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Wstęp 
 

Obowiązek opracowania Raportu o stanie Gminy Lewin Kłodzki za 2021 rok wynika z przepisów 
ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Zgodnie z ustawą raport obejmuje podsumowanie 
działalności wójta za 2021 rok, w szczególności realizacji polityk, programów i strategii, czy uchwał rady 
gminy i budżetu obywatelskiego. 

Raport składa się z 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 2021 roku. Sprawozdanie 
finansowe Gminy Lewin Kłodzki za 2021 rok, Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Lewin Kłodzki 
za 2021 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 2021 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 2021 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 – złożyła rezygnację z pełnienia funkcji radnej z dniem 30.11.2021 r. 
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W 2021 roku funkcję Przewodniczącego Rady Gminy pełnił Pan Edward Kandefer, poprzednio 
funkcję tę pełnili 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. 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.  

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%). 

 
Rys. 1 Mapa Gminy Lewin Kłodzki 
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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; 

 Muzeum Violetty Villas; 
 Rynek w Lewinie Kłodzkim; 
 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. 
Potencjał gospodarczy gminy Lewin Kłodzki na koniec 2021 roku tworzyło 271 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 2021 roku liczba zarejestrowanych bezrobotnych 
wynosiła 74 osób i zmniejszyła się w porównaniu do roku poprzedniego (o 13 osób).  

Najistotniejsza infrastruktura społeczna gminy znajduje się na terenie Lewina Kłodzkiego, tj. Zespół 
Szkolno-Przedszkolny, Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, 
Parafia Rzymsko-Katolicka pw. św. Michała Archanioła, stacja PKP oraz punkt pocztowy. 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 2020/2021 uczęszczało 50 
dzieci. Do szkoły podstawowej w roku szkolnym 2020/2021 uczęszczało 138 dzieci.  

Na terenie gminy od 1 lipca 2021 r. funkcjonuje Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka w Lewinie 
Kłodzkim. Siedziba GOKiB mieści się w budynku przy ul. Chopina 2 w Lewinie Kłodzkim.  

W 2021 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 
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w urzędach, sądach, orzecznictwie do spraw niepełnosprawności, ustalania uprawnień do rent, 
emerytur.  

Ludność korzystająca z sieci wodociągowej na terenie gminy w 2021 roku wynosiła ponad 68% 
ogółu mieszkańców, natomiast z sieci kanalizacyjnej 59%. 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 2021 r. 
zebrano łącznie 525,739 Mg odpadów, z czego 42 % były to odpady zebrane selektywnie. Za odbieranie 
odpadów od mieszkańców w 2021 roku odpowiadał Dusznicki Zakład Komunalny Sp. z o.o. Ponadto na 
terenie gminy funkcjonuje Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych zlokalizowany przy ul. 
Chopina w Lewinie Kłodzkim.  

 

1.4 Demografia 
W 2021 roku urodziło się 23 dzieci a zmarło 28 mieszkańców. Dla porównania w 2020r. urodziło się 17 
dzieci a zmarło 27 osób.  
Gminę Lewin Kłodzki na dzień 31 grudnia 2021r. zamieszkiwało 1866 osób zameldowanych na pobyt 
stały, w tym mężczyźni to 895 osoby i kobiety to 971 osób.  
W grupie mężczyzn:  
- w wieku przedprodukcyjnym (0-18 lat) były 183 osoby  
- w wieku produkcyjnym (19-65 lat) były 584 osoby  
- w wieku poprodukcyjnym (po 65 roku życia) było 128 osób  
W grupie kobiet:  
- w wieku przedprodukcyjnym (0-18 lat) były 199 osób  
- w wieku produkcyjnym (19-60 lat) były 523 osoby  
- w wieku poprodukcyjnym (po 60 roku życia) były 249 osób. 
Biorąc pod uwagę okres od 2012 roku populacja mieszkańców sukcesywnie maleje, porównując dane 
na przestrzeni ostatnich 9 lat liczba mieszkańców zmalała o 60 osób.  
Populacja mieszkańców gminy ze względu na płeć jest jednolita. Na przestrzeni lat nieznaczną większość 
wśród mieszkańców gminy stanowiły kobiety- 51,8%. 
 

2. Finanse Gminy Lewin Kłodzki1  

Podstawą gospodarki finansowej Gminy Lewin Kłodzki w 2021 roku był budżet ustalony uchwałą nr 
XXVIII/176/2020 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie budżetu gminy na 
rok 2021, po zmianach dokonanych w trakcie roku uchwałami Rady Gminy Lewin Kłodzki oraz 
zarządzeniami Wójta Gminy Lewin Kłodzki, w ramach posiadanych uprawnień. 

Tab. 1. Plan i wykonanie budżetu Gminy Lewin Kłodzki wg stanu na 31 grudnia 2021 roku 

Lp. Wyszczególnienie Plan po zmianach Wykonanie % 
wykonania 

1. Dochody 15 296 641,56 17 901 634,31 117,03 

a) dochody bieżące 10 982 098,14 12 076 356,09 109,96 

b) dochody majątkowe 4 314 543,42 5 825 278,22 135,01 

2. Wydatki 15 363 629,56  14 397 671,85 93,71 

a) wydatki bieżące 10 903 550,03 10 346 511,89 94,89 

b) wydatki majątkowe 4 460 079,53 4 051 159,96 90,83 

3. Wynik budżetu -66 988,00 3 503 962,46  

 
1 Opracowane na podstawie Sprawozdania z wykonania budżetu Lewin Kłodzki za 2021 rok. 
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a)  Różnica między dochodami bieżącymi     
a wydatkami bieżącymi 

78 548,11 1 729 844,20 2 202,27 

4.  Przychody 511 512,00 1 323 324,43 258,71 

a) Niewykorzystane środki pieniężne,            
o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 
ustawy w finansach publicznych 

511 512,00 511 512,00 100,00 

b) Inne źródła  811 812,43  

5. Rozchody 444 524,00 444 524,00 100,00 

a) Spłata kredytów i pożyczek 444 524,00  444 524,00  100,00 

 
Gmina Lewin Kłodzki na koniec 2021 roku spełniła warunek wynikający z art. 242 ustawy o finansach 

publicznych, zgodnie z którym „na koniec roku budżetowego wykonane wydatki bieżące nie mogą być 
wyższe niż wykonane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne 
środki”. W przypadku naszej gminy różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi 
wyniosła 1 729 844,20 zł, natomiast różnica pomiędzy dochodami bieżącymi powiększonymi                          
o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki, a wydatkami bieżącymi wyniosła 3 053 168,63 zł. 

Dochody budżetu Gminy Lewin Kłodzki wyniosły 17 901 634,31 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 (12,72%), z subwencji z budżetu państwa (17,31%), z dotacji budżetu państwa (16,63%), 
z podatku od nieruchomości (7,63%), z podatku dochodowego od osób fizycznych – PIT (5,94%) oraz ze 
środków COVID-19 (23,35%).  

Wykonanie dochodów osiągnęło poziom 117,03% 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.   

Struktura dochodów w budżecie wg źródła 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Sprawozdania z wykonania uchwały budżetowej za 2021 rok. 
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Wydatki budżetu Gminy Lewin Kłodzki wyniosły 14 397 671,85 zł. 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 Gminy 
bieżących 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.  

Struktura wydatków w budżecie wg działów klasyfikacji budżetowej 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Sprawozdania z wykonania uchwały budżetowej za 2021 rok. 

 
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 
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3. 1,16 %
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6. 0,99 %

7. 0,21%

8. 16,75 %

9. 0,01 %
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11. 0,25 %

12. 17,00 %

13. 0,24 %

14. 6,42 %

15. 0,13 %

16. 17,28 %

17. 15,28 %

18. 2,44 %

19. 0,60 %
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16. Rodzina 
17. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 
18. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 
19. Kultura fizyczna 

Szczególną grupę wydatków stanowią wydatki majątkowe, które obejmują wydatki inwestycyjne 
oraz dotacje celowe przeznaczone na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji konkretnych 
inwestycji. W 2021 r. wydatki majątkowe stanowiły 28,14 % wydatków ogółem. Wykonanie założonych 
wydatków majątkowych wyniosło 90,83%. 

