjęto rezygnację radnej L. Prokop-Janik  z funkcji 

Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Gminy Lewin Kłodzki. 

 

12 Uchwała Nr XX/125/2020 28.02.2020 

W sprawie wprowadzenia zmian w Budżecie 

Gminy Lewin Kłodzki na 2020 rok. 

Wprowadzono zmiany do budżetu.  

13 Uchwała Nr XX/126/2020 28.02.2020 

W sprawie zmiany uchwały w sprawie 

określenia górnych stawek opłat ponoszonych 

przez właścicieli nieruchomości 

niezamieszkałych za odbieranie odpadów 

komunalnych oraz opróżnianie zbiorników 

bezodpływowych i transportu nieczystości 

ciekłych. 

Ogł. w Dz. Urz. 17.03.2020 poz. 2101 

 

Wprowadzono zmiany w § 1 ust. 1 w uchwale.  

 

14 Uchwała Nr XX/127/2020 28.02.2020 

W sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż 

nieruchomości stanowiącej własność Gminy 

Lewin Kłodzki. 

Uchwała dotyczyła wyrażenia  zgody na sprzedaż 
nieruchomości stanowiącej część działki oznaczonej 
geodezyjnie nr 478/11 (AM-1) obręb 0013, Lewin Kłodzki, 
będącej własnością Gminy Lewin Kłodzki, położonej                
w miejscowości Lewin Kłodzki przy ul. Wodnej                              
o powierzchni około 0,0060 ha 
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Zrealizowano. 

15 Uchwała Nr XX/128/2020 28.02.2020 

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 

Lewin Kłodzki, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 355 

(AM-3) obręb 0006, Jeleniów o powierzchni 4,52 ha. 

Zrealizowano- wydzierżawiono nieruchomość.  

 

16 Uchwała Nr XX/129/2020 28.02.2020 

W sprawie zatwierdzenia zmian do,, Planu 

Odnowy miejscowości Lewin Kłodzki na lata 

2015-2020". 

Zatwierdzono zmiany do POM miejscowości Lewin Kłodzki 

na lata 2015-2020. 

 

17 Uchwała Nr XX/130/2020 28.02.2020 

W sprawie ustalenia wysokości i zasad 

przyznawania diet dla radnych oraz zwrotu 

kosztów podróży służbowych. 

Zostały określone wysokości i zasady przyznawania diet dla 

radnych oraz zwrotu kosztów podróży służbowych. 

Realizowane na bieżąco.  

 

18 Uchwała Nr XX/131/2020 28.02.2020 

W sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta 

Gminy Lewin Kłodzki. 

Zostało ustalone wynagrodzenie dla Wójta Gminy Lewin 

Kłodzki. 

Realizowane na bieżąco. 

 

19 Uchwała Nr XXI/132/2020   16.03.2020 

W sprawie wprowadzenia zmian w Budżecie 

Gminy Lewin Kłodzki na 2020 rok. 

Wprowadzono zmiany do budżetu.  

20 Uchwała Nr XXI/133/2020   16.03.2020 

W sprawie zmiany w składzie osobowym Komisji 

Rewizyjnej Rady Gminy Lewin Kłodzki. 

Wprowadzono zmiany do składu Komisji Rewizyjnej.   

21 Uchwała Nr XXII/134/2020 27.05.2020 

W sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej dla 

przeprowadzenia głosowania nad wyborem 

Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Lewin 

Kłodzki. 

Komisja została powołana.   

22 Uchwała Nr XXII/135/2020 27.05.2020 

W sprawie przyjęcia rezygnacji z funkcji 

Wiceprzewodniczącego oraz członka Komisji 

Rewizyjnej Gminy Lewin Kłodzki. 

Przyjęto rezygnację radnego Krzysztofa Pawlika   z funkcji 

Wiceprzewodniczącego oraz członka Komisji Rewizyjnej 

Gminy Lewin Kłodzki. 

 

23 Uchwała Nr XXII/136/2020 27.05.2020 

W sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego 

Rady Gminy Lewin Kłodzki. 

W wyniku tajnego głosowania na Wiceprzewodniczącego 

Rady Gminy Lewin Kłodzki wybrano radnego Krzysztofa 

Pawlika. 

 

24 Uchwała Nr XXII/137/2020 27.05.2020 

W sprawie zmiany składu Komisji Rewizyjnej 

Rady Gminy Lewin Kłodzki. 

