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I. WSTĘP 

 

Obowiązek sporządzenia raportu o stanie gminy wynika z art. 28aa ustawy o samorządzie 

gminnym. Raport obejmuje podsumowanie działalności Wójta Gminy Pielgrzymka w roku 

2018. 

 

II. INFORMACJE OGÓLNE 
 
 

A. Ogólna charakterystyka Gminy Pielgrzymka (w tym demografia) 

 

Gmina Pielgrzymka położona jest w zachodniej części Pogórza Kaczawskiego,                             

w południowo – zachodniej części województwa dolnośląskiego. Sieć osadniczą tworzy                         

9 miejscowości wiejskich. W gminie w ostatnich latach obserwuje się niewielki wzrost liczby 

mieszkańców. 

Gmina ma typowo rolniczy charakter, a dobre warunki klimatyczne i glebowe pozwalają 

na prowadzenie produkcji rolnej. W strukturze powierzchni 76,2%  stanowią użytki rolne, 

wśród których przeważają grunty orne, zajmując 79% powierzchni; niewielki areał zajmują 

sady – zaledwie 0,5% a 9,1% łąki i 8,2% pastwiska. Lasy pokrywają 18,1% powierzchni. 

Obszary prawnie chronione stanowią 11,3% powierzchni.  

Występują tu także złoża surowców mineralnych – eksploatuje się piaskowce oraz 

kruszywa budowlane. 

Gmina oprócz dobrych warunków wpływających na rozwój rolnictwa, ma sprzyjające 

warunki do rozwoju agroturystki i turystyki. Przez gminę wiodą oznakowane szlaki turystyczne 

– Wygasłych Wulkanów i Zamków Piastowskich. Wędrując przez sołectwa gminy spotkać 

można krzyże pokutne,  a w parkach podworskich pomniki przyrody. Na terenie gminy działają 

stowarzyszenia, wspomagając przy tym integrację lokalną. Gmina jest bogata w zabytki 

sakralne. 

 

Sołectwa Gminy Pielgrzymka:  
 

1. CZAPLE 

2. JASTRZĘBNIK 

3. NOWE ŁĄKI 

4. NOWA WIEŚ GRODZISKA 

5. PIELGRZYMKA 

6. PROBOSZCZÓW 

7. SĘDZIMIRÓW 

8. TWARDOCICE 

9. WOJCIESZYN 

 

 

Gmina Pielgrzymka sąsiaduje od strony zachodniej z Gminą Lwówek Śląski, która 

administracyjnie należy do powiatu lwóweckiego i Gminą Warta Bolesławiecka należącą do 

powiatu bolesławieckiego. 
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Gmina Pielgrzymka zajmuje obszar 105,2 km2. Obszar gminy stanowi 18,26% 

powierzchni powiatu złotoryjskiego oraz 0,52% województwa dolnośląskiego. 

Według danych z 2018 roku obszar gminy Pielgrzymka zamieszkiwało: 4578 

mieszkańców a średnia gęstość zaludnienia to 43,52 osoby na km2,. Poniżej przedstawiona 

została tabela, która pokazuje wielkość oraz liczbę mieszkańców zamieszkujących 

poszczególne miejscowości administracyjnie wchodzące w skład gminy Pielgrzymka. 

 

Tabela 1. Podział administracyjny i liczba mieszkańców Gminy Pielgrzymka 

Miejscowość 
Powierzchnia 

(w ha) 

Procentowy 

udział 

Mieszkańcy 

(stan na 

31.12.2018 r.) 

Procentowy 

udział 

Czaple 981 9,2 313 6,8 

Jastrzębnik 497 4,8 142 3,1 

Nowe Łąki - - 30 0,6 

Nowa Wieś Grodziska 1125 10,8 756 16,5 

Pielgrzymka 1812 17,2 781 17,1 

Proboszczów 2256 21,6 982 21,5 

Sędzimirów 806 7,7 390 8,5 

Twardocice 1638 15,8 696 15,2 

Wojcieszyn 1405 13,4 488 10,7 

OGÓŁEM: 10 520 100 4578 100 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Urzędu Gminy Pielgrzymka 

 

Największą powierzchniowo miejscowością jest Proboszczów, w którym mieszka 982 

osoby  i jest to 21,5% ogółu mieszkańców gminy. 

Miejscowość Pielgrzymka odgrywa znaczącą rolę w gminie z uwagi na położenie przy 

głównych szlakach komunikacyjnych oraz fakt, że jest ona siedzibą władz gminnych oraz 

centrum usług świadczonych na rzecz mieszkańców całej gminy. 

 

Wykres 1. Ilość mieszkańców w poszczególnych w miejscowościach gminy Pielgrzymka 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Gminy w Pielgrzymce 

Czaple; 313 Jastrzębnik; 142

Nowe Łąki; 30

Nowa Wieś 
Grodziska; 756

Pielgrzymka; 
781

Proboszczów; 
982

Sędzimirów; 
390

Twardocice; 
696

Wojcieszyn; 
488



- 4 - 

 

Wykres 2. Powierzchnia poszczególnych miejscowości gminy Pielgrzymka 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Gminy w Pielgrzymce 

  

Tabela 2. Migracje ludności w Gminie Pielgrzymka w latach 2012-2018 

Wyszczególnienie Jedn. miary 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Zameldowania 

Ogółem osoba 105 95 37 51 41 46 83 

Mężczyźni osoba 42 49 20 22 14 20 36 

Kobiety osoba 63 46 17 29 27 26 47 

Wymeldowania 

Ogółem osoba 13 11 43 41 71 60 183 

Mężczyźni osoba 6 7 19 19 33 33 100 

Kobiety osoba 7 4 24 22 38 27 83 

Saldo migracji 

Ogółem osoba +92 +84 +6 -10 -30 -14 -100 

Źródło: Opracowanie na podstawie danych z Urzędu Gminy Pielgrzymka 

 

 Wskaźnik salda migracji w Gminie Pielgrzymka na przestrzeni lat 2012-2014 

przyjmował wartość dodatnią. Od 2015 r. saldo migracji było ujemne. Do powodów wyjazdu 

zaliczyć można m.in. poszukiwanie lepiej płatnej pracy, chęć kontynuacji nauki, poszukiwanie 

lepszych warunków mieszkaniowych, sprawy rodzinne itp.  
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Tabela 3. Urodzenia, zgony i przyrost naturalny w Gminie Pielgrzymka w roku 2018 

Miejscowość Urodzenia Zgony 
Liczba 

mieszkańców 

Przyrost 

naturalny 

Czaple 3 6 313 -0,96 

Jastrzębnik 2 2 142 0,00 

Nowe Łąki 0 0 30 0,00 

Nowa Wieś 

Grodziska 
3 7 756 -0,53 

Pielgrzymka 11 8 781 0,38 

Proboszczów 8 9 982 -0,10 

Sędzimirów 8 7 390 0,26 

Twardocice 7 9 696 -0,29 

Wojcieszyn 2 5 488 -0,61 

RAZEM: 44 53 4578 -0,20 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Gminy w Pielgrzymce. 

 

W 2018 r. w gminie Pielgrzymka urodziło się 44 osób natomiast zmarło 53 osoby  

w związku z tym przyrost naturalny był ujemny i wyniósł -0,20%. 

 

Wykres 3. Procentowa struktura mieszkańców w podziale na płeć w Gminie Pielgrzymka 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Gminy w Pielgrzymce 

 

Proporcje płci w Gminie Pielgrzymka są zbliżone. Mężczyźni stanowią 49,5% populacji 

natomiast kobiety 50,5%. 
 

Kobiety
50,5%

Mężczyźni
49,5%
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Tabela 4. Liczba ludności i jej struktura według ekonomicznych grup wieku w gminie 

Pielgrzymka w latach 2012-2018 

Wyszczególnienie 
Jednostka 

miary 
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Liczba ludności 

Ogółem Osoba 4517 4589 4592 4680 4650 4628 4578 

Mężczyźni Osoba 2307 2344 2257 2386 2361 2276 2264 

Kobiety Osoba 2210 2245 2335 2294 2289 2352 2314 

w wieku przedprodukcyjnym 

Ogółem Osoba 974 961 904 882 894 776 1003 

Mężczyźni Osoba 528 515 481 469 479 339 512 

Kobiety Osoba 446 446 423 413 415 437 491 

w wieku produkcyjnym 

Ogółem Osoba 2996 3037 3043 3088 3010 2948 2772 

Mężczyźni Osoba 1628 1655 1659 1692 1644 1602 1490 

Kobiety Osoba 1368 1382 1384 1396 1366 1346 1282 

w wieku poprodukcyjnym 

Ogółem Osoba 547 591 645 710 746 904 803 

Mężczyźni Osoba 151 174 195 225 239 335 262 

Kobiety Osoba 396 417 450 485 507 569 541 

Udział ludności wg ekonomicznych grup wieku w % ludności ogółem 

w wieku przedprodukcyjnym % 21,5 20,9 19,6 18,8 19,2 16,8 21,9 

w wieku produkcyjnym  % 66,3 66,1 66,2 66,0 64,7 63,7 60,6 

w wieku poprodukcyjnym  % 12,1 12,8 14,0 15,2 16,0 19,5 17,5 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Urzędu Gminy w Pielgrzymce 

 

 

 

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE GMINY PIELGRZYMKA 
 

Lp. Rodzaj  Nazwa i adres 

1. 