Rok 2021 zamknął się nadwyżką, czyli dodatnią różnicą pomiędzy dochodami a wydatkami budżetu. 
Na koniec 2021 r. nadwyżka wyniosła 3 503 962,46 zł.  Zobowiązania finansowe Gminy wyniosły 
1 193 462,00 zł, co stanowiło blisko 6,67% dochodów Gminy. Podstawowymi zobowiązaniami były 
zaciągnięte przez Gminę kredyty i pożyczki.  

 

3. Dokumenty operacyjno-wdrożeniowe Gminy Lewin Kłodzki 

W niniejszym rozdziale przedstawione zostały dokumenty operacyjno-wdrożeniowe obowiązujące 
w Gminie w 2021 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 Jarków na lata 2016-2022 

3 Plan Odnowy Miejscowości Lewin Kłodzki na lata 2015-2022 

4 Program Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Lewin Kłodzki 

5 Program usuwania wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Lewin Kłodzki 

6 Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 
terenie Gminy Lewin Kłodzki w 2021 rok 

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

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

9 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lewin Kłodzki 

10 Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego 

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

12 
 

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. 

 
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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Ponadto w okresie sprawozdawczym, w 2021 roku, uchwalone zostały programy przewidziane do 
realizacji w latach następnych, tj.: 

 Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania 
Narkomanii dla Gminy Lewin Kłodzki na 2022 rok; 

 Program współpracy Gminy Lewin Kłodzki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022; 

 Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Lewin Kłodzki na lata 2022-2030 – 
przyjęta Uchwałą Nr XXXVI/220/2021 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 29 października 2021 
roku; 

 Strategia Rozwoju Gminy Lewin Kłodzki do 2030 roku – przyjęta Uchwałą Nr XXXVII/225/2021 
Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 26 listopada 2021 roku. 
 

4. Informacja o realizacji przez gminę Lewin Kłodzki polityk, planów, programów 

Głównym celem rozdziału jest przedstawienie najważniejszych działań podejmowanych przez 
gminę Lewin Kłodzki w 2021 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 2021 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 2021 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 2021 r. 

1 Realizowano zadanie pn. „Przebudowa obiektów inżynierskich (mostowych) w ciągu ulicy 
Wodnej w Lewinie Kłodzkim”. 

W 2021 roku zlecono opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy 
obiektów inżynierskich – przepustów w miejscowościach Lewin Kłodzki, Dańczów i Kocioł w 
Gminie Lewin Kłodzki. 

2 Realizowano projekt 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. 
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4.2. Mieszkalnictwo 

L.p. Podejmowane działania  w 2021 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 2021 r. mieszkaniowy zasób Gminy to 34 lokale o łącznej 
powierzchni użytkowej 1043,53 m², w tym: 
1) 10 lokali w budynkach stanowiących 100% własność Gminy o powierzchni użytkowej 251,70 
m², 
2) 24 lokale w budynkach wspólnot mieszkaniowych z udziałem Gminy o powierzchni 
użytkowej 791,83 m². 
W zestawieniu tym nie ujęto lokali mieszkalnych, które znajdują się w budynku przy ul. Okrzei 
2 w Lewinie Kłodzkim, który wyłączono jest z użytkowania z uwagi na remont. 

2 W Gminie  obowiązuje Uchwała Nr XXXI/194/2021 Rady Gminy Lewin Kłodzki w sprawie 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 2021 roku sprzedano 1 lokal mieszkalny. 

4 Wnoszono wkład finansowy do funduszu remontowego wspólnot mieszkaniowych. 
5 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 Obr. Warszawy 5 (2 lokale gminne), 
2) wymiana instalacji gazowej Chopina 8 (2 lokale gminne), 
3) przebudowa budynku Okrzei 2 (7 lokali gminnych) – remont kapitalny – w budowie, 

W roku 2021 pracownicy RGKiM wykonywali prace remontowe związane z: 
1) adaptacją lokalu (wymiana podłóg, wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej, wymiana 

instalacji elektrycznej, wykonanie ścianek działowych, tynki i malowanie w lokalu 
gminnym Obr. Warszawy 16, 

2) malowaniem ścian, wymianą podgrzewacza C.W.U., wymianą grzejników 
elektrycznych w 1 lokalu w budynku socjalnym Jeleniów 7a, 

Usunęli ok. 4 zgłoszeń awarii zgłaszanych 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 – 1 zgłoszenie, 
- instalacja wodno-kanalizacyjna – 3 zgłoszenia, 
- instalacja gazowe – brak zgłoszeń, pokontrolne zgłoszenia usuwane przez osoby uprawnione 
- udrażnianie zatkanej kanalizacji w budynkach – brak zgłoszeń, 
- zabezpieczanie pustostanów i opróżnianie lokali komunalnych – 2 lokale. 
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. 

6 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 
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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 2021 roku Wójt Gminy wyraził zgodę 2 osobom na zawarcie umów najmu, w tym: 
- przydzielenie lokali socjalnych – 0 osób, 
- zamiana lokalu mieszkalnego – 0 osób, 
- zawarcie umowy najmu lokalu socjalnego na kolejny okres - 2 osoby. 

7 Realizowano zadanie pn. „Przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. S. 
Okrzei 2 w Lewinie Kłodzkim wraz z budową przyłącza kanalizacji sanitarnej, kanalizacji 
deszczowej i wodociągowego”. 
Zadanie dofinansowane jest ze środków Banku Gospodarstwa Krajowego. 
W 2021 roku został wybrany wykonawca robót budowlanych, które będą realizowane do 
grudnia 2022 roku. Zakres robót budowlanych obejmuje: 
- rozbiórkę istniejącej więźby dachowej oraz stropu nad I piętrem i poddaszem, 
- nad I piętrem wykonanie wieńca spinającego budynek oraz odtworzenie stropu drewnianego, 
- wykonanie fundamentu pod nowoprojektowaną ścianę wewnętrzną, 
- odkopanie ścian zewnętrznych do poziomu fundamentów, wykonanie izolacji przeciwwodnej  
oraz założenie drenażu,  
- na poziomie parteru, I piętra i poddasza wykonanie ścian nośnych, 
- wykonanie ściany szczytowej od strony zachodniej jako lekkiej o konstrukcji drewnianej,  
- odtworzenie balkonu, 
- wykonanie nowej więźby dachowej łącznie ze stropem poddasza, z zachowaniem istniejącego 
spadku i pokrycie łupkiem. 
- częściowe wyburzenie ścianek działowych oraz wykonanie nowych otworów drzwiowych         i 
przejścia, po uprzednim założeniu nadproży stalowych. 
- wykonanie ścianek działowych jako murowanych w sposób tradycyjny z bloczków z betonu 
komórkowego, 
- przebudowa lokali mieszkalnych z wydzieleniem kuchni i łazienki, 
- wykonanie nowej wentylacji grawitacyjnej oraz kominów spalinowych, wyprowadzonych 
ponad dach, 
- wykonanie nowej klatki schodowej z parteru na I piętro o konstrukcji żelbetowej, 
- wyremontowanie schodów z poziomu I piętra na poddasze,  
- wykonanie nowych schodów z poziomu poddasza na strych, o konstrukcji drewnianej, 
- wykonanie nowych posadzek w przebudowywanych pomieszczeniach, 
- wykonanie okładzin ścian i wykonanie nowych sufitów w przebudowywanych 
pomieszczeniach, 
- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, 
- wymiana instalacji elektrycznej, 
- wykonanie instalacji centralnego ogrzewania zasilanej z kotłów gazowych, 
- wykonanie instalacji wod-kan, 
- wykonanie wzmocnień ścian zewnętrznych ściągiem w poziomie stropu nad parterem oraz 
naprawienie i uzupełnienie tynków zewnętrznych z malowaniem, 
- wykonanie rynien, rur spustowych, obróbek blacharskich i parapetów. 

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. 
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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 2020-2022. 

