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BIULETYN INFORMACYJNY nr 53 
        Burmistrza i Rady Miasta Wojcieszów 

 
Grudzień 2016 r. 

Zdrowych i pogodnych Świąt Bożego Narodzenia  
dużo ciepła i radości przy wigilijnym stole,  

a w Nowym 2017 Roku, spełnienia marzeń, 
obfitych portfeli i przyjaznych twarzy wokół siebie 

życzą  
Burmistrz i Rada Miasta Wojcieszów 

 

Działalność uchwałodawcza Rady Miasta- 
podjęto uchwały w sprawie: 

 Określenia wysokości stawek podatku od 
nieruchomości na terenie miasta Wojcieszów 
na 2017 rok, 
 Określenia stawek podatku od środków 
transportowych na 2017 rok 
  Nadania nazw ulicom na terenie miasta 
Wojcieszów ( ulica Turystyczna i ulica 
Działkowa), 
 Programu opieki nad zwierzętami 
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 
zwierząt dla Gminy Wojcieszów w roku 2016, 
 Przystąpienia do realizacji projektu pn.              
”Wieże i punkty widokowe oraz ścieżki na 
rzecz rozwoju turystyki w Euroregionie” 
 Uchwalenia ”Planu Gospodarki 
Niskoemisyjnej dla Gminy Wojcieszów”, 
 Oceny zasobów pomocy społecznej 
Gminy Wojcieszów, 
 Regulaminu utrzymania czystości 
i porządku na terenie Gminy Wojcieszów, 
 Gminnego Programu Wspierania 
Rodziny na lata 2016- 2018, 
 Przystąpienia wraz z Nadleśnictwem 
Złotoryja do wspólnej realizacji zadania  pn. 
„Przebudowa drogi nr 1 obręb II                          
w Wojcieszowie łącznie z odwodnieniem 
drogi na odcinku 837 m 
 Przyjęcia Lokalnego Programu 
Rewitalizacji Miasta Wojcieszów na lata 2016-
2023, 
 Określenia zwrotu wydatków na pomoc 
rzeczową, zasiłki celowe i zasiłki okresowe 
przyznane pod warunkiem ich zwrotu, 
 Wysokości oraz szczegółowych 
warunków i trybu przyznawania oraz zwrotu 
zasiłku celowego na ekonomiczne 
usamodzielnienie, 
 Przyjęcia program współpracy Gminy 
Wojcieszów z organizacjami pozarządowymi 

oraz innymi podmiotami prowadzącymi 
działalność pożytku publicznego na rok 2017. 
 wyrażenia zgody na przejęcia przez 
Gminę Miejską Wojcieszów zadania 
publicznego zarządzania przystankami 
komunikacyjnymi zlokalizowanymi w ciągu 
drogi wojewódzkiej nr 328 w granicach 
administracyjnych Gminy Miejskiej 
Wojcieszów. 
 wyboru metody ustalenia opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi 
oraz ustalenia wysokości tej opłaty                         
i ustalenia stawki opłaty za pojemnik. 
 

treść uchwał na stronie 
internetowej:www.bip.wojcieszow.pl 

 

INFORMACJA ZGKiM 

Zakład Gospodarki Komunalnej                           
i Mieszkaniowej  w Wojcieszowie informuje, że 
Rada Miasta Wojcieszów Uchwałą Nr 
XXI.102.2016 z dnia 27 lipca 2016 r. zatwierdziła 
taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę                 
i zbiorowe odprowadzanie ścieków na okres od 
dnia 1 września 2016 r. do dnia 31 sierpnia 2017 
r.za pobór wody z miejskiej sieci wodociągowej: 
4,65 zł. brutto za odprowadzanie ścieków: 6,67 
zł. brutto 

Stawka dla gospodarstw domowych 
pozostaje na tym samym poziomie od roku 
2014. Natomiast dla pozostałych odbiorców 
stawka została obniżona i wynosi tak jak dla 
gospodarstw domowych. Tym samym od                    
1 września 2016 r. stawki za wodę i ścieki są 
jednakowe dla wszystkich odbiorców z miasta 
Wojcieszów. 
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Odśnieżanie chodników 

W związku z możliwymi opadami śniegu, 
przypominamy zarządcom oraz właścicielom i 
administratorom posesji o konieczności 
uprzątnięcia śniegu i lodu z chodników 
przylegających do ich nieruchomości.  
Obowiązek taki nakładają przepisy ustawy               
z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 
i porządku   w gminach. 
Właściciele i zarządcy obiektów budowlanych są 
odpowiedzialni za: 