 
Jednostki budżetowe 

Urząd Gminy Pielgrzymka 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pielgrzymce 

2. 
Publiczne szkoły                      

i placówki oświatowe 

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Pielgrzymce 

z filiami: 

- w Nowej Wsi Grodziskiej 

- w Twardocicach 

Szkoła Podstawowa im. Wł. Puchalskiego                                       

w Proboszczowie 

Gminne Przedszkole w Twardocicach 
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3. 
Publiczny zakład 

opieki zdrowotnej 
Gminny Zespół Zakładów Opieki Podstawowej                                

w Pielgrzymce 

4. 
Samorządowa 

instytucja kultury 

Gminne Centrum Kultury i Biblioteka w Pielgrzymce 

z filiami: 

- w Proboszczowie 

- w Nowej Wsi Grodziskiej 

- w Twardocicach 

5. Inne 

Warsztat Terapii Zajęciowej w Wojcieszynie 

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.                            

w Pielgrzymce 

 
 
III. INFORMACJE FINANSOWE 
    

 

ROK 2018 
 

Udział dochodów własnych w dochodach ogółem – 28,36% 
 

Wykonanie dochodów ogółem 24 168 405,94 zł 

Wykonanie dochodów własnych 6 853 086,21 zł 

 
 

Udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem – 21,01% 
 

Wykonanie – wydatki ogółem 25 645 486,03 zł 

Wykonanie – wydatki majątkowe 5 388 189,33 zł 

 

 

Wykonanie dochodów (w tym PIT, CIT) 

 

Plan dochodów 25 645 486,03 zł 

Wykonanie ogółem, 
w tym: 

24 168 405,94 zł 

PIT 2 615 524,00 zł 

CIT 22 334,99 zł 
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Wykonanie wydatków 

 

Plan 26 177 130,44 zł 

Wykonanie 25 645 486,03 zł 

 
 

 
 

 

Wynik budżetu 

 

Planowany wynik 

NADWYŻKA 
553 964,00 zł 

Wykonanie 
DEFICYT 

1 477 080,09 zł 
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Wysokość wydatków majątkowych w stosunku do planu 94,75% 

 

Plan 5 686 711,50 zł 

Wykonanie 5 388 189,33 zł 

 
 
 

 
 

 

Środki zewnętrzne pozyskane w 2018 roku 
 
 

Tytuł projektu 
Źródło 

finansowania 

Dane z umowy dofinansowania Wartość 

środków, która 

wpłynęła  

w 2018 roku 

Wartość 

projektu  

w złotych 

Wartość 

dofinansowania 

w złotych 

Wkład 

własny  

w złotych 

1 2 3 4 5 6 

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej 

Gminy Pielgrzymka (2016-2019) 
RPO WD                    

2014 - 2020 
5 109 513,17 4 343 086,20 766 426,97 1 819 250,07 

e-Pielgrzymka.biz - wdrożenie e-usług w Gminie 

Pielgrzymka wraz z zakupem niezbędnej infrastruktury 

(2016-2018) 

RPO WD                   

2014 - 2020 
1 266 037,01 1 244 019,20 22 017,81 167 055,60 

Pracownie cyfrowe w szkołach podstawowych  

i gimnazjum w Gminie Pielgrzymka 
RPOWD                 

2014 - 2020 
414 558,62 336 193,69 78 364,93 111 449,37 

Ochrona cennych przyrodniczo terenów Gór i Pogórza 

Kaczawskich poprzez budowę alternatywnych ścieżek  

i tras rowerowych  (2017-2018) 

RPO WD                  

2014 - 2020 
1 289 571,93 1 096 136,14 193 435,79 641 656,70 

T.I.K ? Tak ! Nasze szkoły otwarte na świat                        

(2016-2018) 
RPO WD                  

2014 - 2020 
945 119,62 883 498,22 

61 621,40  

niefinansowy 
883 498,22 

Remont drogi gminnej dz. nr 1062 w Pielgrzymce Dotacja - DSDiK 285 335,40 250 000,00 38 335,40 250 000,00 

Proboszczów - droga dojazdowa do gruntów rolnych 

Dotacja celowa 

(Urząd 

Marszałkowski) 546 467,95 
130 200,00 

174 267,95 
130 200,00 

Dotacja celowa  

z budżetu państwa 250 000,00 250 000,00 

Przebudowa drogi gminnej w Pielgrzymce dz. nr 924 

(usuwanie skutków klęsk żywiołowych) 
Dotacja celowa z 

budżetu państwa 
97 000,00 97 000,00 4 500,00 97 000,00 

0,00

1 000 000,00

2 000 000,00

3 000 000,00

4 000 000,00

5 000 000,00

6 000 000,00

7 000 000,00
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w latach w latach 2015 

- 2018



- 10 - 

 

Odtwarzanie rowów i wymiana przepustów  

w m. Wojcieszyn 

Dotacja celowa 

(Urząd 

Marszałkowski) 
49 880,00 29 500,00 20 380,00 29 500,00 

Spacer po dnie morza kredowego Dotacja zwrotna 44 652,89 44 652,89 0,00 0,00 

Utworzenie miejsca turystyczno-rekreacyjnego Dotacja zwrotna 59 760,65 59 760,65 0,00 0,00 

Tematyczne miejsca turystyczne w wiosce piasku  

i kamienia 
Dotacja zwrotna 110 170,00 110 170,00 0,00 110 170,00 

Zagospodarowanie parku w Pielgrzymce Dotacja zwrotna 76 925,00 76 925,00 0,00 0,00 

Otwarte strefy aktywności w m. Pielgrzymka  

i Proboszczów 
Dotacja celowa  

z budżetu państwa 
99 900,00 73 550,00 26 350,00 73 250,00 

SUMA  10 394 892,24 9 024 691,99 1 324 078,85 4 563 029,96 

 

 

IV. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO 
 

 

Ogólna powierzchnia gruntów mienia komunalnego na dzień 01.01.2018 r. wynosiła                          

312,00 ha. Wartość majątku trwałego Gminy Pielgrzymka na dzień 31.12.2018 r. wynosi 

66.211.546,58 zł, na dzień 31.12.2017 r. wynosiła 63.700.012,25 zł, w stosunku do stanu na 

dzień 31.12.2018 r. wzrosła  o 2.511.534,33 zł. 

Gmina nie posiada innych niż własność praw majątkowych. 

 

Tabela 5. Struktura majątku trwałego Gminy Pielgrzymka z podziałem na grupy (w zł) 

 

Lp. Wyszczególnienie 
Stan na dzień 

01.01.2018 r. 

Stan na dzień 

31.12.2018 r. 

Zmiana 

wartości 

(4-3) 

Dynamika% 

(4:3) 

1 2 3 4 5 6 

1. (grupa 1) Budynki i lokale 14.957.947,15 17.094.957,39 2.137.010,24 114,29% 

2. (grupa 2) 

Drogi, wodociągi, 

kanalizacje, stacja 

uzdatniania wody, 

boiska, ogrodzenia, 

place 

42.608.388,64 42.577.848,11 - 30.540,53 99,93% 

3. (grupa 0) Grunty 3.018.521,00 3.039.697,00 21.176 100,70% 

4. (grupa 

3,4,5,6) 

Maszyny i urządzenia 

techniczne 
2.113.267,67 2.491.621,19 378.353,52 117,90% 

5. (grupa 7) Środki transportu 883.894,91 883.894,91 0,00 100,00% 

6. (grupa 8) 
Narzędzia, przyrządy, 

wyposażenie 
117.992,98 123.527,98 5.535 104,69% 

Ogółem 63.700.012,25 66.211.546,58 2.511.534,33 103,94% 

  
Gmina Pielgrzymka posiada udziały w: 

• Gminnym Przedsiębiorstwie Komunalnym Sp. z o. o. w Pielgrzymce – 100% o wartości 

183.000,00 zł (1 udział = 1 000 zł), 

• Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej „Sanikom” Sp. z o. o. w Lubawce na koniec 2018 

r. udział wynosi 2,39 % o wartości 223.000,00 zł  (1 udział =  500 zł). 
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V. INFORMACJA O REALIZACJI POLITYK, PROGRAMÓW I STRATEGII  
 

1. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy 

Pielgrzymka i miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego 

 

 Podstawowym dokumentem planistycznym określającym kierunki polityki przestrzennej 

gminy jest Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy 

Pielgrzymka. Zapisy Studiu mają charakter ogólny, nie odnoszą się do pojedynczych działek 

czy budynków lecz do większych obszarów –zespołów urbanistycznych. Ustalenia Studium są 

wiążące przy sporządzaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, nie 

stanowią jednak podstawy prawnej do wydawania decyzji administracyjnych.  

 Nowy dokument „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

gminy Pielgrzymka” został opracowany na zlecenie Wójta Gminy Pielgrzymka. Podstawą 

opracowania była uchwała Rady Gminy Pielgrzymka Nr XIII/67/15 z dnia 30 września 2015 

roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy Pielgrzymka.  

 Miejscowy plan zagospodarowania terenu stanowi podstawę planowania przestrzennego 

w gminie. Gmina Pielgrzymka zajmuje ok 10444,05 ha, z czego 3025 ha pokryta jest planami 

miejscowymi, co stanowi 34 % pokrycia gminy. Gmina posiada 5 miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego: Czaple przeznaczonego pod rozbudowę kopalni kruszywa 

naturalnego „Czaple II”, dwutorowa napowietrzna linia elektroenergetyczna 400 kV Mikułowa 

– Czarna, tereny lokalizacji budownictwa mieszkaniowego we wsi Nowa Wieś Grodziska, wieś 

Proboszczów, terenu zbiornika wodnego Pielgrzymka.  

 Gmina Pielgrzymka w 2018 r. wydała 22 decyzje o warunkach zabudowy w tym                           

20 decyzji z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową a 2 decyzję na zabudowę                                         

z przeznaczeniem pod zabudowę gospodarczą, magazynową. W 2018 r. nie wydano żadnej 

decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego.  

 Ponadto na wnioski zainteresowanych wydano 115 wypisów i wyrysów                                                

z obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania, informacji o planach i zaświadczeń 

o przeznaczeniu nieruchomości w miejscowych planach i Studium gminy, które przez 

wnioskodawców zostały przedłożone u notariuszy, bankach lub w innych organach.    

 

2. Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Pielgrzymka na 

lata 2014-2019  
 

Uchwała Nr XXXVI/235/14 Rady Gminy Pielgrzymka z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie 

przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy 

Pielgrzymka w latach 2014-2018: http://bip.pielgrzymka.biz/?c=547.  

 

Gmina w świetle obowiązujących w kraju przepisów zobowiązana jest do zapewnienia 

lokalu mieszkalnego osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej. Mieszkaniowy 

zasób jest zarządzany i administrowany przez Gminę Pielgrzymka.  

 

 

 

http://bip.pielgrzymka.biz/?c=547
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Tabela 6. Mieszkaniowy zasób Gminy Pielgrzymka (według stanu na stan 31.12.2018 r.) 
 