9 Realizowano zadanie pn. „Dostawa i montaż wodomierzy radiowych w Gminie Lewin Kłodzki”. 
Zadanie realizowane jest w ramach projektu pn. „Przebudowa zbiornika wody pitnej wraz z 
infrastrukturą oraz dostawa i montaż wodomierzy radiowych w Gminie Lewin Kłodzki”. Projekt 
jest dofinansowany ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla jednostek samorządu 
terytorialnego. 
Zadanie dotyczące wymiany wodomierzy obejmowało  dostawę i montaż 250 szt. urządzeń 
rejestrujących przepływ wody zimnej (wodomierzy) wraz z modułami do radiowego odczytu 
ilości dostarczonej wody, 1 szt. urządzenia wraz z oprogramowaniem do radiowego odczytu 
wskazań wodomierzy z modułami radiowymi, dostawy i montażu zestawów wodomierzowych 
w ilości 27szt.   
Wartość zadania wyniosła 122.130,25 zł. 
Zadanie zostało zrealizowane w 2021 roku. Realizacja drugiego zadania w ramach ww. projektu 
została zaplanowana na 2022 rok. 

 

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. 
Natomiast podmiotem inicjującym realizację zadań z zakresu profilaktyki w sferze uzależnień jest 
Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Funkcjonuje także Punkt Konsultacyjny 
ds. Uzależnień.  

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 2021 rok, wprowadzonego Uchwałą Rady Gminy Lewin Kłodzki Nr XVIII/179/2020 z 30 
grudnia 2020 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. 
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L.p. Podejmowane działania  w 2021 r. 

1 Udzielano świadczenia w postaci pracy socjalnej3 udzielanej rodzinom – pracą socjalną 
objętych zostało 96 rodzin.  

2 Udzielano świadczenia w postaci zasiłków stałych4 (171 świadczenia dla 16 rodzin) 
i okresowych5 (325 świadczeń dla 43 rodzin). 

3 Udzielano świadczenia w postaci zasiłków celowych6 (44 świadczeń – 17 rodzin) i specjalnych 
zasiłków celowych7 (89 świadczenia dla 31 rodzin).  

4 Przygotowano 68 paczek świątecznych dla 63 rodzin.   

5 Udzielano pomocy w zakresie dożywiania dzieci oraz osób dorosłych w ramach programu 
rządowego „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”. 

Udzielono 6 930 świadczeń dla 20 rodzin oraz udzielono 211 zasiłki na zakup żywności (dla 46 
rodzin).  

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

Udzielono 36 świadczeń dla 2 rodzin na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych oraz 
placówkach opiekuńczo-wychowawczych. 

7 Udzielano wsparcia w postaci asystenta rodziny. W 2021 roku asystent rodziny przy Gminnym 
Ośrodku Pomocy Społecznej w Lewinie Kłodzkim wspomagała ogółem 10 rodzin. Osób objętych 
pomocą było 35, z tego 16 osób dorosłych oraz 19 osób niepełnoletnich podlegających 
obowiązkowi szkolnemu. W trakcie rozpoczęcia pracy z asystentem stałe zatrudnienie 
posiadało 7 osób, natomiast prace sezonowe wykonywały 3 osoby. W trakcie współpracy z ar 
pracę podjęło 4 osoby.  

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; 

 
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. 
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− 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. 

8 USŁUGI OPIEKUŃCZE I PROGRAM „OPIEKA 75+” 
Na terenie Gminy Lewin Kłodzki usługi opiekuńcze realizowane są przez opiekunkę społeczną 
zatrudnioną przez ośrodek pomocy społecznej. W roku 2021 opiekunka zatrudniona była na 
1/2 etatu – adekwatnie do potrzeb. Ośrodek nie zatrudniał nowych pracowników w związku z 
programem „Opieka 75+”.  Nie zlecaliśmy również świadczenia usług opiekuńczych 
spółdzielniom socjalnym. 
 W roku 2021  pomocą w formie usług opiekuńczych objętych było 4 osoby, w tym 2z programu 
„Opieka 75+” . Łącznie udzielono 219 godzin usług w tym 134 godzin dofinansowanych z  
programu „Opieka 75+” . 
Wysokość środków przyznanych gminie na realizację programu wyniosła – 1449 zł., z czego 
faktycznie wykorzystaliśmy – 1407 zł. 
Ogółem koszt realizacji usług opiekuńczych w gminie wyniósł 15 809 zł. 

9 Przyznawano dodatki mieszkaniowe (102 świadczenia dla 10 rodzin) i energetyczne (20 
świadczeń dla 2 rodzin). 

10 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 798 świadczeń rodzinnych. Dodatki do zasiłków rodzinnych wypłacono z tytułu: 

− wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 128 świadczeń; 

− kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – 41 świadczeń; 

− samotnego wychowywania dziecka – 69 świadczeń; 

− opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 24 świadczenia; 

− jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia („becikowe”) –  11 świadczeń; 

− pokrycia wydatków związanych z dojazdem do miejscowości,  w której znajduje się 
siedziba szkoły – 142 świadczenia; 

− pokrycia wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się 
siedziba szkoła – 8 świadczeń.  

W ramach zasiłku pielęgnacyjnego udzielono 295 świadczeń, 63 świadczeń pielęgnacyjnych, 
specjalny zasiłek opiekuńczy 22 świadczenia oraz 24 świadczeń rodzicielskich.  
W 2021 roku liczba wypłaconych świadczeń alimentacyjnych wyniosła 166 świadczeń dla 12 
rodzin. 

11 Realizowano rządowy program „Dobry Start” – 218 świadczeń (149 rodzin). 

12 Realizowano Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020. 
W roku 2021  wydaliśmy ok. 4,5 tony żywności 144 osobom z 79 rodzin.                     
Wsparcie było skierowane do osób spełniających przesłanki wskazane w art. 7 ustawy o 
pomocy społecznej, których dochód nie przekracza 150% odpowiedniego kryterium 
dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej. tj. nie więcej niż: 
- 1542,20 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej 
- 1161,60 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.  
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Realizacja Program była uzupełnieniem działań Gminy w zakresie udzielania posiłku lub 
dożywiania dzieci najuboższym mieszkańcom, w większości przypadków adresowany jest do 
osób i rodzin korzystających z pomocy ośrodków pomocy społecznej. 

13 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 2021 rozdanych zostało 68 paczek dla osób w wieku od 80 lat wzwyż. 

14 Realizowano „Program Rodzina 500 plus” – liczba wypłaconych świadczeń 4 025. 

15 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. 
Głównym celem działalności Zespołu Interdyscyplinarnego jest zmniejszenie skali zjawiska 
przemocy, skierowane są do rodzin znajdujących się w kryzysie, niewydolnych wychowawczo 
i ukierunkowane są na rozwiązanie konkretnego problemu w rodzinie. 

W ramach prac Z. I. tworzone są Grupy Robocze, których prace uwarunkowane są zgłaszanymi 
potrzebami wynikającymi z problemów występujących w indywidualnych przypadkach. 
W 2021 roku w gminie Lewin Kłodzki Procedurą Niebieskiej Karty  objęte było 7 rodzin, w skład 
których wchodziło 23 osób, w tym:  7 kobiet, 7 mężczyzn  i dziewięcioro  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. Wszystkie procedury NK rozpoczęte były w 2021 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 2021 roku udało się doprowadzić do zakończenia Procedury Niebieskiej Karty w 3 rodzinach, 
a jedna  przesłana została do Kłodzka- aktualnego miejsca zamieszkania rodziny objętej 
procedurą NK.  
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. 

16 Realizowano Program „WSPIERAJ ŚENIORA” 
W roku 2021 realizowany był Rządowy Program „Wspieraj seniora” w ramach którego 
pracownicy ośrodka  pomocy społecznej udzielali pomocy osobom w wieku 70 +. Pomoc 
udzielana była na wniosek osób potrzebujących i świadczona była w formie  zakupu żywności, 
leków oraz dostarczania obiadu itp. W roku sprawozdawczym z tej formy pomocy skorzystało 
18 osób samotnych. 