Wprowadzono zmiany do składu Komisji Rewizyjnej Rady 

Gminy Lewin Kłodzki. 

 

25 Uchwała Nr XXII/138/2020 27.05.2020 

W sprawie zmiany składu Komisji Ekonomicznej 

Rady Gminy Lewin Kłodzki. 

Wprowadzono zmiany do składu Komisji Ekonomicznej 

Rady Gminy Lewin Kłodzki. 
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26 Uchwała Nr XXII/139/2020 27.05.2020 

W sprawie zmiany składu Komisji Skarg, 

Wniosków i Petycji Rady Gminy Lewin Kłodzki. 

Wprowadzono zmiany do składu Komisji Skarg, Wniosków i 

Petycji Rady Gminy Lewin Kłodzki. 

 

27 Uchwała Nr XXII/140/2020 27.05.2020 

W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Lewin Kłodzki. 

Wprowadzono zmiany do WPF.  

28 Uchwała Nr XXII/141/2020 27.05.2020 

W sprawie wprowadzenia zmian w Budżecie 

Gminy Lewin Kłodzki na 2020 r. 

Wprowadzono zmiany do budżetu.  

29 Uchwała Nr XXII/142/2020 27.05.2020 

W sprawie przyjęcia programu opieki nad 

zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lewin 

Kłodzki w 2020 roku. 

Ogł. w Dz. Urz. 08.06.2020 poz. 3621 

Program ma zastosowanie do wszystkich zwierząt 

domowych, w szczególności psów i kotów, w tym kotów 

wolno żyjących oraz zwierząt gospodarskich. W I półroczu  

2020 nie zgłoszono do odłowu żadnego psa do schroniska 

dla zwierząt w Polanicy Zdrój ,,Pod Psią Gwiazdą. W okresie 

I półrocza 2020 r. zostało oddanych 16 kotów do sterylizacji.        
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Uchwała Nr XXII/143/2020 27.05.2020 

W sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Lewin 

Kłodzki nr XVI/100/2019 z dnia 06 grudnia 

2019r w sprawie wprowadzenia regulaminu 

utrzymania czystości i porządku na terenie 

Gminy Lewin Kłodzki. 

Ogł. w Dz. Urz. 08.06.2020 poz. 3622 

Wprowadzono zmiany w zapisie uchwały w wyniku skargi 

Prokuratora Rejonowego w Kłodzku na w/w uchwałę.  

 

31 Uchwała Nr XXII/144/2020 27.05.2020 

W sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za 

zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na 

terenie Gminy Lewin Kłodzki. 

Ogł. w Dz. Urz. 08.06.2020 poz. 3623 

 

Zostały ustalone dla dróg gminnych wysokości stawek 

opłaty za zajęcie 1 m2 pasa drogowego. 

 

32 Uchwała Nr XXII/145/2020 27.05.2020 

W sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie 

nieruchomości stanowiących 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, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 

21/10 (AM-2) obręb 0006,             

Jeleniów o powierzchni 0,05 ha. 

Zrealizowano- wydzierżawiono nieruchomość.  

oraz  

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, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 116 (AM-1) 

obręb 0006, Jeleniów o powierzchni 0,0300 ha (część 

działki). 

Zrealizowano- wydzierżawiono nieruchomość.  
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33 Uchwała Nr XXII/146/2020 27.05.2020 

W sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie 

nieruchomości stanowiących 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 Lewin 

Kłodzki, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 190 (AM-2) 

obręb 0006, Jeleniów o powierzchni 1,63 ha. 

Zrealizowano.  

 

34 Uchwała Nr XXII/147/2020 27.05.2020 

W sprawie likwidacji drogi gminnej. 

Ogł. w Dz. Urz. 27.05.2020 poz. 3624 

Zlikwidowano drogę gminną położoną w miejscowości 

Lewin Kłodzki przy ul. Wodnej, oznaczoną geodezyjnie jako 

działka gruntu nr 512 (AM-1) obręb 0013, Lewin Kłodzki o 

powierzchni 0,0109 ha. 

Zrealizowano.  

 

35 Uchwała Nr XXIII/148/2020 25.06.2020 

W sprawie uchwalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla terenu 

górniczego złoża ,,Jawornica”. 