Lp. Położenie Własność % 
Ilość 

lokali 

Lokale 

mieszkalne 

Lokale 

użytkowe 

1. Pielgrzymka 61 82,5% 10 9 1 

2. Pielgrzymka 36A 100% 4 4 - 

3. Proboszczów 46 100% 5 5 - 

4. Twardocice 47 5,68% 1 1 - 

5. Twardocice 62a 4,9% 1 1 - 

6. Twardocice 62 24,2% 2 2  

7. Twardocice 138  100% 4 4 - 

8. Sędzimirów 39 100% 4 4 - 

9. Jastrzębnik 8 33,3% 1 - 1 

10. Czaple 76 (NWG) 100% 1 - - 

11. Proboszczów 16 35,05 % 2 2 - 

12. Proboszczów 42I 44,80% 2 2 - 

13. Proboszczów 151A 10,9% 1 1 - 

14. Jastrzębnik 20 74% 6 6 - 

15. Jastrzębnik 26 100% 8 8 - 

16. Pielgrzymka kiosk 100% 1 - 1 

17. Pielgrzymka 108A 50% 3 - 3 

18. Pielgrzymka 109A 100% 3 - 3 

19. Wojcieszyn 52 100% 1 - 1 

20. Wojcieszyn 37 WTZ 100% 2 - 1 

21. Pielgrzymka garaże 100% 1 - 1 

22. Nowa Wieś Grodziska sala wiejska  100% 4 - - 

23. Sędzimirów sala wiejska 100% 1 - - 

24. Czaple 29 sala wiejska 100% 1 - - 

25. Pielgrzymka sala wiejska 100% 1 - - 

26. Twardocice sala wiejska 100% 3 2 1 

27. Proboszczów sala wiejska 100% 1 - - 

28. Pielgrzymka hala sportowa, orlik 100% - - - 
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Lp. Położenie Własność % 
Ilość 

lokali 

Lokale 

mieszkalne 

Lokale 

użytkowe 

29. Sędzimirów 47 salka  29,2% 1 - - 

30. Nowa Wieś Grodziska 113 78,25% 11 9 2 

31. 
Pielgrzymka 109 Gminne Centrum 

Kultury i Biblioteka 100% - - - 

32. 

Szkoły (Pielgrzymka, Proboszczów, 

Twardocice, Nowa Wieś Grodziska, 

Sędzimirów,  
100% - - - 

33. 

Szatnie LZS (Pielgrzymka, Nowa 

Wieś Grodziska, Twardocice, 

Czaple) 
100% - - - 

34. 

Budynki OSP (Pielgrzymka, Nowa 

Wieś Grodziska, Sędzimirów, 

Czaple, Wojcieszyn, Twardocice) 
100% - - - 

35 Proboszczów 64 100% 5 5 - 

 

Gmina Pielgrzymka w celu wywiązania się z obowiązków nałożonych ustawą w celu 

zaspokajania potrzeb mieszkańców podnajmuje trzy lokale mieszkalne na terenie gminy                    

o łącznej powierzchni użytkowej 169,45 m2  na terenie wsi Nowa Wieś Grodziska. 

Na liście osób oczekujących na lokal mieszkalny wg stanu na 31.12.2018 r. znajduje  

się 7 gospodarstw domowych oczekujących na przydziału mieszkania gminnego. W 2018 r. 

Wójt Gminy Pielgrzymka zaproponował 3 osobom z listy osób oczekujących, przyjęły 2 osoby, 

natomiast 1 odmówiło przyjęcia. 

Zasady przydziału lokalu gminnego reguluje uchwała Nr X/89/03 Rady Gminy 

Pielgrzymka z dnia 23 października 2003r. w sprawie określenia zasad wynajmowania lokali 

wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Pielgrzymka: 

http://bip.pielgrzymka.biz/?a=500.  

 

3. Zabytki i ochrona konserwatorska 

 

 Na terenie Gminy Pielgrzymka zlokalizowane są obiekty znajdujące się w rejestrze 

ochrony zabytków, który funkcjonuje w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków                             

we Wrocławiu:   https://wosoz.ibip.wroc.pl/public/?id=92695.  

 Dodatkowo na terenie Gminy Pielgrzymka znajdują się strefy ochrony konserwatorskiej. 

Wszelkie prace budowlane na nieruchomościach zlokalizowanych w strefach ochrony 

konserwatorskiej każdorazowo należy uzgodnić z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.  

 Ponadto na terenie całej gminy znajdują się obiekty budowlane w tym: domy, obory, 

budynki gospodarcze wpisane do Gminnej Ewidencji Zabytków, dla których Gmina prowadzi 

wykaz - https://gez.gisgminny.pl/pielgrzymka.  

 

 

 

http://bip.pielgrzymka.biz/?a=500
https://wosoz.ibip.wroc.pl/public/?id=92695
https://gez.gisgminny.pl/pielgrzymka
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4. Infrastruktura drogowa 
 

 Na terenie Gminy Pielgrzymka zlokalizowane są drogi o kategorii dróg wojewódzkich, 

powiatowych, gminnych publicznych i gminnych wewnętrznych. Droga wojewódzka nr 364 

relacji Legnica – Gryfów Śląski przebiega przez miejscowości Pielgrzymka, Nowe Łąki, 

Czaple. Drogi powiatowe stanowią sieć komunikacyjna w miejscowościach Wojcieszyn, 

Pielgrzymka, Sędzimirów, Proboszczów, Jastrzębnik, Nowa Wieś Grodziska, częściowo 

Twardocice. Przy nich zlokalizowana jest główna zabudowa wymienionych miejscowości. 

Stan ich w miejscowościach Wojcieszyn, Pielgrzymka, Proboszczów, Sędzimirów ocenia się 

jako zadawalający natomiast w miejscowościach Nowa Wieś Grodziska, Twardocice, 

Jastrzębnik jako niedostateczny.   

 Długość publicznych dróg gminnych wynosi 63,50 km, z czego około 31 km posiada 

nawierzchnię utwardzoną asfaltem bądź betonową kostką brukową, około 6 km – nawierzchnię 

tłuczniową, a pozostałe są drogami gruntowymi. Ogólny stan publicznych dróg gminnych                           

o nawierzchni utwardzonej jest dobry i bardzo dobry.  

 W ciągu gminnych dróg publicznych jest 7 mostów, w tym: 2 stalowe, 5 betonowych,                                

2 kamienno-betonowe. Stan mostów jest dobry bądź dostateczny.  

 Gminne drogi wewnętrzne stanowią sieć dróg w obrębie zabudowy oraz drogi dojazdowe 

do gruntów rolnych. Drogi w obrębie zabudowy posiadają zróżnicowaną nawierzchnię                           

(tj. asfaltową, brukową, utwardzoną kruszywem kamiennym lub materiałem różnym). Drogi te 

utrzymywane i remontowane są na bieżąco w miarę potrzeb.   

 

5. Gospodarka wodno-ściekowa 

 

 Gospodarką wodno-ściekową na terenie Gminy Pielgrzymka zajmuje się Gminne 

Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Pielgrzymce. Spółka utworzona została przez Gminę 

Pielgrzymka i funkcjonuje na rynku od 1997 roku. Kapitał założycielski Spółki wynosi 

183.000,00 zł i dzieli się na 1830 udziałów o wartości nominalnej 100,00 zł. Wszystkie udziały 

są w posiadaniu Gminy Pielgrzymka.  

 

Charakterystyka segmentów działalności 

 

 Spółka realizuje działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę, 

odprowadzania ścieków, unieszkodliwiania odpadów oraz świadczenia usług na rzecz gminy               

i jej mieszkańców. 

 

 Woda na zaspokojenie potrzeb mieszkańców gminy pozyskiwana jest z trzech studni. 

Studnie i stacja uzdatniania wody znajdują się w m Twardocice, a zdolność stacji uzdatniania 

wynosi 1440 m3/dobę, pokrywa to całkowicie zapotrzebowanie na dostawy wody dla 

wszystkich mieszkańców gminy. Zarówno SUW w Twardocicach, jak i pompownia w Nowej 

Wsi Grodziskiej, wyposażone są w agregaty prądotwórcze, które w przypadku braku dostaw 

energii elektrycznej automatycznie załączą się i dostarczą potrzebną energię zapewniając 

jednocześnie produkcję i dostawę wody dla wszystkich odbiorców.  
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 W 2018 roku sprzedano 114.733 m3 wody. Sprzedaż dla odbiorców w miejscowości 

Pielgrzymka – 22.456 m3/rok, Proboszczów – 24.887 m3/rok, Twardocice – 19.118 m3/rok, 

Wojcieszyn – 12.038 m3/rok, Nowa Wieś Grodziska – 16.876 m3/rok, Czaple – 7.064 m3/rok, 

Nowe Łąki – 768 m3/rok, Sędzimirów – 9.345 m3/rok, Jastrzębnik – 2.180 m3/rok. W 2018 roku 

nastąpił nieznaczny wzrost sprzedaży wody w porównaniu do roku 2017 tj. o 2158 m3. 

 Produkcja i dostawa wody jest pod stałym nadzorem sanitarnym Powiatowego Inspektora 

Sanitarnego w Złotoryi. Prowadzone systematyczne kontrole nie wykazały uchybień w zakresie 

tej działalności, a badania laboratoryjne potwierdzają, że woda dostarczana odbiorcom jest 

bardzo dobrej jakości i spełnia wszelkie wymagania dla wody przeznaczonej do spożycia przez 

ludzi. 

 

 Usługi z zakresu odprowadzania ścieków obejmują eksploatacje oczyszczalni                                

w Pielgrzymce, sieci kanalizacyjnej we wsi Sędzimirów oraz oczyszczalni do obsługi osiedla                     

i czterech budynków mieszkalnych w Proboszczowie. Oczyszczalnia w Proboszczowie w 2018 

roku oczyściła 7.995 m3 ścieków bytowych. Badania kontrolne prowadzone przez laboratoria 

posiadające właściwe akredytacje nie wykazały przekroczenia ujętych w pozwoleniu wodno-

prawnym dla tych obiektów dopuszczalnych zanieczyszczeń w ściekach oczyszczonych. 

Spółka na terenie Gminy Pielgrzymka świadczy usługę opróżniania zbiorników nieczystości 

ciekłych oraz oczyszczalni przydomowych. W omawianym okresie beczkowozem odebrano 

1.859 m3 ścieków (tj. o 237 m3 więcej niż w 2017 roku). Oczyszczalnia w Pielgrzymce 

obsługuje budynki: szkoły podstawowej, gimnazjum, hali sportowej, ośrodka zdrowia, szatni 

przy boisku, Urzędu Gminy i kilku gospodarstw domowych. Ilość ścieków przyjętych do 

oczyszczalni (2.086 m3) nie pozwala w pełni wykorzystać jej mocy przerobowej. Sieć 

kanalizacyjna w miejscowości Sędzimirów obejmuje całą miejscowość. Ścieki są 

odprowadzane do oczyszczalni w Raciborowicach (Gmina Warta Bolesławiecka). Eksploatacja 

sieci   w omawianym okresie wymagała wielokrotnego udrażniania specjalistycznym sprzętem. 