17 PROGRAM „CZYSTE POWIETRZE”  
Program „Czyste powietrze” jest pierwszą ogólnokrajową inicjatywą walki ze smogiem. 
Realizowany jest przez Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W 
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jego ramach można przeprowadzić termomodernizację budynków, np. wykonać termoizolację  
lub wymienić stolarkę okienną i drzwiową na bardziej energooszczędną. Z dofinansowania 
można skorzystać w celu wymiany starych, wysokoemisyjnych kołów węglowych na ekologiczne 
źródła energii, np. pompę ciepła, instalację fotowoltaiczną, kolektory słoneczne, rekuperację 
czy wykonanie instalacji centralnego ogrzewania. Dodatkowo można przeprowadzić kompletny 
audyt energetyczny wykazujący rzeczywiste zapotrzebowanie budynku na energię cieplną. W 
dniu 01.10.2020 r. w życie weszły zmiany w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony 
środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219, z późn. zm.), które nakładają na gminy obowiązek 
wydawania zaświadczeń o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadający na 
jednego członka gospodarstwa domowego dla potrzeb uczestnictwa w programie Czyste 
Powietrze. Do ustalania wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu, stosuje się przepisy 
ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych. Zaświadczenia wydawane są 
przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lewinie Kłodzkim po uprzednim złożeniu wniosku. 
W 2021 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lewinie Kłodzkim wydał 5 zaświadczeń o 
wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadający na jednego członka gospodarstwa 
domowego dla potrzeb uczestnictwa w programie Czyste Powietrze. 

18 Zapewniano pomoc terapeutyczną dla osób uzależnionych od alkoholu. 
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych rozpatrzyła 3 wnioski dotyczące 
osób uzależnionych od alkoholu i ustaliła sposoby dalszego postępowania w poszczególnych 
przypadkach. Komisja zapraszała osoby uzależnione od alkoholu lub zagrożone chorobą 
alkoholową 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. 
Prowadzona była też stała wymiana informacji i konsultacje między Komisją a asystentem 
rodziny, mająca na celu synchronizację działań i poprawę ich skuteczności, w tym oddziaływań 
na osoby współuzależnione. Ponadto Komisja była w stałym kontakcie z kuratorami sądowymi. 

19 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; 
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− 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. 

20 Funkcjonował Punkt Konsultacyjny ds. Uzależnień 
W 2021 roku, podobnie jak w latach ubiegłych, funkcjonował, zlokalizowany w siedzibie Urzędu 
Gminy, Punkt Konsultacyjny ds. Uzależnień, 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 2021 roku: 

− osobom z problemem alkoholowym – 10 osób; 

− dorosłym członkom rodziny osoby z problemem alkoholowym – 8 osób; 
       -      osobom doznającym przemocy w rodzinie – 1 osoba 
       -       osobom stosującym przemoc w rodzinie – 1 osoba  

21 Prowadzono profilaktyczną działalność informacyjną i edukacyjną, w szczególności dla dzieci 
i młodzieży. W 2021 roku ze środków GKRPA sfinansowano Program z obszaru profilaktyki 
antyalkoholowej skierowany do dzieci i młodzieży z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lewinie 
Kłodzkim. W programie uczestniczył 81 uczniów. W ramach środków GKRPA sfinansowano 
spektakl profilaktyczny dla dzieci z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lewinie Kłodzkim, w 
którym brało udział 158 uczniów. 
W realizacji swych zadań Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w różnych 
formach współpracowała ze Stowarzyszeniem Ochotniczej Straży Pożarnej w Lewinie Kłodzkim, 
Zespołem Szkolno-Przedszkolnym w Lewinie Kłodzkim oraz Parafią Rzymsko-katolicką 
w Lewinie Kłodzkim. 
W 2021 roku udzielono pozytywnej opinii na dofinansowanie: 

− obozu dla dzieci i młodzieży z terenu gminy, organizowanego przez Ochotniczą Straż 
Pożarną  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. 
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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 2020/2021 
w Zespole Szkolno-Przedszkolnym zatrudnionych było 21 nauczycieli oraz 5 pracowników administracji 
i obsługi. 

 
Tab. 3. Stan organizacji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w roku szkolnym 2020/2021 

Lp. Wyszczególnienie 
Liczba oddziałów 

2020/2021 
Liczba uczniów 

2020/2021 

1 Publiczne Przedszkole 2 50 

2 Publiczna Szkoła Podstawowa 8 138 
Źródło: Urząd Gminy w Lewinie Kłodzkim. 

 
Tab. 4. Stan awansu zawodowego w ZSP w roku szkolnym 2020/2021 

Stopień awansu 
zawodowego  

Łącznie  Szkoła 
podstawowa 

Przedszkole 

dyplomowany 10,00 (10 osób) 8,00 (8 osób) 2,00 (2 osoby) 

mianowany 4,50 (5 osób) 4,45 (5 osób) 0,05 (1 osoba) 

kontraktowy 4,19 (5 osób) 2,86 (5 osób) 1,33 (3 osoby) 

stażysta 0,82 (1 osoba) 0,73 (1 osoba) 0,09 (1 osoba) 

Łącznie 19,51 16,4 3.47 

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

L.p. Podejmowane działania  w 2021r. 

1 W ramach środków finansowych uzyskanych z Budżetu Obywatelskiego Powiatu Kłodzkiego 
zrealizowano projekt powstania „Szkolnej Sali Teatralnej”. Za kwotę 15.000 zł zamontowano 
elektryczną profesjonalną kurtynę teatralną, zakupiono oświetlenie, zamontowano rolety 
zaciemniające, zakupiono szafy garderobiane, kolorowe siedziska dal dzieci oraz 
przetwornicę do dymu. Ze środków z projektu realizowanego z Fundacją Krzyżowa dla 
Porozumienia Europejskiego w sali zamontowano duży ekran elektryczny oraz podłogę 
interaktywną. Ze środków własnych w sali zbudowano scenę.  
Szkolna sala teatralna służy wielu działaniom i inicjatywom. Odbywają się w niej 
przedstawienia, prelekcje, spotkania, konkursy oraz realizowane są zadania projektowe przez 
uczniów.  

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

− Doskonałe mleko i owoce i warzywa w szkole – 138 uczniów 

− Mamo, tato wolę wodę -przedszkole 

− Cała Polska czyta dzieciom - przedszkole, I-III 

− „Góra Grosza”- projekt wspomagania rodzinnych domów dziecka 

− „Narodowe czytanie” 

− 1% dla szkół 

− „Mała książka Wielki Człowiek” – klasa I 

− „ Dzieciaki Mleczaki” – przedszkole 

− Warsztaty Edukacji Włączającej realizowane przez Fundację TPSW –klasy IV-VI 

− „Lekcje z Klimatem” realizowane przez Ministerstwo klimatu i Środowiska – V-VIII 
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− Projekt „Szkoła w Chmurze” – zwiększający kompetencje cyfrowe uczniów i nauczycieli 

− Ogólnopolski Program Aktywacji Społeczeństw „Dumni z Polski” –lekcje obywatelskie 
dla uczniów klas VI-VIII 

− Ogólnopolski program „Lekcje z Temidą” – realizowany przez Ministerstwo 
Sprawiedliwości – klasy VII-VIII 

− Ogólnopolski program profilaktyki czerniaka –klasy IV-VIII 

− „Mam kota na punkcie mleka” –klasy I-III 

− Program Szkolne Kluby Sportowe – zajęcia sportowe dla uczniów; 

− Projekt Umiem pływać – nauka pływania dla klas I-III; 

3 Zorganizowano warsztaty dla przedszkolaków realizowane przez Muzeum Filumenistyczne z 
Bystrzycy Kłodzkiej pt.” Latające Muzeum – misja przedszkolak”. 
Tematem  warsztatów był „Ogień kiedyś i dziś”. Dzieci uczestniczyły w zajęciach których 
celem było pokazanie możliwości jakie stwarza ogień ale i niebezpieczeństw do których 
prowadzi. Ważnym elementem był pokaz  wykonany przez miluzmatę-animatora teatralnego, 
który wzbudził olbrzymie zainteresowanie najmłodszych.  
Zorganizowano również zajęcia on-line „ Szkolne Ligi na start!” , realizowane przez Fundację 
Krzyżowa dla Porozumienia Europejskiego. 
Warsztaty miały na celu rozwiniecie kompetencji kluczowych z języka angielskiego wśród 
uczniów klas VII-VIII. Zajęcia prowadzone były w języku angielskim, przez wolontariuszy z 
Szwecji, Hiszpanii oraz Łotwy.  