- usuwanie zalegającego na dachach śniegu              
i lodu, uprzątanie błota, śniegu, lodu i innych 
zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż 
nieruchomości oraz usuwanie nawisów (sopli) z 
okapów, rynien i innych części nieruchomości. 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej                    
w Wojcieszowie informuje, że od nowego 
okresu zasiłkowego tj. 1 listopada  2016r. 

ulegają zmianie wysokości zasiłków 
rodzinnych 

• 95,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia    5 
roku życia; 

• 124,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku 
życia do ukończenia 18 roku życia; 

• 135,00 zł na dziecko w wieku powyżej 18 roku 
życia do ukończenia 24 roku życia. 

oraz dodatki do zasiłku rodzinnego z tytułu: 

• samotnego wychowywania dziecka - 193,00 zł 
miesięcznie na dziecko, nie więcej jednak niż 386 
zł na wszystkie dzieci. 

• wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej 
- 95,00 zł, 

• kształcenia i rehabilitacji dziecka 
niepełnosprawnego: na dziecko do ukończenia 5 
roku życia - 90,00 zł, na dziecko powyżej             
5 roku życia do 24 roku życia -110,00 zł, 

• podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza 
miejscem zamieszkania: dojazd do szkoły - 69,00 
zł, internat, stancja – 113,00 zł. O przyznanie 
świadczenia będą mogły również ubiegać się 
osoby zatrudnione lub prowadzące pozarolniczą 
działalność gospodarczą jeżeli nie będą pobierały 
zasiłku macierzyńskiego. Skorzystają z niego 
również rodzice, których dziecko urodziło się 
przed 1 stycznia 2016 r., a którzy nie mają prawa 

do zasiłku macierzyńskiego –                     
w takim przypadku, świadczenie rodzicielskie 
będzie im przysługiwało od 1 stycznia 2016 r. do 
ukończenia przez dziecko 1 roku życia 
(odpowiednio dłużej w przypadku 
wieloraczków). Świadczenie rodzicielskie 
przysługuje w wysokości 1000 zł miesięcznie, 
nie jest uzależnione od kryterium dochodowego 
(jest to kwota netto gdyż świadczenie 
rodzicielskie nie podlega opodatkowaniu ani 
innym obciążeniom). Wsparcie finansowe                   
w postaci świadczenia rodzicielskiego będzie 
przysługiwało przez rok (52 tygodnie) po 
urodzeniu dziecka w wysokości 1000 zł 
miesięcznie, a w przypadku urodzenia 
wieloraczków ten okres będzie mógł być 
wydłużony nawet do 71 tygodni. 

Kto nie skorzysta ze świadczenia? 

 osoby otrzymujące zasiłek macierzyński nie 
będą mogły skorzystać ze świadczenia 
rodzicielskiego; 

 w momencie, gdy jeden rodzic otrzymuje 
zasiłek macierzyński, drugi rodzic nie 
będzie mógł skorzystać ze świadczenia 
rodzicielskiego; 

 nowy zasiłek nie będzie przysługiwał 
również osobom, które korzystają z tego 
typu świadczeń z tytułu urodzeniu dziecka                        
w innych systemach niż powszechny system 
ubezpieczeniowy (np. funkcjonariusze 
służb mundurowych). 

Wieści z Biblioteki 

 W roku 2016 Miejska Biblioteka Publiczna,   
w ramach Narodowego Programu Rozwoju 
Czytelnictwa, otrzymała 4 700,00 złotych. 
Za pieniądze te zakupiono 183 egzemplarze 
książek; 153 z literatury pięknej dla 
dorosłych, literatury dziecięcej oraz 11 
publikacji popularnonaukowych. Kwota ta 
stanowi 25% wydatków na zakup 
księgozbioru finansowanych z budżetu 
miasta. 

 Pracownicy biblioteki wzięli udział                        
w warsztatach organizowanych przez 
Miejską Bibliotekę Publiczną w Złotoryi. 
Bibliotekarki poznawały nowe formy 
plastyczne z wykorzystaniem naturalnych 
surowców takich jak piasek, kamień. 
Ostatnie warsztaty, pod tytułem „Przygoda                           
z dopalaczami czyli spacer ze śmiercią”, 
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prowadzone były przez panią Iwonę 
Podlasińską.  Kolejny rok bibliotekarki                   
spotykają się z przedszkolakami                               
z Przedszkola Miejskiego w ramach akcji 
„Cała Polska Czyta dzieciom”. 

 Dla starszych grup przedszkolnych 
przygotowane zostały również zajęcia pod 
hasłem „Bawimy się jesienią”. 