Ścieki od poszczególnych posesji odbierane były w sposób ciągły. 

 Zamontowany system monitoringu w przepompowni pozwala na całodobową kontrolę 

pracy pomp, co wpływa na ograniczenie zużycia energii elektrycznej na tym obiekcie 

(efektywna praca pomp). 

 

6. Gospodarka odpadami 
 

 Do składowania na składowisku w Jastrzębniku odpady dostarczane były głównie przez 

firmę „SANIKOM” Sp. z o.o. w Lubawce. 

 Strumień odpadów dostarczonych na składowisko zmniejszył się w stosunku do roku 

2017 o 773 tony. Spadek ilości przyjętych odpadów nastąpił w grupie 19 12 12 – inne odpady                        

(w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki. Odpady składowane to 

odpady po przetworzeniu zmieszanych odpadów komunalnych, które nie nadają się do dalszego 

wykorzystania i muszą być składowane. 

 Środki finansowe uzyskane z tytułu dostarczanych odpadów nie wystarczyły na pokrycie 

kosztów utrzymania i eksploatacji składowiska, co doprowadziło do uzyskania ujemnego 

wyniku finansowego z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej. 

 



- 16 - 

 

Tabela 7. Struktura i ilości przyjętych odpadów 

Lp. Rodzaj odpadów KOD Ilość w Mg 2018 r. 

1. Odpady wielkogabarytowe 20 03 07 0,40 

2. Gleba i ziemia, w tym kamienie 20 02 02 0,58 

3. Odpady betonu oraz gruz z rozbiórek 17 01 01 348,24 

4. Gruz ceglany 17 01 02 8,52 

5. Zmieszane odpady betonu, gruz ceglany 17 01 07 324,53 

6. Gleba,    ziemia    w    tym    kamienie,    inne    niż 

wymienione w 17 05 03 

17 05 04 28,78 

7. Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów 17 01 03 - 

8. Inne niewymienione odpady 19 05 99 8.931,18 

9. Skratki (po wapnowaniu) 19 08 01 84,36 

10. Zawartość płaskowników (po przepłukaniu) 19 08 02 23,00 

11. Inne odpady z mechanicznej obróbki 19 12 12 - 

Razem  9.749,59 

Źródło: Opracowanie własne GPK 

 

 Składowisko ze względu na swoje specyficzne ukształtowanie terenu wymaga 

systematycznego uszczelniania zboczy warstwą gliny. Do wykonania tych uszczelnień zakupy 

iłów dokonywane są w kopalni w Gozdnicy. 

 Monitoring składowiska odpadów w zakresie wymaganym prawem prowadzi Firma 

ProGEO Sp. z o.o. we Wrocławiu. Przeprowadzone badania monitoringowe w 2018 r. nie 

wykazują bezpośredniego i negatywnego oddziaływania składowiska na wody podziemne                      

i środowisko. Badania wód odciekowych nie wykazały przekroczeń dopuszczalnych norm. 

Brak podwyższonych stężeń metali ciężkich świadczy o zachowaniu reżimu eksploatacyjnego 

i nie przyjmowaniu na składowisko odpadów niebezpiecznych. Analiza wyników badań 

wskazuje na systematyczną poprawę wód podziemnych (I i II klasa), co świadczy o właściwym 

zabezpieczeniu składowiska. 

 Kontrole przeprowadzone na składowisku przez WIOŚ i PPIS nie wykazały istotnych 

nieprawidłowości.  

 

7. Oświetlenie na terenie Gminy Pielgrzymka 

 

 Na rzecz Gminy Pielgrzymka, usługę oświetlenia drogowego świadczy Tauron 

Dystrybucja Serwis S.A. Obecnie jest to 489 opraw oświetleniowych. Gmina poza tym posiada 

własne oświetlenie drogowe w Nowej Wsi Grodziskiej (teren dawnej stacji PKP) – 10 opraw 

oświetleniowych oraz oświetlenie placu gminnego w Pielgrzymce – 6 opraw oświetleniowych. 

Gmina planuje rozwój oświetlenia ulicznego w kierunku własnych instalacji. Obecnie                              

w opracowaniu jest 5 projektów technicznych oświetlenia ulicznego w miejscowościach 

Wojcieszyn i Pielgrzymka. 
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8. Plan gospodarki niskoemisyjnej 

 

 Plan Gospodarki Niskoemisyjnej jest dokumentem strategicznym obejmującym swoim 

zakresem gminę Pielgrzymka. Ujęte w nim działania uwzględniają cele określone na różnych 

szczeblach administracji, dotyczy obszaru geograficznego podlegającego samorządowi                              

tj. gminy. Podstawą do wykonania planu gospodarki niskoemisyjnej jest uchwała Rady Gminy 

Pielgrzymka nr XXIX/190/13 z dnia 30 września 2013 r. Przedmiot opracowania jest 

przedsięwzięciem realizowanym przy współfinansowaniu środków Funduszu Spójności                         

w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, Priorytet                             

IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna; Działanie 

9.3 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – plany gospodarki niskoemisyjnej                   

w ramach konkursu nr 2/POIiŚ/9.3/2013 ogłoszonego przez Narodowy Fundusz Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej działający na podstawie umowy z Ministrem Gospodarki, 

jako Instytucją Wdrażającą. 

 Działania określone w PGN zmierzają do poprawy jakości powietrza, głównie na 

obszarach gdzie zostały odnotowane przekroczenia dopuszczalnych poziomów substancji                    

w powietrzu, w tym celu analizowane są programy ochrony powietrza oraz zakres działań 

krótkoterminowych. 

 Na szczeblu lokalnym zadaniem PGN jest uporządkowanie oraz organizacja działań 

zmierzających do poprawy jakości powietrza. Realizacja PGN obejmuje takie działania jak: 

ocena sytuacji w gminie w odniesieniu do emisji gazów cieplarnianych, określenie 

priorytetowych działań oraz wspólnej wizji, celu do którego będziemy dążyć, dobór działań, 

które będą podjęte oraz wskazanie źródeł finasowania oraz sposobu monitorowania i oceny. 

 Gmina Pielgrzymka uchwałą Nr XL/222/18 Rady Gminy Pielgrzymka z dnia 25 stycznia 

2018 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu przyznania dotacji w ramach programu wymiany 

kotłów centralnego ogrzewania ze środków budżetowych Gminy Pielgrzymka” przyjęła 

program dofinansowania do budowy nieekonomicznych piecy. W roku 2018 i 2019 

dofinansowano budowę 25 szt. piecy na łączną kwotę ok. 100.000,00 zł. 
 

9. Program ochrony środowiska 
 

 Program Ochrony Środowiska dla gminy Pielgrzymka, jest dokumentem analizującym 

istniejący stan poszczególnych komponentów środowiska przyrodniczego Gminy Pielgrzymka 

oraz przedstawiającym cele i zadania konieczne do realizacji w poszczególnych obszarach 

interwencji w celu zachowania dobrego stanu środowiska, a tam gdzie konieczna poprawa 

przedstawione zostały działania naprawcze. Cele i działania proponowane w programie 

ochrony środowiska posłużą do tworzenia warunków dla takich zachowań ogółu społeczeństwa 

Gminy Pielgrzymka, które służyć będą poprawie stanu środowiska przyrodniczego na jego 

terenie. Realizacja celów wytyczonych w programie powinna spowodować polepszenie 

warunków życia mieszkańców przy zachowaniu walorów środowiska naturalnego na terenie 

Gminy.  

 Ramy ogólne Programu Ochrony Środowiska określają przepisy Prawa ochrony 

środowiska, pozostawiając jednak samorządom dużą swobodę w kształtowaniu jego 

zawartości. Jednym z ważniejszych zadań Programu jest określenie w nim przedsięwzięć (o ile 

się da zdefiniować je bardzo konkretnie nazwami, terminami czy finansami), które powinny 
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zostać zrealizowane, aby osiągnąć cele wpisujące się w Politykę Ekologiczną Państwa. 

Podjęcie prac na d powstaniem Programu i jego uchwalenie, a następnie konsekwentne 

wdrażanie i realizacja, uwidacznia sposób podejścia do tych zagadnień, władz gminy. 

Wszelkim instytucjom, które mogą współfinansować przedsięwzięcia związane z poprawą 

stanu środowiska, uwidaczniają strategię gminy w tym zakresie. 

 

10. Strategia rozwiązywania problemów społecznych 
 

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2016-2020 przyjęta została uchwałą 

Nr XX/111/16 Rady Gminy Pielgrzymka z dnia 29 kwietnia 2016 r.:  

http://bip.pielgrzymka.biz/?c=614.  

 

 Instytucją oferującą pomoc i wsparcie mieszkańcom gminy jest tu Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej mieszczący się przy Urzędzie Gminy Pielgrzymka. Podmiotem 

prowadzącym jednostkę jest Gmina Pielgrzymka. Ośrodek, realizując zadania własne gminy 

oraz zlecone gminie. Oferta jednostki skierowana jest do mieszkańców gminy, którzy znajdują 

się w trudnej sytuacji materialno-bytowej i zdrowotnej. 

 Kadra zatrudniona w GOPS (kierownik, główny księgowy 1/3 etatu, 3 pracowników 

socjalnych, dwie opiekunki domowe, asystent rodziny  oraz podinspektor ds. świadczeń 

rodzinnych) posiada wymagane do zajmowanych stanowisk kwalifikacje. Ponadto wszyscy 

pracownicy uczestniczą w różnych formach dokształcania i podnoszenia swoich kwalifikacji 

zawodowych. 