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

− rewalidacja – 5 uczniów; 

− wczesne wspomaganie – 4 uczniów 

− zajęcia korekcyjno-kompensacyjne – 37 uczniów 

− zajęcia logopedyczne- 41 uczniów 

− zajęcia z psychologiem- 33 uczniów 

− pomoc nauczyciela współorganizującego proces kształcenia – 4 uczniów 

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

6 Z uwagi na znaczne oddalenie od szkoły miejsca zamieszkania uczniów w roku szkolnym 
2020/2021 dowożono łącznie 98 uczniów..  

7 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 ze sprawdzianu 
ósmoklasisty. 
W trakcie awansu zawodowego w roku szkolnym 2020/2021 było 4 nauczycieli. 

8 We współpracy z Parkiem Narodowym Gór Stołowych oraz nadleśnictwem Zdroje 
zorganizowano Konkurs plastyczny „ Zdrowe Życie w Pandemii”. Sponsorem nagród było 
Nadleśnictwo Zdroje a prace uczniów zostały zaprezentowane na wystawie on-line.  

9 Udzielono 4 stypendia naukowe  oraz 3 stypendia  sportowe  szkolne.  
Udzielono 1 Stypendium Wójta Gminy Lewin Kłodzki za wyniki w nauce. 
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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 2021 roku realizowano następujące działania w ramach funduszu sołeckiego: 
 

L.p. Podejmowane działania w 2021 r.   

1 Sołectwo Dańczów –   Przebudowa dróg we wsi Dańczów  - kwota 13.000,00 zł. 

2 Sołectwo Jerzykowice Wielkie – Budowa altany w Jerzykowicach Wielkich - kwota 8800,00 zł. 
3 Sołectwo Gołaczów – 5684,96 zł 
4 Sołectwo Jarków – 5000,00 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 2021 roku obowiązywał Program Współpracy 
Gminy Lewin Kłodzki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi 
działalność pożytku publicznego na rok 2021 przyjęty 30 listopada 2020 r. uchwałą XXXVII/173/2020 
Rady Gminy Lewin Kłodzki. Celami 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.  

Na podstawie powyższej uchwały ogłoszono otwarty konkurs ofert w zakresie: wspierania 
i upowszechnienia kultury fizycznej, wypoczynku dzieci i młodzieży, turystyki i krajoznawstwa oraz 
przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, w ramach którego udzielono dotacji na kwotę 
12 000,00 zł na następujące zadania publiczne: 
 

L.p. Wsparte działania  w 2021 r. 

1 „Aktywny wypoczynek dzieci i młodzieży” – Ochotnicza Straż Pożarna w Lewinie Kłodzkim 

2 „Wypoczynek dzieci i młodzieży” – Parafia Rzymsko-katolicka pw. św. Michała Archanioła w 
Lewinie Kłodzkim. 

3 „Organizacja imprez turystycznych” – Oddziału PTTK „Ziemi Kłodzkiej” Klub SKKT PTTK 
Wędrowni Homolanie w Lewinie Kłodzkim. 

4 „Upowszechnianie kultury fizycznej” – Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „Bursztyn” w Lewinie 
Kłodzkim 

 

4.7. Kultura, sport i rekreacja 
 

L.p. Podejmowane działania  w 2021 r. 

1 Z dniem 1 lipca 2021 r. działalność rozpoczął Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka w Lewinie 
Kłodzkim. Gminna instytucja kultury została utworzona na mocy Uchwały Nr XXX/189/2021 

Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 09.03.2021 r.  w sprawie utworzenia samorządowej instytucji 
kultury pod nazwą Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka w Lewinie Kłodzkim. 

2 Zorganizowano wydarzenie kulturalne pt.: „V Dni Lewina Kłodzkiego”. W ramach wydarzenia, 
dofinansowanego ze środków Fundacji PZU, Fundacji KGHM oraz Fundacji Orlen odbyły się 
uroczyste obchody 30-lecia Gminy Lewin Kłodzki obejmujące rocznicową konferencję oraz 
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plenerową ekspozycję prezentującą najważniejsze sukcesy gminy. Odbyły się także koncerty, 
pokazy, 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 i muzyką. Impreza zaangażowała mieszkańców 
w sprawy społeczności lokalnej. Ponadto w ramach V Dni Lewina odbył I Festiwal Violetty 
Villas o kryształowy mikrofon Wójta Gminy Lewin Kłodzki 

3 Od października w Gminnym Ośrodku Kultury działa „strefa seniora”, w ramach której 
odbywają się cotygodniowe spotkania seniorów, w programie wspólne gry karciane, 
planszowe, próby zespołu „Swojacy”. 

4 Gminny Ośrodek Kultury wsparł projekt „Razem mieszkamy razem działamy. Dla mnie i moich 
sąsiadów z Lewina” przygotowany przez grupę mieszkańców Gminy pod nazwą „Jesień dla 
Seniora”. Projekt ten uzyskał dofinansowanie z Dolnośląskiego Funduszu Małych Inicjatyw. 
Projekt realizowany był w terminie październik – grudzień 2021. W ramach projektu Seniorzy 
(i nie tylko) wspólnie sadzili krokusy, uczestniczyli w zajęciach plastycznych, rękodzielniczych 
rekreacyjnych i sportowych. Podsumowaniem projektu była wystawa prac powstałych 
podczas wspomnianych zajęć, wystawę w grudniu można było obejrzeć W Gminnym Ośrodku 
Kultury. 

5 Od października w Gminnym Ośrodku Kultury realizowane jest sobotnie kino familijne dla 
dzieci i młodzieży. 

6 Od października w Gminnym Ośrodku Kultury realizowane są lekcje gry na pianinie. 
7 11 listopada zorganizowano gminne obchody Święta Niepodległości.  

Była uroczysta Msza Święta ze sztandarami Szkoły i Sybiraków, złożenie kwiatów pod 
pomnikiem Sybiraków. W Gminnym Ośrodku Kultury i Bibliotece otwarta została wystawa 
„Dla Niepodległej”, na której zaprezentowane zostały druki, zdjęcia i pamiątki 
niepodległościowe ze zbiorów  Krzysztofa Drożyńskiego. Wystawie towarzyszyły warsztaty 
plastyczne, podczas których wykonywane były papierowe reliefy patriotyczne. W sali 
widowiskowej GOKiB odbył się również wieczór wspólnego śpiewania pieśni patriotycznych 
przez mieszkańców Gminy. 

8 5 grudnia 2021 r. minęła okrągła 10. rocznica śmierci Violetty Villas. W gminnym Ośrodku 
Kultury zorganizowany został specjalny koncert wspomnieniowy, dedykowany artystce. 
Koncert cieszył się dużym zainteresowaniem publiczności i emitowany był na żywo na 
facebooku Gminnego Ośrodka Kultury. 

9 W ramach Gminnego Ośrodka Kultury funkcjonuje również Izba Pamięci Violetty Villas, która 
w sierpniu rozbudowano i udostępniono zwiedzającym w nowej odsłonie, z prezentacją kopii 
najsłynniejszych strojów artystki, w tym krynoliny. Izbę od lipca do sierpnia, można było 
zwiedzać od poniedziałku do piątku. Od września zwiedzanie możliwe jest również w soboty. 
Od września do końca roku Izbę odwiedziło 326 osób. 

10 15 grudnia w Gminnym Ośrodku Kultury odbyła się prelekcja Andrzeja Sobczyńskiego pt. „O 
dziejach klucza dóbr Homole z Lewinem w tle”. Prelekcja zainaugurowała cykl tzw. „Spotkań 
przy lampce”. 

11 W przerwie pomiędzy Świętami Bożego Narodzenia a Sylwestrem w Gminnym Ośrodku 
Kultury organizowane były zajęcia dla dzieci i młodzieży obejmujące warsztaty plastyczne, 
projekcje kinowe i klub gier planszowych. 

12 W grudniu Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka uzyskał dofinansowanie projektu „Czy znasz 
polskie banknoty? Od Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych. Niestety ze względu na 
pandemie realizacja projektu przesunięta została na pierwszy kwartał 2022 r.  