Ogł. w Dz. Urz. 14.07.2020 poz. 4288 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla 

terenu górniczego złoża ,,Jawornica” został uchwalony            

i będzie obowiązywał od 29 lipca 2020 r.  

 

36 Uchwała Nr XXIII/149/2020 25.06.2020 

W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Lewin Kłodzki . 

Wprowadzono zmiany do WPF.   

37  Uchwała Nr XXIII/150/2020 25.06.2020 

W sprawie wprowadzenia zmian w Budżecie 

Gminy Lewin Kłodzki na 2020 rok. 

Wprowadzono zmiany do budżetu.   

38 Uchwała Nr XXIII/151/2020 25.06.2020 

W sprawie wniosku do Samorządu 

Województwa Dolnośląskiego o wyznaczenie 

miejskich obszarów funkcjonalnych dla miast: 

Bielawy, Dzierżoniowa, Kłodzka i Ząbkowic 

Śląskich oraz uznanie ich za Obszar Strategicznej 

Interwencji w kontekście realizacji  Strategii 

Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2030. 

Do realizacji.   

39 Uchwała Nr XXIII/152/2020 25.06.2020 

W sprawie zatwierdzenia planu kontroli oraz 

terminów posiedzeń Komisji Rewizyjnej na II 

półrocze 2020 r.   

Zatwierdzono.  

40 

 

 

Uchwała Nr XXIII/153/ 2020 25.06.2020 

W sprawie zawarcia porozumienia 

międzygminnego dotyczącego współdziałania 

Gmin wchodzących w skład aglomeracji 

Kudowa-Zdrój przy realizacji zadania 

polegającego na wyznaczeniu obszaru i granic 

aglomeracji Kudowa-Zdrój. 

Porozumienie będzie obowiązywać na czas realizacji 

zadania polegającego na wyznaczeniu obszaru i granic 

aglomeracji Kudowa-Zdrój. 

 

41 Uchwała Nr XXIV/154/ 2020 29.07.2020 

W sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Lewin 

Kłodzki wotum zaufania. 

Udzielono Wójtowi Gminy Lewin Kłodzki wotum zaufania. 
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42 

 

Uchwała Nr XXIV/155/ 2020 29.07.2020 

W sprawie zatwierdzenie sprawozdania 

finansowego wraz ze sprawozdaniem z 

wykonania budżetu Gminy Lewin Kłodzki. 

Zatwierdzono sprawozdanie finansowe wraz ze 

sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Lewin Kłodzki. 

 

 

43 Uchwała Nr XXIV/156/ 2020 29.07.2020 

W sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Lewin 

Kłodzki absolutorium z tytułu wykonania 

Budżetu Gminy Lewin Kłodzki. 

Udzielono Wójtowi Gminy Lewin Kłodzki absolutorium  

z tytułu wykonania Budżetu Gminy Lewin Kłodzki. 

 

44 Uchwała Nr XXIV/157/ 2020 29.07.2020 

W sprawie wprowadzenia zmian w budżecie 

Gminy Lewin Kłodzki. 

 

Wprowadzono zmiany do budżetu.  

45 Uchwała Nr XXIV/158/ 2020 29.07.2020 

W sprawie zmiany składu komisji ds. 

Społecznych Rady Gminy Lewin Kłodzki. 

Do składu Komisji ds. Społecznych Rady Gminy Lewin 

Kłodzki został powołany Radny Krzysztof Pawlik. 

 

46 Uchwała Nr XXIV/159/ 2020 29.07.2020 

W sprawie o zmianie 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. 

Ogł. w Dz. Urz. 12.08.2020, poz. 4645 

 

Rozstrzygnięcie nadzorcze: stwierdzono nieważność 

uchwały nr XXIV/159/2020 z dn. 29.07.2020 w skutek nie 

przedstawienia projektu uchwały do zaopiniowania 

wszystkim reprezentowanym organizacjom nadzorczym. 

 

47 Uchwała Nr XXIV/160/ 2020 29.07.2020 

W sprawie o zmianie uchwały w sprawie 

ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcia pasa 

drogowego dróg gminnych na terenie Gminy 

Lewin Kłodzki. 

Ogł. w Dz. Urz. 12.08.2020, poz. 4646 
 
Uchylono §7 w uchwale nr XXII/144/-2020 Rady Gminy 
Lewin Kłodzki z dn. 27.05.2020 roku. 
 