 

Tabela 8. Cele i kierunki działań w 2018 roku 

CEL OPERACYJNY 

I. Wspieranie osób bezrobotnych w zwiększeniu szans na rynku pracy oraz przeciwdziałanie marginalizacji                              

i wykluczeniu społecznemu  

Cele szczegółowe Kierunki działań Realizatorzy 
Źródła 

finansowania 

Termin, 

lata 

1. Zmniejszenie 

poziomu bezrobocia 

poprzez wspieranie 

osób nim 

dotkniętych 

1) Podejmowanie współpracy z PUP   

w zakresie aktywizacji zawodowej 

bezrobotnych mieszkańców gminy oraz 

organizowanie robót publicznych, prac 

interwencyjnych, oraz prac społecznie 

użytecznych,  

2) Zmniejszenie skutków bezrobocia poprzez 

pomoc finansową, rzeczową udzielaną 

przez GOPS, 

3) Prowadzenie pracy socjalnej z osobami 

bezrobotnymi w tym w oparciu o kontrakt 

socjalny, 

4) Rozwijanie stałej współpracy jednostek 

Urzędu Gminy, organizacji pozarządowych 

i Powiatowego Urzędu Pracy w zakresie 

monitorowania zjawiska bezrobocia. 

Rada Gminy  

Wójt Gminy 

Powiatowy Urząd 

Pracy 

Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej 

Budżet gminy                 

i państwa, 

fundusze 

zewnętrzne,   

m.in. fundusze 

strukturalne Unii 

Europejskiej,   

2016-

2020 

http://bip.pielgrzymka.biz/?c=614
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2. Udzielanie pomocy 

osobom / rodzinom 

dotkniętym 

ubóstwem 

1) Zmniejszenie skutków ubóstwa poprzez 

systematyczną pomoc rzeczową                          

i finansową realizowaną przez GOPS, 

2) Zabezpieczenie potrzeb bytowych dzieci 

z rodzin ubogich m.in. poprzez 

organizowanie dla nich dożywiania w 

szkołach, wypoczynku letniego, 

wyposażenie w podręczniki i pomoce 

szkolne, oraz odzież i obuwie, 

3) Wspieranie osób ubogich pracą socjalną 

w zakresie wdrażania nowych 

instrumentów pracy, socjalnej - 

kontraktu socjalnego 

4) Dokształcanie pracowników socjalnych 

w zakresie wdrażania nowych 

instrumentów pracy socjalnej - kontraktu 

socjalnego. 

Rada Gminy 

Wójt Gminy 

Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej 

 

Budżet gminy                

i państwa 

2016-

2020 

II. Budowa zintegrowanego systemu rozwiązywania problemów uzależnień, przemocy oraz bezradności w rodzinie 

1. Wspieranie osób i 

rodzin dotkniętych 

problemami 

uzależnień 

1) Zwiększenie dostępności leczenia i terapii 

osobom uzależnionym i współuzależnionym 

poprzez pomoc psychologiczną i prawną 

oraz wzmocnienie efektów leczenia,  

2) Prowadzenie działań profilaktyczno- 

edukacyjnych zmierzających do 

ograniczenia spożycia napojów 

alkoholowych, 

3) Akcje informacyjne – broszury, plakaty, 

4) Monitorowanie sieci punktów sprzedaży 

alkoholu w tym przestrzegania zakazu 

sprzedaży alkoholu nieletnim, 

5) Realizacja gminnego programu profilaktyki 

i rozwiązywania problemów alkoholowych.  

Wójt Gminy 

Rada Gminy 

Gminna Komisja 

Rozwiązywania 

Problemów 

Alkoholowych 

Zespół Interdyscyplinarny 

Punk Konsultacyjny 

Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej 

Szkoły Podstawowe oraz 

Gimnazjum 

Budżet gminy  2016-

2020 

2. Minimalizacja 

potencjalnych 

przyczyn 

występowania 

przemocy domowej. 

1) Prowadzenie poradnictwa w zakresie 

przeciwdziałania przemocy  

w rodzinie 

2) Wzmocnienie działania Zespołu 

Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania 

Przemocy  

w Rodzinie 

3) Wzmocnienie pracy socjalnej  

z rodzinami w szczególności dotkniętymi 

przemocą domową 

4) W razie konieczności zapewnienie osobom 

dotkniętym przemocą miejsc w ośrodkach 

wsparcia  

5) Kierowanie sprawców przemocy  

w rodzinie do udziału w programach 

korekcyjno-edukacyjnych 

6) Opracowanie i realizacja gminnego 

programu przeciwdziałania przemocy 

Wójt Gminy 

Rada Gminy 

Gminna Komisja 

Rozwiązywania 

Problemów 

Alkoholowych 

Komenda 

Powiatowa Policji 

w Złotoryi 

Zespół 

Interdyscyplinarny 

Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej 

Budżet gminy i 

państwa  

2016-

2020 
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3. Pomoc w likwidacji 

przyczyn dysfunkcji 

oraz wspieranie 

rodzin bezradnych 

opiekuńczo - 

wychowawczo 

1) Wzmocnienie pracy socjalnej  

z rodzinami przeżywającymi trudności                

w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-

wychowawczej, 

2) Prowadzenie wśród rodzin edukacji w 

zakresie właściwego wypełniania ról 

rodzicielskich oraz promowanie 

prawidłowego modelu rodziny m.in. przez 

pracowników GOPS, asystentów rodziny, 

placówki oświatowe, 

3) Zatrudnianie asystentów rodziny, 

4) Udzielanie przez GOPS pomocy rodzinom 

znajdującym się  

w trudnej sytuacji materialnej  

z systemu pomocy społecznej, świadczeń 

rodzinnych  

i alimentacyjnych,  

5) Opracowanie i realizacja gminnego 

programu wspierania rodziny w Gminie 

Pielgrzymka. 

Rada Gminy  

Wójt Gminy 

Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej 

Budżet gminy i 

państwa 

2016-

2020 

III. Wsparcie seniorów i osób niepełnosprawnych 

1. Systematyczny 

monitoring i analiza 

potrzeb 

mieszkańców gminy 

w wieku 

poprodukcyjnym 

1) Prowadzenie pracy socjalnej  

z osobami starszymi, 

2) Udzielanie przez GOPS pomocy finansowej 

i rzeczowej, 

3) Poprawa dostępności i jakości usług 

opiekuńczych, obejmujących pomoc                    

w zaspokajaniu codziennych potrzeb 

życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą 

przez lekarza pielęgnację oraz w miarę 

możliwości kontaktów z otoczeniem, 

4) Uwrażliwienie mieszkańców gminy na 

potrzeby osób starszych, 

5) Pomoc oraz kierowanie  

w sytuacjach koniecznych seniorów do 

DPS. ZOL .  

Rada Gminy  

Wójt Gminy 

Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej  

 

Budżet gminy 

 

2016-

2020 

2. Ograniczenie 

skutków 

niepełnosprawności 

oraz tworzenie 

warunków do 

społecznej i 

zawodowej 

aktywności osób 

niepełnosprawnych 

1) Podnoszenie świadomości społecznej na 

temat osób niepełnosprawnych 

2) Prowadzenie pracy socjalnej z osobami 

niepełnosprawnymi 

3) Udzielanie przez GOPS pomocy finansowej 

i rzeczowej osobom niepełnosprawnym 

4) Podejmowanie współpracy z: Powiatowym 

Centrum Pomocy Rodzinie,  Powiatowy 

Urzędem Pracy, oraz Państwowym 

Funduszem Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji 

społecznej i zawodowej osób 

niepełnosprawnych m.in. przy: 

▪ likwidacji barier, 

▪ dostępności sprzętu rehabilitacyjnego, 

▪ skierowań do sanatorium. 

Rada Gminy  

Wójt Gminy 

Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej 

Powiatowe 

Centrum Pomocy 

Rodzinie 

Państwowy 

Fundusz 

Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych 

 

Budżet gminy        

i państwa 

Środki PFRON 

2016-

2020 
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11. Gminny program wspierania rodziny 

 

Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2016-2018 przyjęty został uchwałą Nr 

XXV/133/16 Rady Gminy Pielgrzymka z dnia 30 września 2016 r.:  

http://bip.pielgrzymka.biz/?c=632.  

 

 Adresatami programu są rodziny przeżywające trudności w wypełnianiu funkcji 

opiekuńczo- wychowawczej, bez względu na rodzaj dysfunkcji występujących w rodzinie. 

Wsparcie skierowane jest do całej rodziny, a nie wyłącznie do poszczególnych jej członków, 

iż tylko taki rodzaj pomocy może doprowadzić do trwałych zmian w rodzinie                                                 

i przeciwdziałaniu bezradności. Głównym celem Programu jest wspieranie rodziny poprzez 

prowadzenie działań i tworzenie warunków sprzyjających prawidłowemu wypełnianiu funkcji 

opiekuńczo-wychowawczej. Wsparcie rodziny ma charakter profilaktyczny i przyjmuje zasadę 

wczesnej interwencji. Dlatego rodziny dysfunkcyjne wymagają stałego monitorowania przez 

pracowników socjalnych, pedagogów szkolnych, pracowników służby zdrowia, policji, 

kuratorów sądowych i społecznych oraz przedstawicieli innych instytucji, które mają kontakt              

z rodziną oraz podejmowania działań w oparciu o sprecyzowany plan działania. 

 

I. Wzmacnianie funkcji opiekuńczo-wychowawczej rodziny 

     

1) Zapewnienie wsparcia rodzinom przeżywającym trudności w pełnieniu funkcji 

opiekuńczo- wychowawczej 

 

Wszystkie podmioty uczestniczące w realizacji Programu prowadziły monitoring rodzin,                      

w których występował deficyt w zakresie pełnienia ról rodzicielskich, problemy uzależnienia 

oraz przemocy. Wobec rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-

wychowawczej, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pielgrzymce podejmował działania, 

których celem było zapewnienie wsparcia oraz pomocy w szczególności wzmocnienie roli                        

i funkcji rodziny, rozwijanie umiejętności opiekuńczo–wychowawczych, podniesienie 

świadomości w zakresie planowania oraz funkcjonowania rodziny. W przypadku rodzin 

przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczej, pracownicy 

socjalni wnioskowali o wsparcie asystenta rodziny. 

W roku sprawozdawczym ośrodek zatrudniał na umowę zlecenie asystenta rodziny, który 

opieką objął 8 rodzin, w których wychowuje się 20 dzieci. Asystentura rodziny pełni ważną 

rolę w systemie wspierania rodziny. Niezależnie od pracowników socjalnych, asystent rodziny 

zajmuje się wyłącznie pomocą i pracą z rodziną. Celem pracy asystenta jest osiągnięcie przez 

rodzinę podstawowego poziomu stabilności życiowej, która umożliwi jej wychowywanie 

dzieci. Jego głównym zadaniem jest niedopuszczenie do oddzielenia dzieci od rodziny oraz 

podjęcie działań zmierzających do zażegnania kryzysu w rodzinie. Elastyczny i nienormowany 

czas pracy asystenta służyć ma realnym potrzebom i rytmowi życia rodziny. 