13 W Bibliotece w terminie od września do listopada miało miejsce przejmowanie księgozbioru 
i dokumentacji bibliotecznej oraz inwentaryzacja. Zakupiony został cyfrowy program 
ewidencji księgozbioru MAK, odbyło się także szkolenie pracownika biblioteki w obsłudze 
tego programu. W 2021 r. księgozbiór Biblioteki zwiększył się o 263 tytuły, z czego 223 
pozycje zostały zakupione pozostałe to darowizny. 
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14 Zrealizowano zadanie pn. „Budowa iluminacji wiaduktu kolejowego w Lewinie Kłodzkim wraz 
z linią zasilającą”. 
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. W ramach projektu wykonano oświetlenie wiaduktu 
kolejowego w Lewinie Kłodzkim wraz z linią zasilającą. Wartość inwestycji wyniosła 
359.775,00 zł.    

15 Realizowano zadanie pn. „Przebudowa z rozbudową kompleksu rekreacyjno-basenowego 
wraz z infrastrukturą towarzyszącą, zlokalizowanego przy ulicy Nad potokiem w Lewinie 
Kłodzkim – dokumentacja”. 
W ramach zadania opracowany został Program Funkcjonalno-Użytkowy dla ww. projektu. 
Wartość zadania wyniosła 69.500,00 zł. 

 

4.8. Infrastruktura oświetleniowa 

 

L.p. Podejmowane działania  w 2021 r. 

1 Zrealizowano zadanie pn. „Budowa i przebudowa dróg wraz z oświetleniem na terenie Gminy 
Lewin Kłodzki – dokumentacja projektowa”. W ramach zadania wykonano dokumentację 
projektową dot. budowy i przebudowy dróg wraz z oświetleniem w miejscowościach Lewin 
Kłodzki i Jeleniów. 

2 Zrealizowano zadanie pn. „Dostawa wraz z montażem opraw typu LED w miejscowości 
Jeleniów”. Zadanie obejmowało montaż 97 szt. opraw oświetleniowych LED. 
Wartość robót wyniosła 227.503,00 zł.  
Zadanie dofinansowane było ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla gmin z 
przeznaczeniem na inwestycje realizowane w miejscowościach, w których funkcjonowały 
zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej. 

3 Zrealizowano zadanie pn. „Przebudowa i budowa oświetlenia ulicznego w Lewinie Kłodzkim”. 
Zakres prac obejmował przebudowę i budowę oświetlenia ulicznego wzdłuż ulic: Kościelna, 
Górska, Słoneczna, Nad Potokiem, Chopina i Obrońców Warszawy w Lewinie Kłodzkim. 
Wartość zadania wyniosła 642.736,92 zł. 
Zadanie dofinansowane było ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz 
Dolnośląskiego Funduszu Pomocy Rozwojowej. 

 
 

4.9. Ochrona środowiska przyrodniczego 

 

L.p. Realizowane działania w 2021 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 
Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.  
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 ramach projektu zaplanowano 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 
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zmianom klimatu dzięki planowanej redukcji emisji CO2 w wysokości 811 ton równoważnika 
CO2. 
Projekt wpisuje się w Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Lewin Kłodzki. 
W ramach projektu dofinansowano 35 wniosków z terenu Gminy Lewin Kłodzki na łączną 
kwotę 465 799,77 zł.  

2 Gmina Lewin Kłodzki na podstawie porozumienia z WFOŚiGW we Wrocławiu realizowała 
zadanie polegające na prowadzeniu gminnego punktu konsultacyjno-informacyjnego 
programu „Czyste Powietrze”. Na realizację tego zadana gmina otrzymała środki w wysokości 
30.000 zł. 
Zadania gminy w ramach prowadzonego punktu konsultacyjno-informacyjnego obejmowały 
m.in.: udzielanie mieszkańcom informacji o programie przez przeszkolonego bezpłatnie przez 
wfośigw pracownika oraz wsparcie w zakresie przygotowywania wniosku i rozliczania 
przyznanego dofinansowania, a także przekazanie do wfośigw wniosku złożonego w gminie. W 
ramach tego zadania gmina organizuje również spotkania informacyjne   i przekazuje materiały 
informacyjno-promocyjne o programie. 

3 Prowadzono działania w zakresie usuwania azbestu z terenu Gminy Lewin Kłodzki – VI etap.                
W ramach inwestycji, dofinansowanej ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, w 2021 roku dokonano demontażu i utylizacji 
6,345 Mg azbestu z terenu Gminy Lewin Kłodzki. 

4 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 otrzymała dofinansowanie do projektu obejmującego budowę instalacji 
fotowoltaicznej w budynku przy ul. F. Chopina 2 oraz przy ul. Kościelnej 1 w Lewinie Kłodzkim 
na łączną kwotę 217 981,78 zł.  
Termin realizacji projektu – 2022 rok. 

5 Realizowano zadanie pn. „Budowa kanalizacji, wodociągu oraz przepompowni w Lewinie 
Kłodzkim”.  
Szczegółowe informacje dot. zadania znajdują się w podrozdz. 4.2. „Mieszkalnictwo”. 

6 Zrealizowano zadanie pn. „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Lewinie 
Kłodzkim”. Zakres prac obejmował wymianę oświetlenia w budynku Urzędu Gminy w Lewinie 
Kłodzkim na energooszczędne oprawy. 
Wartość zadania wyniosła 34.658,08 zł. 
Zadanie dofinansowano z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. 

7 Realizowano działania z zakresu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych 
od właścicieli nieruchomości zamieszkałych. W 2021 r. od mieszkańców odebrano 525,739 Mg 
odpadów komunalnych, w tym 304,48 Mg odpadów niesegregowanych (zmieszanych). 

8 Prowadzono Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych. 

9 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. 
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10 Kontrolowano nieruchomości pod względem wywiązywania się z obowiązków ciążących na 
właścicielach zgodnie z ustawą i regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie 
gminy. 

11 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 padłych zwierząt.  

 

4.10. Infrastruktura drogowa 

 

L.p. Podejmowane działania  w 2021 r. 

1 Zrealizowano zadanie pn. „Budowa i przebudowa dróg wraz z oświetleniem na terenie Gminy 
Lewin Kłodzki – dokumentacja projektowa”. W ramach zadania wykonano dokumentację 
projektową dot. budowy i przebudowy dróg wraz z oświetleniem w miejscowościach Lewin 
Kłodzki i Jeleniów. 

2 Realizowano zadanie pn. „Przebudowa dróg i mostów na terenie Gminy Lewin Kłodzki – 
dokumentacja projektowa”.  
Zakres zadania obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy obiektów 
inżynierskich – przepustów w miejscowościach Lewin Kłodzki, Dańczów, Kocioł oraz 
opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy dróg na terenie Gminy 
Lewin Kłodzki. 
Termin realizacji zadań: 2022 rok. 

3 Zrealizowano zadanie pn. „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Darnkowie”. 
Zadanie dofinansowano ze środków Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. 
Wartość zadania wyniosła 132.024,50 zł. 

4 Zrealizowano zadanie pn. „Przebudowa drogi na terenie Gminy Lewin Kłodzki, przebiegającej 
przez miejscowości Lewin Kłodzki, Jawornica, Jerzykowice Małe oraz Zimne Wody”. 
Zakres zadania obejmował przebudowę drogi o długości 2 km. 
Wartość zadania wyniosła 1.778124,02 zł. 
Zadanie dofinansowane było z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. 

5 Zrealizowano zadanie pn. „Budowa 10 miejsc postojowych dla samochodów osobowych”. 
Zakres prac obejmował budowę miejsc postojowych przy budynku urzędu gminy. 
Wartość robót wyniosła 40.000,00 zł. 
Zadanie było dofinansowane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. 