 Klub Szachowy działający przy bibliotece 
zyskał nowych, młodych, zdolnych 
szachistów, którzy w tym sezonie pojawili 
się na wtorkowych spotkaniach.  
Przypominamy, że klub jest otwarty na 
nowych członków, więc gdyby ktoś miał 
ochotę zagrać w szachy. 

 Serdecznie Zapraszamy ! 

Zadania inwestycje w roku 2016 

 Wykonanie i wymiana oznakowania 
pionowego i poziomego na terenie miasta 
Wojcieszów wg zatwierdzonego projektu 
organizacji ruchu- etap II, część 3. 

 Dostawa fabrycznie nowego ciągnika 
rolniczego z osprzętem zimowym – (pług 
odśnieżny lemieszowy i piaskarka 
samosamozaładowcza przyczepy 
komunalnej oraz wozu asenizacyjnego w 
Wojcieszowie. 

 Wykonanie określenia nośności                      
4 mostów usytuowanych na terenie 
miasta Wojcieszów: most na wysokości 
ul. Bolesława Chrobrego 67, most na 
wysokości ul. Bolesława Chrobrego 77, 
most na wysokości ulicy Robotniczej, 
most na wysokości ul. Sadowej. 

 Przebudowa istniejącej bieżni 
lekkoatletycznej przy budynku Zespołu 
Szkół w Wojcieszowie. 

 Przebudowa drogi nr 1 obręb II                           
w Wojcieszowie na odcinku od km 0,000 
do km 0,837 łącznie                                
z odwodnieniem drogi na odcinku 837 m 
(powódź- lipiec 2012 r.) 

 Dostawa fabrycznie nowego lekkiego 
samochodu ratowniczo-gaśniczego                 
z napędem 4x4 (zabudowa kontenerowa) 
dla Ochotniczej Straży Pożarnej                      
w Wojcieszowie. 

 Przebudowa drogi nr 308 i 238/7 obręb 
IV (ciąg dalszy ul. Kresowej) na odcinku 
od km 0,000 do km 0,150 oraz drogi nr 
313 obręb IV (od ul. Kresowej 1 ) na 

odcinku od km 0,000 do km 0,115                   
w Wojcieszowie (powódź- lipiec 2012 r.) 

 Zakup Kotła centralnego ogrzewania do 
SPZOZ Przychodni Rejonowej                      
w Wojcieszowie, ul. Bolesława 
Chrobrego 79, 

 Zakup kotła centralnego ogrzewania do 
budynku komunalnego ul. Bolesława 
Chrobrego 122 w Wojcieszowie, 

 Budowa wiat przystankowych                           
ul. Bolesława 19 Chrobrego 60,73,197, 

 Projekt budowlany adaptacji dobudówki 
przy budynku Bolesława Chrobrego 71 b, 

 Rozbudowa cmentarza komunalnego, 

 Udział w wykonaniu dokumentacji 
projektowo-kosztorysowej modernizacji 
obiektu Komendy powiatowej Policji 

Inwestycje zrealizowane i w trakcie 
realizacji w roku 2016 przez Gminę 
Wojcieszów 

 Gmina Wojcieszów złożyła wniosek 
aplikacyjny na działanie 3.3 A Projekty 
związane z kompleksową modernizacją 
energetyczną budynków użyteczności 
publicznej. Urząd Miasta Wojcieszów, ul. 
Pocztowa 1 Zespół Szkół                            
w Wojcieszowie, ul. Żeromskiego 8  
Budynek Przychodni – Bolesława 
Chrobrego 79. Projekt jest realizowany                  
w ramach  Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa 
Dolnośląskiego 2014-2020. 

 Gmina złożyła wniosek  o przyznanie 
dotacji na  “Przygotowanie programu 
rewitalizacji” – konkurs organizowany 
przez Województwo Dolnośląskie oraz 
Ministerstwo Infrastruktury i rozwoju. 

STOWARYSZENIE ZIEMIA 
AKTYWNYCH 

Od 2 listopada 2016 r. do 31 maja 2017 r. 
wojcieszowscy seniorzy maja możliwość 
uprawiania systematycznej gimnastyki pod okiem 
specjalisty oraz udziału w innych zajęciach 
ruchowych. Stowarzyszenie Ziemia Aktywnych 
rozpoczęło realizację projektu „SPRAWNI 
SENIORZY. DLA SIEBIE  I INNYCH” 
dofinansowanego przez fundację PKO Banku 
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Polskiego. Celem projektu jest usprawnienie 
motoryki seniorów i zachęta do aktywnego życia. 
Gimnastyka, wspólne spacery, udział                              
w zorganizowanych przez SZA wycieczkach i gra  
w bule to sposób spędzania wolnego czasu który 
nie tylko pozwoli na podniesienie formy fizycznej 
Seniorów, ale także na wspólne rozmowy, 
wzajemne wsparcie, otuchę i zachętę do 
aktywnego życia – dla siebie i innych. 
Stowarzyszenie Ziemia Aktywnych w 2016 roku 
zorganizowało 12 wycieczek turystyczno-
krajoznawczych, w których wzięło udział 251 
osób.                Prezes Stowarzyszenia Jolanta Sałek 

APEL O ZACHOWANIE CZYSTOŚCI 

Dzikie wysypiska śmieci niosą poważne 
zagrożenia dla środowiska naturalnego. 