Praca asystenta rodziny ma charakter kompleksowy. W pierwszej kolejności osoba pełniącą tę 

funkcję dba o rozwiązanie podstawowych problemów socjalnych rodzin – mieszkaniowych, 

materialnych, zdrowotnych, czy prawnych. Ponadto pomaga również w rozwiązaniu 

problemów podopiecznych (emocjonalnych, rodzinnych, problemów w grupie rówieśniczej)                 

http://bip.pielgrzymka.biz/?c=632
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i w razie potrzeby kieruje ich na odpowiednią terapię. Asystent rodziny wspiera również swoich 

podopiecznych w podejmowaniu aktywności społecznej. Do jego zadań należy też 

motywowanie podopiecznych do podjęcia zatrudnienia, podnoszenia kwalifikacji zawodowych 

lub kontynuowania nauki, pomoc w wyborze odpowiedniej szkoły lub kursów zawodowych, 

przełamywaniu kompleksów i ewentualnych kryzysów wynikających z trudności                                        

i niepowodzeń w nauce. 

Praca asystenta z rodziną jest realizowana również w przypadku czasowego umieszczenia przez 

Sąd dziecka w pieczy zastępczej. Wówczas zadaniem asystenta staje się nie tylko praca                             

z biologicznymi rodzicami dzieci w miejscu zamieszkania, ale również współpraca z rodziną 

zastępczą. 

Pracownicy socjalni we współpracy z asystentem rodziny na bieżąco monitorują sytuację dzieci 

z rodzin zagrożonych kryzysem lub przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji 

opiekuńczo – wychowawczych. 

W sytuacjach wymagających wsparcia ze strony innych specjalistów, kierują do 

specjalistycznych poradni na konsultacje, terapie oraz informują o miejscach, w których można 

taką pomoc uzyskać. 

 

W odniesieniu do Gminnego Programu Wspierania Rodziny, swoje zadania realizowała 

Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych poprzez:  

− działalność Punktu Konsultacyjnego dla osób uzależnionych i współuzależnionych do 

którego  w 2018 r. zgłosiło się 38 osób, udzielono 74 porad. Czterem osobom sfinansowano  

zaimplantowanie wszywki przeciwalkoholowej. Swoją działalnością motywowano osoby 

do  podjęcia leczenia z uzależnień oraz zmiany stylu życia. W ramach spotkań udzielano 

pomocy psychologicznej osobom z  zaburzeniami depresyjnymi, niskim poczuciem 

własnej wartości, brakiem motywacji do  zmian, poprawą relacji rodzinnych, ale przede 

wszystkim pomoc obejmowała wsparcie dla  osób uzależnionych i współuzależnionych 

oraz dla rodzin, w których występowała przemoc. 

− działalność Świetlicy Opiekuńczo-Wychowawczej z elementami socjoterapii do której    

uczęszczało 24 uczniów. Prowadzący świetlicę współpracuje z domem rodzinnym dziecka  

oraz szkołą w celu podejmowania wspólnych działań. Priorytetem działalności świetlicy 

jest zapewnienia dzieciom atrakcyjnego spędzania wolnego czasu, pomocy w nauce, 

stwarzania możliwości rozwoju zainteresowań, wspieranie prawidłowego rozwoju 

emocjonalnego dziecka, kształtowanie pozytywnych postaw i wartości oraz i umiejętności 

funkcjonowania w    społeczeństwie. 

Komisja realizuje również lokalne programy i działania profilaktyczne skierowane do rodzin  

mające na celu integrację osób dorosłych i dzieci oraz zdrowy styl życia. 

 

Rodzinom zagrożonym i dotkniętych przemocą, pomocy udzielał Zespół Interdyscyplinarny, 

w skład którego wchodzą przedstawiciele różnych instytucji, którzy łącząc swoją wiedzę, 

umiejętności i doświadczenie podejmują współpracę i skoordynowane działania mające na celu 

niesienie pomocy osobom krzywdzonym oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.                            

W 2018 r. Zespół Interdyscyplinarny zwołał 7 posiedzeń, w trakcie których swoim działaniem  

objął 25 osób z terenu naszej gminy. 
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W ramach Programu, Komenda Powiatowa Policji w Złotoryi systematycznie współpracuje ze 

szkołami w zakresie rozwiązywania problemów wychowawczych. Realizuje  Wojewódzkie 

Programy Profilaktyczne „Świadomy Junior”, „Policja przeciwko przemocy w rodzinie”, 

których celem było zapobieganie uzależnieniom oraz przemocy. Jednocześnie w ramach                  

w/w Programu monitoruje rodziny z problemami uzależnień i przemocy oraz objętych 

procedurą Niebieskiej Karty, bierze udział w posiedzeniach zespołu interdyscyplinarnego. 

Dzielnicowy monitoruje rodziny z problemem alkoholowym oraz rodziny dotknięte przemocą, 

utrzymuje stały kontakt z pracownikami socjalnymi w zakresie wymiany doświadczeń oraz 

informacji o bieżącej sytuacji rodzin wymagających wsparcia. 

 

Wszystkie placówki oświatowe z terenu naszej gminy, systematycznie współpracują z Poradnią 

Psychologiczno-Pedagogiczną w zakresie: 

− badań pedagogiczno-psychologicznych uczniów, 

− pomocy w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i rodzinnych, 

− organizacji spotkań wychowawczych dla rodziców i nauczycieli prowadzonych przez 

psychologa z Powiatowego Ośrodka Doskonalenia, możliwość skorzystania                                        

z indywidualnych konsultacji. 

Na bieżąco i bezpośrednio realizowana jest współpraca z pedagogiem szkolnym, miedzy 

innymi  poprzez: 

− udzielanie fachowych porad uczniom, rodzicom oraz nauczycielom w rozwiązywaniu 

danego problemu w szkole bądź w środowisku rodzinnym, 

− wsparcie i pomoc rodzicom w przezwyciężaniu problemów wychowawczych, 

− współpracę i wsparcie rodzica w edukacji i wychowaniu uczniów z upośledzeniem                          

w stopniu lekkim i umiarkowanym, 

− indywidualną pedagogizację rodziców dotycząca efektywnej pomocy i wsparcia dzieci                  

w nauce, 

− ustalanie zasad współpracy z rodzicem w odniesieniu do prowadzonych zajęć 

indywidualnych, 

− uświadamianie rodzicom, jakie czynniki mają wpływ na osiągnięcia uczniów (frekwencja, 

systematyczna praca z dzieckiem, środowisko ucznia, motywacja, metody wychowawcze 

rodziców i ich zaangażowanie, 

− informowanie rodziców o sposobach i możliwościach uzyskania pomocy psychologiczno-

pedagogicznej, 

− prowadzenie zajęć z udziałem rodziców pokazujących możliwości pracy z dzieckiem                    

w domu, 

− pomoc rodzicom w nawiązywaniu kontaktów z różnymi specjalistami, lekarzami, 

− przekazywanie rodzicom informacji o prowadzonych zajęciach pozalekcyjnych                                

i dodatkowych,  szczególnie dla uczniów z trudnościami. 

Przy współpracy z Urzędem Gminy, PUP i GOPS zorganizowano prace społecznie użyteczne 

oraz  zatrudniono osoby bezrobotne w ramach prac interwencyjnych. Stała współpraca z PUP 

oraz motywowanie członków rodzin do systematycznych wizyt w PUP daje możliwość 

podjęcia stażu, udziału w IPD oraz korzystania ze szkoleń, co przeciwdziała marginalizacji                     

i degradacji społecznej rodziny. Wszystkie prowadzone działania poprzez PUP miały na celu 
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aktywizację społeczną i zawodową a efekcie finalnym poprawę funkcjonowania rodzin 

dotkniętych problemem bezrobocia. 

 

2) Świadczenie pracy socjalnej 

 

Wobec rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo–wychowawczej, 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pielgrzymce podejmował działania, których celem 

było zapewnienie wsparcia oraz pomocy szczególnie poprzez: 

− pracę socjalną z rodziną, która obejmowała wszelkiego rodzaju poradnictwo, pomoc                     

w załatwianiu trudnych spraw życiowych, łagodzenie konfliktów rodzinnych a także 

pomoc w znalezieniu rozwiązań kompromisowych sytuacji problemowych oraz 

przywrócenie poczucia bezpieczeństwa, 

− wzmocnienie roli i funkcji rodziny, rozwijanie umiejętności opiekuńczo–

wychowawczych, podniesienie świadomości w zakresie planowania oraz funkcjonowania 

rodziny. W roku sprawozdawczym pomocą w formie pracy socjalnej objęto 82 rodziny 

(ogółem). 

− pracę z rodziną poprzez wspieranie rodzin przeżywających trudności, udzielanie wsparcia 

emocjonalnego, udzielanie wszelkiego rodzaju porad, konsultacji, kierowanie do 

specjalistycznych poradni i terapie oraz informowanie o miejscach, w których można taką 

pomoc uzyskać. 

Pracownicy socjalni dobrze znają sytuację rodzin, znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej 

związanej z opieką i wychowaniem, dlatego też na bieżąco i bezpośrednio monitorują 

środowiska tych rodzin i świadczą pomoc w rozwijaniu umiejętności opiekuńczo–

wychowawczych. W przypadku rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji 

opiekuńczo–wychowawczej pracownicy socjalni wnioskowali o wsparcie asystenta rodziny. 

Jednocześnie podejmowali działania mające na celu umacnianie więzi rodzinnych, motywowali 

do wspólnego spędzania czasu wolnego oraz do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym. 

Na bieżąco pomagali osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym udzielali porad, 

motywowali bezrobotnych klientów pomocy społecznej do poszukiwania pracy, sprawowali 

nadzór i kontrolę nad statusem osoby bezrobotnej. 

Niektóre placówki szkolne podpisywały z rodzicami kontrakty mające na celu pomoc                                

i wsparcie uczniów z powodu utrzymujących się trudność w nauce oraz trudności                                         

z dostosowaniem się do norm i zasad obowiązujących w szkole. Prowadzono rozmowy                             

z rodzicami w obecności dziecka mające na celu wzmocnienie więzi rodzinnych.  