 
 

5. Wykonanie uchwał Rady Gminy Lewin Kłodzki przyjętych w 2021 r.  

 

Tab. 5. Rejestr uchwał Rady Gminy Lewin Kłodzki 

Lp. NR UCHWAŁY, DATA PODJĘCIA, TYTUŁ 
UCHWAŁY 

REALIZACJA 

1 Uchwała nr XXIX/183/2021     10.02.2021 

W sprawie zwolnień w podatku od 
nieruchomości: gruntów, budynków i budowli 
związanych z prowadzeniem działalności 
gospodarczej, wskazanym grupą 
przedsiębiorców, których płynność finansowa 
uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem 
negatywnych konsekwencji ekonomicznych      
z powodu COVID-19 

Ogł. w Dz. Urz. 17.02.2021  poz. 838 

 

Uchwała zrealizowana. 
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Lp. NR UCHWAŁY, DATA PODJĘCIA, TYTUŁ 
UCHWAŁY 

REALIZACJA 

2 Uchwała nr XXIX/184/2021    10.02.2021 

W sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż 
nieruchomości stanowiącej własność Gminy 
Lewin Kłodzki 

Uchwała zrealizowana.  
Działka została sprzedana. 

3 Uchwała nr XXIX/185/2021  10.02.2021 

W sprawie określenia szczegółowego trybu        
i harmonogramu opracowania projektu 
Strategii Rozwoju Gminy Lewin Kłodzki do roku 
2030, w tym trybu konsultacji, o których mowa 
w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. 
o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. 

Uchwała zrealizowana. 

4 Uchwała nr XXIX/186/2021     10.02.2021 

W sprawie przyjęcia „Programu usuwania 
wyrobów zawierających azbest na terenie 
Gminy Lewin Kłodzki”. 

Uchwała zrealizowana. 

5 Uchwała Nr XXX/187/ 2021            09.03.2021 

W sprawie wprowadzenia zmian w Budżecie 
Gminy Lewin Kłodzki na rok 2021. 

Wprowadzono zmiany do budżetu na rok 2021. 
 
Uchwała zrealizowana. 

6 Uchwała Nr XXX/188/ 2021             09.03.2021 
W sprawie zatwierdzenia zmian do „Planu 
Odnowy Miejscowości Lewin Kłodzki na lata 
2015 – 2022”. 

Uchwała zrealizowana. 
  

7 Uchwała nr XXX/189/2021              09.03.2021  
W sprawie utworzenia samorządnej instytucji 
kultury pod nazwą Gminny Ośrodek Kultury        
i Biblioteka w Lewinie Kłodzkim. 

Ogł. w Dz. Urz. 18.03.2021 poz. 1363 

 

Uchwała zrealizowana. 
  

8 Uchwała Nr XXX/190/ 2021            09.03.2021 
W sprawie wprowadzenia zmiany do uchwały 
organu stanowiącego. 

Wprowadzono zmiany w uchwale nr 

XXVII/213/05 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 

13 kwietnia 2005 r. 

 

Uchwała zrealizowana. 

9 Uchwała Nr XXX/191/ 2021            09.03.2021 
W sprawie przedłużenia umowy dzierżawy. 

Dzierżawa części działki nr 219/6 AM-6 obr. 

Jeleniów została przedłużona. 

Uchwała zrealizowana. 

 

10 Uchwała Nr XXX/192/ 2021           09.03.2021 
W sprawie ogłoszenia roku 2021 – Rokiem 
Obchodów Jubileuszu 30-lecia samorządnej 
Gminy Lewin Kłodzki. 

Realizowana na bieżąco 
21.08.2021 odbyły się obchody XXX-lecia 
Samorządności Gminy wraz z V Dniami Lewina 
Kłodzkiego. 
Uchwała zrealizowana. 

11 Uchwała Nr XXXI/193/ 2021          26.04.2021 
W sprawie wprowadzenia zmian w Budżecie 
Gminy Lewin Kłodzki na rok 2021. 
 

Uchwała zrealizowania, zmiany zostały 
wprowadzone. 
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Lp. NR UCHWAŁY, DATA PODJĘCIA, TYTUŁ 
UCHWAŁY 

REALIZACJA 

12 Uchwała nr XXXI/194/2021           26.04.2021  
W sprawie zasad gospodarowania 
nieruchomościami stanowiącymi własność 
Gminy Lewin Kłodzki 

Ogł. w Dz. Urz. 07.05.2021 poz. 2234 

Uchwała zrealizowana. 

13 Uchwała nr XXXI/195/2021             26.04.2021  
 sprawie przyjęcia programu opieki nad 
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lewin 
Kłodzki w 2021 roku. 

Ogł. w Dz. Urz. 07.05.2021 poz. 2235 

Uchwała zrealizowana. 

14 Uchwała nr XXXII/196/2021            25.05.2021 
W sprawie wprowadzenia zmian w Budżecie 
Gminy Lewin Kłodzki na rok 2021 

Uchwała zrealizowana. 
Zmiany zostały wprowadzone. 

15 Uchwała nr XXXII/197/2021            25.05.2021  
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż 
nieruchomości stanowiącej własność Gminy 
Lewin Kłodzki. 
 

Uchwała zrealizowania. 
Nieruchomość sprzedana. 

16 Uchwała nr XXXII/198/2021           25.05.2021 
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż 
nieruchomości stanowiącej własność Gminy 
Lewin Kłodzki. 
 

Uchwała zrealizowana. 
Nieruchomość sprzedana. 

17 Uchwała nr XXXII/199/2021            25.05.2021  
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż 
nieruchomości stanowiącej własność Gminy 
Lewin Kłodzki. 
 

Uchwała w trakcie realizacji. 

18 Uchwała nr XXXII/200/2021             25.05.2021  
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż 
nieruchomości stanowiącej własność Gminy 
Lewin Kłodzki. 
 

Uchwała zrealizowana 
Nieruchomość sprzedana 

19 Uchwała nr XXXII/201/2021             25.05.2021 
w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku 
energetycznego. 
 

Ogł. w Dz. Urz. 26.05.2021 poz. 2545 

Uchwała zrealizowana. 

20 Uchwała nr XXXII/202/2021           25.05.2021  
w sprawie określenia wzoru wniosku                        
o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz 
wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa 
domowego za okres 3 miesięcy 
poprzedzających dzień złożenia wniosku. 

  Ogł. w Dz. Urz. 26.05.2021 poz. 2546 
  Uchwała zrealizowana. 

21 Uchwała Nr XXXIII/203/2021      26.06.2021 
w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy 
Lewin Kłodzki wotum zaufania. 

 

 

Uchwała zrealizowana, wotum zaufania zostało 
udzielone. 

22 Uchwała Nr XXXIII/204/2021           26.06.2021 
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania 
finansowego wraz ze sprawozdaniem                    

Uchwała zrealizowana. 
Sprawozdanie zostało zatwierdzone. 
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Lp. NR UCHWAŁY, DATA PODJĘCIA, TYTUŁ 
UCHWAŁY 

REALIZACJA 

z wykonania budżetu Gminy Lewin Kłodzki za 
rok 2020. 

23 Uchwała Nr XXXIII/205/2021            26.06.2021 
w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Lewin 
Kłodzki absolutorium z tytułu wykonania 
Budżetu Gminy Lewin Kłodzki za 2020 rok. 

Uchwała zrealizowana, absolutorium zostało 
udzielone. 

26 Uchwała Nr XXXIII/206/2021           26.06.2021 
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie 
Gminy Lewin Kłodzki na 2021 r. 

Uchwała zrealizowana, zmiany zostały 
wprowadzone. 

27 Uchwała Nr XXXIII/207/2021           26.06.2021 
w sprawie zatwierdzenia planu kontroli oraz 
terminów posiedzeń Komisji Rewizyjnej na II 
półrocze 2021 roku. 

Uchwała zrealizowana, plan kontroli został 
zatwierdzony. 

28 Uchwała nr XXXIV/208/2021           15.07.2021 
w sprawie: wprowadzenia zmian w Budżecie 
Gminy Lewin Kłodzki za 2021 rok 

 

 

Uchwała zrealizowana. 

29 Uchwała nr XXXIV/209/2021          15.07.2021 
w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy Lewin Kłodzki. 

Uchwała w trakcie realizacji, bieżące zmiany 
zostały wprowadzone. 

30 Uchwała nr XXXV/210/2021              28.09.2021 
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie 
Gminy Lewin Kłodzki na 2021 rok. 

Uchwała zrealizowana zmiany zostały 
wprowadzone. 

31 Uchwała nr XXXV/211/2021              28.09.2021 
w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej 
prognozie finansowej Gminy Lewin Kłodzki. 