W przeciwieństwie do wysypisk legalnych, nie są 
one oddzielone od podłoża kilkoma warstwami 
wytrzymałej folii oraz warstwą żużlu. Brak tych 
zabezpieczeń powoduje przedostawanie się 
substancji toksycznych do gleby i wód 
gruntowych. 

Dzikie wysypiska śmieci prowadzą do zaburzeń 
funkcjonowania ekosystemów leśnych, nierzadko 
do śmierci występujących wokół drzewostanów. 

Składowane odpady z czasem zaczynają się 
rozkładać (nie ma możliwości kontrolowania 
tego procesu na dzikich wysypiskach). 
Następuje rozwój bakterii chorobotwórczych                                  
i niebezpiecznych grzybów. Nieprzyjemne dla 
człowieka zapachy przyciągają zwierzęta 
roznoszące groźne choroby: szczury, komary, 
muchy. 

Powstające w dzikim wysypisku biogazy 
doprowadzić mogą do samozapłonu odpadów. 

Ponadto dzikie wysypiska śmieci szpecą nasz 
piękny krajobraz, odstraszają turystów                        
i wystawiają mieszkańcom niechlubne 
świadectwo. 

Czy wiesz, że śmieci, które wytwarzamy                      
w naszym codziennym życiu, z wyjątkiem 
odpadków organicznych, nie ulegają naturalnemu 
rozkładowi prowadzonemu przez 
mikroorganizmy i bardzo długo zalegają w 
środowisku: 

 

karton po napoju- 10-30 lat 
puszka po konserwie- 40-80 lat 
puszka aluminiowa po napoju-50-100 lat 
jednorazowa torba foliowa  100-120 lat 
opona samochodowa- 300-500 lat 
butelka plastikowa-500-1000 lat 
butelka szklana - kilka tysięcy lat! 

Drodzy Mieszkańcy! 

Uprzejmie przypominamy, że termin płatności    
za odpady komunalne mija 10 dnia każdego 
miesiąca.  

IMPREZY NA TERENIE MIASTA 
WOJCIESZÓW w roku 2016 

W roku 2016 na terenie naszego miasta miały 
miejsce imprezy kulturalno-rozrywkowe: 
Styczeń- Sala Kinowa – Wielka Orkiestra 
Świątecznej Pomocy, 
Luty- Sala Kinowa- II Wojcieszowskie Śpiewanie 
Kolęd, 
Maj- Kamieniołom Gruszka- Mistrzostwa Polski 
w Technikach Jaskiniowych, 
Maj- I Festyn Parafialny przy Parafii MBKP 
Wojcieszów. 
Czerwiec -Teren byłego OSiR - XI Korowód 
Radości, 
Sierpień- 70 Rocznica powstania Klubu Orzeł 
Wojcieszów, 
Wrzesień- Teren byłego OSiR –Festiwal Muzyki 
Niezależnej  Oudside Fest, 
Wrzesień - Droga Powiatowa Nr 2607 D- 
Czasówka Kaczawska, 
Wrzesień - Sala Kinowa - Dzień Seniora, 
Październik- I Euroregionalne Zawody Psich 
Zaprzęgów, 
Listopad – I Wojcieszowski Bieg Niepodległości. 
Serdecznie dziękujemy wszystkim mieszkańcom 
za udział i zaangażowanie w w/w imprezach. 
Dzięki ofiarności, organizacji i wytrwałości 
możliwa jest realizacja zamierzeń, żywa staje się 
integracja społeczności lokalnej, a plany 
zmieniają się w rzetelne działania. Za te właśnie 
przymioty, wcielanie w życie naszego miasta 
imprez kulturalnych, sportowych  Burmistrz                 
i Rada Miasta składają szczere podziękowania 
organizatorom wszystkich zrealizowanych 
przedsięwzięć. Nie sposób wymienić wszystkich, 
ale nie należy zapomnieć o wydarzeniach 
organizowanych przez Zespół Szkół, Miejskie 
Przedszkole Publiczne i SOSW  w Wojcieszowie. 
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