 

 

48 Uchwała Nr XXV/161/ 2020 29.07.2020 

W sprawie zmiany uchwały określającej 

szczegółowe zasady przyznawania i odpłatności 

za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 

opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych 

usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami 

psychicznymi oraz szczegółowych warunków 

częściowego lub całkowitego zwolnienia od 

opłat, jak również trybu ich pobierania. 

Ogł. w Dz. Urz. 12.08.2020, poz. 4647 

 

Wprowadzono zmiany w uchwale nr XI/61/2015 Rady 

Gminy Lewin Kłodzki z dn. 29.09.2015 roku. 

  

 

49 Uchwała Nr XXV/162/ 2020 18.09.2020 

W sprawie wprowadzenia zmian w budżecie 

Gminy Lewin Kłodzki na 2020 rok. 

Wprowadzono zmiany w budżecie Gminy Lewin  Kłodzki.  

50 Uchwała Nr XXV/163/ 2020 18.09.2020 

W sprawie rozpatrzenia skargi na działalność 

Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w 

Lewinie Kłodzkim. 

Skarga mieszkańca została uznana za bezzasadną.   
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51 Uchwała Nr XXV/164/ 2020 18.09.2020 

W sprawie przystąpienia Gminy Lewin Kłodzki 

do prac nad utworzeniem i opracowaniem 

dokumentów programowych Zintegrowanych 

Inwestycji Terytorialnych Południowego 

Obszaru Funkcjonalnego. 

Przystąpiono do prac nad utworzenia i opracowania 

dokumentów programowych Zintegrowanych Inwestycji 

Terytorialnych Południowego Obszaru Funkcjonalnego. 

 

W trakcie realizacji. 

 

52 Uchwała Nr XXVI/165/ 2020 30.10.2020 

W sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż 

nieruchomości stanowiącej własność Gminy 

Lewin Kłodzki. 

Wyrażono zgodę na sprzedaż nieruchomości stanowiącej 

własność Gminy Lewin Kłodzki, oznaczonej geodezyjnie 

jako działka nr 113/6 (AM-1) obręb Lewin Kłodzki oraz 

działka nr 367/1 (AM-1) obręb Lewin Kłodzki.  

Nieruchomości zostały sprzedane. 

 

 

53 Uchwała Nr XXVI/166/ 2020 30.10.2020 

W sprawie określenia wysokości stawek 

podatku od nieruchomości na 2021 rok. 

Ogł. w Dz. Urz. 17.11.2020, poz., 6214 

 

Określono wysokość stawek podatku od nieruchomości na 

2021 rok, które będą obowiązywać od 1 stycznia 2021r.  

 

54 Uchwała Nr XXVI/167/ 2020 30.10.2020 

W sprawie utworzenia mieszkania chronionego 

wspieranego oraz określenia zasad ponoszenia 

odpłatności a pobyt w mieszkaniu chronionym. 

Ogł. w Dz. Urz. 17.11.2020, poz. 6215 

 

Utworzono mieszkanie chronione wspierane oraz 

określono zasady ponoszenia odpłatności a pobyt  

w mieszkaniu chronionym. 

 

55 Uchwała Nr XXVI/168/ 2020 30.10.2020 

W sprawie o zmianie uchwały w sprawie 

określenia tygodniowego obowiązkowego 

wymiaru zajęć dydaktycznych nauczycieli 

oddziałów przedszkolnych w szkołach 

podstawowych prowadzonych przez Gminę 

Lewin Kłodzki, pracujących z grupami 

obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze. 

Ogł. w Dz. Urz. 17.11.2020, poz. 6216 

Zmieniono zapis §1 w uchwale nr XIII/81/2019 Rady Gminy 

Lewin Kłodzki z dn. 27.09.2019 roku, nadając mu 

brzmienie: „Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć 

nauczycieli oddziałów przedszkolnych w szkołach 

podstawowych prowadzonych przez Gminie Lewin Kłodzki 

pracujących z grupami obejmującymi dzieci  

6-letnie i dzieci młodsze wynosi 25 godzin.” 

 

56 Uchwała Nr XXVI/169/ 2020 30.10.2020 

W sprawie wprowadzenia zmian w Budżecie 

Gminy Lewin Kłodzki na 2020 rok. 

Wprowadzono zmiany do budżetu Gminy Lewin Kłodzki.  

57 Uchwała Nr XXVI/170/ 2020 30.10.2020 

W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Lewin Kłodzki. 