Uchwała w trakcie realizacji, bieżące zmiany 
zostały wprowadzone. 

32 Uchwała nr XXXV/212/2021           28.09.2021 
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż 
nieruchomości stanowiącej własność gminy 
Lewin Kłodzki. 

Uchwała w trakcie realizacji. 

33 Uchwała nr XXXV/213/2021            28.09.2021 
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż 
nieruchomości stanowiącej własność gminy 
Lewin Kłodzki. 

Uchwała zrealizowana. 
Nieruchomość sprzedana. 

34 Uchwała nr XXXV/214/2021 28.09.2021             
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż 
nieruchomości stanowiącej własność gminy 
Lewin Kłodzki 

Uchwała w trakcie realizacji. 

35 Uchwała nr XXXV/215/2021             28.09.2021 
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż 
nieruchomości stanowiącej własność gminy 
Lewin Kłodzki. 

Uchwała Zrealizowana. 
Nieruchomość sprzedana. 

36 Uchwała nr XXXV/216/2021            28.09.2021 
w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta 
Gminy Lewin Kłodzki. 

Uchwała zrealizowana. 

37 Uchwała nr XXXV/217/2021            28.09.2021 
w sprawie uznania skargi Krzysztofa 
Gospodarka za bezzasadną. 

Uchwała zrealizowana. 
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Lp. NR UCHWAŁY, DATA PODJĘCIA, TYTUŁ 
UCHWAŁY 

REALIZACJA 

38 Uchwała nr XXXVI/218/2021           29.10.2021 
w sprawie: wprowadzenia zmian w Budżecie 
Gminy Lewin Kłodzki za 2021 rok 

Uchwała zrealizowana, zmiany zostały 
wprowadzone. 

39 Uchwała nr XXXVI/219/2021 29.10.2021                             
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy Lewin Kłodzki.  

Uchwała w trakcie realizacji, bieżące zmiany 
zostały wprowadzone. 

40 Uchwała nr XXXVI/220/2021  29.10.2021                              
w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania 
Problemów Społecznych Gminy Lewin Kłodzki 
na lata 2022-2030. 

Strategia została podjęta. 
Uchwała realizowana na bieżąco 

41 Uchwała nr XXXVI/221/2021 29.10.2021            
w sprawie zwolnienia Dyrektora Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego w Lewinie Kłodzkim z 
obowiązku realizacji tygodniowego 
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 
dydaktycznych, wychowawczych                             
i opiekuńczych. 

Ogł. w Dz. Urz. 10.11.2021  poz. 5172 

Uchwała zrealizowana. 

42 Uchwała nr XXXVI/222/2021         29.10.2021 
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi na 
terenie Gminy Lewin Kłodzki oraz ustalenia 
stawki tej opłaty. 

Ogł. w Dz. Urz. 10.11.2021  poz. 5173 

Uchwała zrealizowana. 

43 Uchwała nr XXXVI/223/2021     29.10.2021        
w sprawie określenia stawek podatku od 
nieruchomości na 2022 rok.  

Ogł. w Dz. Urz. 10.11.2021  poz. 5172 

Uchwała zrealizowana. 
Moc straciła uchwała XXVI/166/2020 

44 Uchwała nr XXXVII/224/2021         26.11.2021 
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie 
Gminy Lewin Kłodzki na 2021 rok.  

Uchwała zrealizowana, zmiany zostały 
wprowadzone. 

45 Uchwała nr XXXVII/225/2021          26.11.2021  
w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy 
Lewin Kłodzki do roku 2030.  

Strategia Rozwoju Gminy została podjęta, 
uchwała realizowana na bieżąco. 

46 Uchwała nr XXXVII/226/2021         26.11.2021 
w sprawie określenia wysokości stawek 
podatku od nieruchomości na 2022 rok. 

Ogł. w Dz. Urz. 26.11.2021  poz. 5561 

Uchwała zrealizowana 
Moc straciła uchwała XXXVII/223/2021 

47 Uchwała nr XXXVII/227/2021        26.11.2021 
w sprawie wyrażenia zgody na 
wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej 
własność Gminy Lewin Kłodzki na czas 
oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas 
nieokreślony. 

Uchwała zrealizowana 
Nieruchomość wydzierżawiona(INPOST) 

48 Uchwała nr XXXVII/228/2021         26.11.2021 
w sprawie uchwalenia Programu współpracy 
Gminy Lewin Kłodzki z organizacjami 
pozarządowymi oraz innymi podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku 
publicznego na rok 2022. 

Uchwała realizowana na bieżąco. 
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49 Uchwała nr XXXVII/229/2021          26.11.2021 
w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu 
dostarczania wody i odprowadzania ścieków 
na terenie Gminy Lewin Kłodzki w celu 
przekazania go do zaopiniowania Organowi 
Regulacyjnemu. 

Uchwała zrealizowana, projekt został przekazany 
Organowi Regulacyjnemu. 

50 Uchwała nr XXXVII/230/2021        26.11.2021 
w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania 
czystości i porządku na terenie Gminy Lewin 
Kłodzki. 

Uchwała zrealizowana. 

51 Uchwała nr XXXVII/231/2021         26.11.2021 
w sprawie zmiany uchwały nr XIX/115/2020 
Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 29 stycznia 
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. 

Uchwała zrealizowana. 

52 Uchwała nr XXXVII/232/2021        26.11.2021 
w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta 
Gminy Lewin Kłodzki. 

Uchwała zrealizowana. 

53 Uchwała Nr XXXVIII/233/2021        30.12.2021 
w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy Lewin Kłodzki.  

WPF został przyjęty, uchwała realizowana na 
bieżąco. 

54 Uchwała Nr XXXVIII/234/2021        30.12.2021 
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lewin 
Kłodzki na rok 2022. 

Ogł. w Dz. Urz. 27.04.2022  poz. 2340 

Budżet na rok 2022 został przyjęty, uchwała 
realizowana na bieżąco. 

55 Uchwała Nr XXXVIII/235/2021        30.12.2021 
w sprawie ustalenia wydatków 
niewygasających z końcem 2021 roku.  

Uchwała realizowana na bieżąco. 

56 Uchwała Nr XXXVIII/236/2021           30.12.2021 
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy Lewin Kłodzki.  

Uchwała zrealizowana, zmiany zostały 
wprowadzone. 

57 Uchwała Nr XXXVIII/237/2021        30.12.2021 
w sprawie zmian w Budżecie Gminy Lewin 
Kłodzki na 2021 rok. 

Uchwała zrealizowana, zmiany zostały 
wprowadzone. 

58 Uchwała Nr XXXVIII/238/2021         30.12.2021 
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu 
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania 
Narkomanii dla Gminy Lewin Kłodzki na 2022 
rok. 

Program został przyjęty, uchwała realizowana na 
bieżąco w 2022 roku. 

59 Uchwała Nr XXXVIII/239/2021        30.12.2021 
w sprawie wyrażenia zgody na 
wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej 
własność Gminy Lewin Kłodzki na czas 
oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas 
nieoznaczony. 

Uchwała realizowana na bieżąco. 
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60 Uchwała Nr XXXVIII/240/2021            30.12.2021 
w sprawie zmiany uchwały nr XIX/115/2020 
Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 29 stycznia 
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. 14.01.2022  poz. 219 

Uchwała zrealizowana. 
 

61 Uchwała nr XXXVIII/241/2021         30.12.2021  
w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta 
Gminy Lewin Kłodzki. 

Uchwała zrealizowana. 

62 Uchwała nr XXXVIII/242/2021          30.12.2021  
w sprawie zmiany w składzie osobowym 
Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.  

Uchwała zrealizowana. 
Ze stanowiska została odwołana Pani Klaudia 
Wilk, nowym Przewodniczącym Komisji został 
Pan Marcin Studziński. 

63 Uchwała nr XXXVIII/243/2021            30.12.2021 
w sprawie zatwierdzenia planu kontroli oraz 
terminów posiedzeń Komisji Rewizyjnej na I 
półrocze 2022 roku. 

Uchwała zrealizowana, plan posiedzeń został 
przyjęty. 
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