Motywowano rodziców do spędzania czasu wolnego razem z dziećmi poprzez organizację 

wspólnych imprez (zabawy karnawałowej, zabawy andrzejkowej, wigilii klasowej, Dnia Babci 

i Dziadka, Święta Mamy i Taty, wspólnego spędzania czasu z okazji Dnia Dziecka itp.). 

Uczniowie naszych szkół brali udział w spotkaniach z przedstawicielami Straży Pożarnej, 

Komendy Powiatowej Policji, Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej , dzięki czemu brali 

udział w pogadankach na temat – bezpieczne wakacje, bezpieczne ferie, bezpieczne dziecko. 

Powiatowy Urząd Pracy w ramach pracy socjalnej przygotowywał  indywidualne plany 

działania dostosowane do profilu pomocy określonego dla osoby zarejestrowanej. 

Przygotowany plan działania osoby zarejestrowanej w PUP mógł być modyfikowany  

stosownie do zmieniającej się jej sytuacji  
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3) Podejmowanie działań profilaktycznych i edukacyjnych na rzecz rodziny 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pielgrzymce systematycznie prowadzi działania 

profilaktyczne skierowane do rodzin wychowujących dzieci, a jednocześnie niewydolnych 

wychowawczo, dotkniętych przemocą, ubogich i zagrożonych ubóstwem, przeżywających 

trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo–wychowawczych. Zakładając owe wsparcie ze 

strony wszystkich służb i instytucji pracujących na rzecz dziecka i rodziny. 

Dotychczasowe doświadczenia wykazały, że praca asystenta rodziny przynosi oczekiwane 

efekty - przede wszystkim z uwagi na elastyczny, nienormowany czas pracy, dostosowany do 

rytmu życia rodziny i jej potrzeb. Mobilność i dyspozycyjność asystenta oraz zasada 

indywidualnej odpowiedzialności za wyniki pracy z rodziną przyczyniają się do osiągania 

pozytywnych rezultatów. 

Na terenie GOPS rozpowszechniano plakaty, numery telefonów i ulotki informujące                                 

o miejscach świadczenia pomocy na rzecz dziecka i rodziny. 

We wszystkich szkołach na terenie gminy realizowano programy profilaktyczno-

wychowawcze oraz edukacyjne, wspierające wychowanie dzieci i młodzieży oraz zmierzające 

do ochrony uczniów przed wpływem czynników destrukcyjnych zakłócających prawidłowy 

rozwój. Wszystkie działania profilaktyczne prowadziły do ograniczenia i eliminowania 

zachowań niepożądanych dzieci i młodzieży. Udzielano wsparcia w trudnych sytuacjach 

życiowych oraz promowano wartość rodziny. 

Działania profilaktyczne i edukacyjne prowadzone były poprzez: konkursy, programy 

profilaktyczne, terapeutyczne i wychowawcze skierowane do rodziców i dzieci. dotyczyły 

zdrowego żywienia, ochrony środowiska, budowania właściwych relacji w klasie. Uczniowie 

brali udział w konkursach szkolnych, gminnych, promujących jak ważne jest zdrowe 

odżywianie, aktywność sportowa, wrażliwość na potrzeby innych osób, tradycje i zwyczaje. 

Organizowano spotkania z rodzicami w ramach zebrań i konsultacji, prowadzono indywidualne 

rozmowy z pedagogiem i dyrektorem szkoły. 

W ramach wspólnych działań mających na celu umacnianie więzi rodzinnych, motywowano 

rodziny do wspólnego spędzania czasu wolnego oraz aktywnego uczestnictwa w życiu 

społecznym. 

Uczniowie brali też udział w licznych programach, między innymi:  

− „Owoce i warzywa w szkole”, 

− „Szklanka mleka”, 

− „Czyste powietrze wokół nas”, 

− „Nie pal przy mnie proszę ”, 

− „Rodzina podstawową komórką społeczną”, 

− „Spędzanie czasu wolnego z rodziną”, 

− „Szkoła dobrych manier”, 

− „Jak motywować dziecko do nauki”, 

− „Jak zachować bezpieczeństwo w sieci”, 

− „Przyczyna agresji rówieśniczej”.  



- 26 - 

 

Realizacja programów miała na celu: zmianę nawyków żywieniowych, zmianę stylu życia, 

uświadomienie uczniom zagrożeń ze strony używek dla ich zdrowia i życia,  wypracowanie 

reguł bezpiecznego i kulturalnego korzystania z internetu, przeciwdziałanie agresji i przemocy 

w szkole i w domu, wypracowanie w dziecku wartości szacunku, uczciwości, sprawiedliwości, 

odpowiedzialności oraz dobrych manier  itp. 

Niektóre szkoły współpracowały z Teatrami Moralitet z Krakowa,  który wykorzystuje 

konwencję inscenizacji teatralnej, jako atrakcyjną formę programów profilaktycznych. 

Jednocześnie nauczyciele przeciwdziałali i redukowali agresję, szczególnie słowną w szkole, 

uczyli alternatywnych sposobów rozwiązywania konfliktów, kształtowali umiejętności 

radzenia sobie z negatywnymi emocjami, przyczyniali się do podnoszenia kultury słowa, 

przeciwdziałali przemocy i uzależnieniom, udzielali informacji o miejscach świadczenia 

pomocy na rzecz dziecka i rodziny. 

Wszystkie Podmioty uczestniczące w realizacji Programu współpracowały ze szkołami                            

w zakresie rozwiązywania problemów wychowawczych. 

Gminne Centrum  Kultury i Biblioteka w Pielgrzymce podejmowało, działania skierowane do 

dzieci, młodzieży i dorosłych. Szeroki wachlarz zajęć kulturalnych, sportowych                                            

i bibliotecznych miał znaczący wpływ na funkcjonowanie rodzin ich rozwój intelektualny, 

społeczny i fizyczny. Realizowano spotkania dla różnych grup wiekowych między innymi 

zorganizowano grupę;  artystyczno-teatralną (ok. 30 osób), wielopokoleniową grupę osób  

piszących oraz młodzieżowy Kabaret BEKA składający się z uczniów kl. VII i II i III 

gimnazjum przedstawiający w wesoły i żartobliwy sposób scenki i teksty humorystyczne. 

Organizowano festyny  i turnieje, które są również aktywną formą spędzania wolnego czasu. 

W czasie roku szkolnego dzieci i młodzież po lekcjach spędzali czas w bibliotece czytając 

książki, odrabiali lekcje oraz brali udział w zajęciach plastycznych, rekreacyjnych oraz udział 

w wspólnym czytaniu. 

Ponadto w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii prowadzono w różnej 

formie działalność profilaktyczną skierowaną do młodzieży, rodziców, nauczycieli i innych 

grup społecznych. 

 

II. Wspieranie rodzin niewydolnych wychowawczo celem przywrócenia prawidłowego 

funkcjonowania w społeczeństwie. 

 

1) Udzielanie pomocy finansowej usługowej i rzeczowej 

 

Realizując ustawę o pomocy społecznej, w 2018 r. GOPS udzielił pomocy 166 rodzinom. 

W zależności od indywidualnych potrzeb rodziny oraz na podstawie rozeznanej sytuacji, 

udzielano pomocy w różnych formach. Najczęściej udzielaną pomocą były zasiłki okresowe, 

świadczenia pieniężne na zakup żywności, zasiłki celowe na zakup opału, odzieży, obuwia, 

podręczników i przyborów szkolnych, opłaty związane z utrzymaniem mieszkania oraz zasiłki 

stałe. 

W ramach wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” ośrodek pomocą 

objął 91 uczniów szkół podstawowych, gimnazjum oraz szkół ponadpodstawowych w formie 

dożywiania. We wszystkich szkołach uczniowie otrzymywali posiłek w postaci pełnego 
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obiadu. W roku sprawozdawczym do 12 osób samotnych, chorych, które nie były w stanie 

samodzielnie funkcjonować, skierowana została pomoc w formie usług opiekuńczych. Dwie 

opiekunki domowe wykonały – 3031 godzin usług, w zakresie zaspokajania codziennych 

potrzeb życiowych, (tj. pranie bielizny pościelowej i osobistej, gotowanie, sprzątanie, robienie 

zakupów, dostarczanie opału itp.) opiekę higieniczną oraz zapewniania kontaktów                                    

z otoczeniem. 

W ramach swojej działalności Ośrodek realizował również wypłatę świadczeń z zakresu ustawy 

o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (fundusz 

alimentacyjny) oraz ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (program Rodzina 

500+). 

Zasiłki rodzinne wypłacane były na dzieci do ukończeniu 18 roku życia lub do ukończenia 

nauki w szkole, nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia, jeśli rodzina spełnia ustawowe 

kryterium. Do zasiłku rodzinnego przysługują różnego rodzaju dodatki takie jak: dodatek                        

z tytułu urodzenia się dziecka, dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania                  

z urlopu wychowawczego, dodatek z tytułu rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, dodatek 

z tytułu wielodzietności, dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego, dodatki z tytułu nauki 

poza miejscem zamieszkania. Ogółem w 2018 r. wypłacono zasiłki z dodatkami dla 293 rodzin. 

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego kierowane były do osób, które mają zasądzone 

świadczenia alimentacyjne wyrokiem sądu a ich egzekucja jest bezskuteczna. Świadczenia 

wypłacane były dla dzieci do ukończenia 18 roku życia lub 25 roku życia, jeśli uczą się                           

w szkole, pod warunkiem, że rodzina nie przekracza progu dochodowego 725 zł miesięcznie 

na osobę w rodzinie. W 2018 r. Ośrodek wypłacał świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla 

48 osób. 

Świadczenia wychowawcze w ramach programu „Rodzina 500+” to świadczenia w wysokości 

500 zł miesięcznie na dziecko wypłacane do ukończenia przez dziecko 18 roku życia. W 2018 

r. ze świadczenia przyznano dla 339 rodzin, wypłacono 5940 świadczeń. 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pielgrzymce w 2018 roku realizował wypłaty 

dodatków mieszkaniowych i energetycznych. W okresie sprawozdawczym, wypłacone zostały 

169 dodatki mieszkaniowe dla 19 rodzin. 

Dodatek mieszkaniowy przysługuje właścicielom, najemcom oraz podnajemcom lokali 

mieszkalnych, posiadającym tytuł prawny do lokalu, którzy spełniają jednocześnie kryterium 

dochodowe i  kryterium powierzchni lokalu w stosunku do liczby osób w nim mieszkających. 