 

 

 

Wprowadzono zmiany do WPF.  

58 Uchwała Nr XXVII/171/ 2020 30.11.2020 

W sprawie wprowadzenia opłaty 

prolongacyjnej. 

Ogł. w Dz. Urz. 15.12.2020, poz. 7015 

Utraciła moc uchwała nr XXVI/146/2012 z dn. 10.08.2012 

w sprawie opłaty prolongacyjnej. Podjęcie nowej uchwały 

o opłacie prolongacyjnej dokonano na skutek zmian                

w  obowiązujących przepisach prawa. 
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59 Uchwała Nr XXVII/172/ 2020 30.11.2020 

W sprawie przystąpienia do opracowania 

Strategii Rozwoju Powiatu Kłodzkiego na lata 

2021-2023, będącą strategią rozwoju 

ponadlokalnego. 

Uchwalono przystąpienie do opracowania Strategii 

Rozwoju Powiatu Kłodzkiego na lata 2021-2023, będącą 

strategią rozwoju ponadlokalnego. 

W trakcie realizacji. 

 

60 Uchwała Nr XXVII/173/ 2020 30.11.2020 

W sprawie uchwalenia Programu współpracy 

Gminy Lewin Kłodzki z organizacjami 

działalności pożytku publicznego na rok 2021. 

Uchwalono Program współpracy Gminy Lewin Kłodzki             
z organizacjami działalności pożytku publicznego na rok 
2021. 

 

61 Uchwała Nr XXVII/174/ 2020 30.11.2020 

W sprawie poparcia dla inicjatywy odbudowy 

wieży widokowej na Śnieżniku. 

Poparto inicjatywę odbudowy wieży widokowej na 

Śnieżniku. 

 

62 Uchwała Nr XXVIII/175/ 2020 30.12.2020 

W sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Lewin Kłodzki. 

Przyjęto WPF.  

63 Uchwała Nr XXVIII/176/ 2020 30.12.2020 

W sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lewin 

Kłodzki na rok 2021. 

Uchwalono budżet Gminy Lewin Kłodzki n a rok 2021.  

64 Uchwała Nr XXVIII/177/ 2020 30.12.2020 

W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Lewin Kłodzki. 

Wprowadzono zmiany do WPF.  

65 Uchwała Nr XXVIII/178/ 2020 30.12.2020 

W sprawie wprowadzenia zmian w budżecie 

Gminy Lewin Kłodzki na 2020 rok. 

Wprowadzono zmiany do budżetu.  

66 Uchwała Nr XXVIII/179/ 2020 30.12.2020 

W sprawie uchwalenia Gminnego Programu 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii 

dla Gminy Lewin Kłodzki na 2021 rok. 

Uchwalono Gminny Program Profilaktyki  

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 

Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Lewin Kłodzki na 

2021 rok. 

Realizowany na bieżąco. 

 

67 Uchwała Nr XXVIII/180/ 2020 30.12.2020 

W sprawie zmieniająca uchwałę nr 

XXVI/167/2020 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 

30 października 2020 roku w sprawie 

utworzenia mieszkania chronionego 

wspieranego oraz określenia zasad ponoszenia 

odpłatności za pobyt w mieszkaniach 

chronionych. 

Ogł. w Dz. Urz. 19.01.2021, poz. 282 

Na skutek rozstrzygnięcia nadzorczego dokonano zmian      

w uchwale nr XXVI/167/2020 Rady Gminy Lewin Kłodzki             

z dnia 30 października 2020 roku w sprawie utworzenia 

mieszkania chronionego wspieranego oraz określenia 

zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach 

chronionych. 

 

68 Uchwała Nr XXVIII/181/ 2020 30.12.2020 

W sprawie likwidacji drogi gminnej. 

Ogł. w Dz. Urz. 21.01.2021, poz. 345 

Działka nr 478/12 (AM-1) obręb Lewin Kłodzki przy ul. 

Wodnej. W trakcie realizacji 

 

69 Uchwała Nr XXVIII/182/ 2020 30.12.2020 

W sprawie zatwierdzenia planu kontroli oraz 

terminów posiedzeń komisji Rewizyjnej na I 

półrocze 2021 roku. 

Zatwierdzono plan kontroli oraz terminów posiedzeń 

Komisji Rewizyjnej na I półrocze 2021 roku.  

Realizowany na bieżąco 

 

 