W okresie sprawozdawczym dodatki energetyczne wypłacano  dla 9 rodzin. 

O przyznanie zryczałtowanego dodatku energetycznego mogą ubiegać się osoby, które 

posiadają  dodatek mieszkaniowy są stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży 

energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu 

dostarczania energii elektrycznej. 

Przy współpracy z Kuratorium Oświaty 10 uczniów z rodzin dysfunkcyjnych wyjechało na 

kolonie letnie. Tutejszy ośrodek udzielił pomocy dla tych rodzin w formie zasiłku celowego               

w celu wyposażenia dziecka na kolonię (tj. na zakup odzieży obuwia itp.) 

Dla 133 uczniów, z rodzin w których dochód nie przekroczył kryterium dochodowego ustawy 

o pomocy społecznej, wypłacono stypendia szkolne. Zakupiono podręczniki szkolne dla 407 

uczniów. Dla 2 uczniów z rodzin znajdujących się przejściowo w trudnej sytuacji z powodu 
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zdarzenia losowego wypłacono zasiłki szkolne. Uczniowie otrzymali nieodpłatnie podręczniki 

szkolne 

 

2) Współfinansowanie pobytu dziecka w pieczy zastępczej 

 

Zgodnie z art. 191 ust. 9 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej gmina 

zobowiązana jest do współfinansowania pobytu dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej 

odpowiednio: 

− 10% wydatków, w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej, 

− 20% wydatków, w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej, 

− 50% wydatków, w trzecim roku  i następnych latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej. 

W 2018 roku gmina nasza zobowiązana była do współfinansowania pobytu 6 wychowanków 

Domu Dziecka w Wilkowie oraz 1 wychowanka Domu Dziecka w Wojcieszowie. 

 

3) Doskonalenie współpracy pomiędzy instytucjami i podmiotami działającymi na rzecz 

dziecka i rodziny  

 

Koordynatorem niniejszego programu jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej                                       

w Pielgrzymce, który zadania mieszczące się w zakresie wspierania rodziny realizuje z różnymi 

instytucjami, organizacjami działającymi na rzecz rodziny. 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pielgrzymce bezpośrednio i na bieżąco współpracuje 

ze wszystkimi podmiotami uczestniczącymi w realizacji Programu. Współpracujemy                               

z Komendą Powiatową Policji oraz utrzymujemy stały kontakt z dzielnicowym policji, który 

na bieżąco informuje nas o występujących problemach i podjętych interwencjach w rodzinie. 

Podejmujemy stałą współpracę z PCPR, PUP, kuratorami, placówkami oświatowymi, 

placówką służby zdrowia itp. a nadrzędną ideą współpracy jest: jest polepszenie sytuacji 

dziecka i rodziny, poprawy stanu bezpieczeństwa, wzmocnienie więzi rodzinnych, utrzymanie 

dziecka w środowisku rodzinnym, zwiększenie umiejętności rodzin w zakresie pełnienia 

funkcji opiekuńczo – wychowawczych, aktywizacja zawodowa rodzin, wsparcie dla rodziny                 

i dziecka oraz wzmocnienie działań profilaktycznych itp. 

Sprawny i szybki przepływ informacji sprawia, że decyzje podejmowane są szybko, 

zdecydowanie i skutecznie. 

W ramach podnoszenia swoich kwalifikacji i kompetencji pracownicy socjalni, 

przewodniczący zespołu interdyscyplinarnego, asystent rodziny oraz kierownik GOPS 

uczestniczyli w szkoleniach z zakresu problematyki rodzinnej, uzupełniając wiedzę                                    

i doskonaląc umiejętności zawodowe. 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pielgrzymce przy współpracy wszystkich podmiotów 

działających na rzecz rodziny stara się poprawić sytuację dziecka i rodziny, poprzez 

systematyczną pracę na rzecz zwiększenia poczucia bezpieczeństwa rodziny, ograniczania 

patologii społecznych, minimalizowania negatywnych zachowań podnoszenia oraz stworzenia 

skutecznego systemu wsparcia dla rodziny i dziecka w ramach swoich kompetencji. 
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12. Gminny program rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminny program 

przeciwdziałania narkomanii 

 

Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2018 roku: 

 

Uchwała Nr XLI/228/18 Rady Gminy Pielgrzymka z dnia 22 lutego 2018 r. - 

http://bip.pielgrzymka.biz/?c=673.  

 

Gminny program przeciwdziałania narkomanii w 2018 roku: 

Uchwała Nr XLI/229/18 Rady Gminy Pielgrzymka z dnia 22 lutego 2018 r. - 

http://bip.pielgrzymka.biz/?c=673.  

 

Z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na dzień 31.12.2018 r. 

uzyskano dochody w wysokość 71.812,23 zł. 

 

Na realizację zadań programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz 

przeciwdziałania narkomanii wydano 70.932,06 zł.    

 

Wykonanie poszczególnych zadań programu profilaktyki i rozwiązywania problemów 

alkoholowych: 

 

1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych 

od alkoholu: 

 

Punkt konsultacyjny dla osób uzależnionych, współuzależnionych i ofiar przemocy świadczył 

usługi dwa razy w miesiącu po trzy godziny. Od stycznia do końca grudnia  2018 r. do punktu 

zgłosiło się 38 osób w tym: 4 osobom sfinansowano zaimplantowanie wszywki 

przeciwalkoholowej. Większość z tych osób przychodzi do Punktu  regularnie. Łącznie 

udzielono 74 porad. Punkt konsultacyjny skupia swoją działalność przede wszystkim na 

motywowaniu do podjęcia leczenia i zmiany stylu życia. Punkt współpracuje również z grupą 

AA „Poranek”. Koszt tego zadania wyniósł – 9600 zł .     

 

2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy 

psychospołecznej i prawnej a w szczególności ochrony przed przemocą: 

 

Na bieżąco i zgodnie z planem pracy prowadzona była działalność w świetlicy                                                   

w Proboszczowie. Uczestnikami świetlicy są dzieci z klas I-III oraz IV-VI. W zajęciach 

uczestniczy około 20 osób. Praca odbywa się w  grupach. Pierwszą grupę stanowią dzieci 

rozwijające zdolności wokalno-artystyczne, druga grupa to  grupa profilaktyczno-

terapeutyczna z elementami socjoterapii. Priorytetem działalności świetlicy jest jak zawsze 

zapewnienie dzieciom atrakcyjnego spędzania wolnego czasu, pomocy w nauce, stwarzanie 

możliwości rozwoju zainteresowań, wpieranie prawidłowego rozwoju emocjonalnego dziecka, 

kształtowanie pozytywnych postaw i wartości oraz umiejętności funkcjonowania                                       

w społeczeństwie. Prowadzący zajęcia w świetlicy współpracuje z domem rodzinnym dziecka 

http://bip.pielgrzymka.biz/?c=673
http://bip.pielgrzymka.biz/?c=673
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oraz szkołą w celu podejmowania wspólnych działań. Podopieczni świetlicy bardzo chętnie 

biorą udział w różnych konkursach, festiwalach. Prowadzą również działalność artystyczną. 

Dla potrzeb działalności świetlicy zakupiono: keyboard (organy), środki czystości, gry, 

materiały biurowe  i papiernicze oraz inne artykuły pomocnicze. Sfinansowano wyjazd dzieci 

do kina. Na działalność świetlicy i wynagrodzenie prowadzącego wydano kwotę 13.237,84 zł.  

 

3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w szczególności dla 

dzieci i młodzieży: 

 

Jak co roku we wszystkich szkołach podstawowych i gimnazjum przeprowadzone zostały 

profesjonalne warsztaty, programy, spektakle oraz przedstawienia profilaktyczne o tematyce 

uzależnień i innych zagrożeń. Wybór programów każdorazowo konsultowany jest                                      

z dyrektorem szkoły lub pedagogiem szkolnym i dopasowany jest dla każdej grupy wiekowej 

odbiorców. Ogólny koszt spektakli i programów profilaktycznych – 5830 zł. 

Dofinansowano również niżej wymienione imprezy lokalne związane z profilaktyką i zdrowym 

stylem życia: 

− sfinansowano zakup medali i pucharów dla uczestników imprezy „MAJÓWKA 

2018”,  

− dofinansowano „GMINNY DZIEŃ DZIECKA” w Pielgrzymce, Dzień Kobiet                          

w Nowej Wsi Grodziskiej, Festyn Rodzinny w Nowej Wsi Grodziskiej                                                

i w Sędzimirowie, wyjazd dzieci ze Świetlicy do Energlandii, wyjazd do 

Afrykanarium dla dzieci z Jastrzębnika. 

Zrealizowano zgodnie z programem wyjazd na Pielgrzymkę w intencji trzeźwości i w intencji 

rodzin do Krzeszowa oraz dofinansowano zlot  rodzin abstynenckich w Złotoryi. 

Dopłacono do kosztów zakwaterowania i wyżywienia uczestników Warsztatów Terapii 

Zajęciowej z Wojcieszyna w związku z wyjazdem grupy na wycieczkę.  

Przeprowadzono szkolenie dla członków Komisji Rozwiązywania Problemów alkoholowych                         

w zakresie zmian ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz  

wynikających ze zmian nowych obowiązków.   

Zakupiono piłki, siatkę do gry w siatkówkę dla potrzeb hali sportowej w Pielgrzymce. 

Zakupiono bieżnię elektryczną do świetlicy wiejskiej w Proboszczowie. 

Zakupiono nagrody dla laureatów Gminnego Konkursu Plastycznego pt. „Moja patriotyczna 

rodzina”. 

Koszt wszystkich zadań wyniósł  – 13.153,24 zł. 

 

4. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej 

rozwiązywaniu problemów alkoholowych: 

 

Zadania realizowane były na bieżąco. 

 

5. Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów art. 131 i 15 ustawy oraz 

występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego: 

 

Zadania w tym zakresie realizowane są zgodnie z przepisami.  
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6. Inne – obsługa Gminnej Komisji Rozwiązywania problemów Alkoholowych: 

 

Zadanie  jest  realizowane i wydatkowane  zgodnie z  programem. Komisja w  2018 r. odbyła 

8 posiedzeń. Zaopiniowała 6 wniosków o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów 

alkoholowych.               Z 5 osobami  Komisja przeprowadziła  rozmowy w zakresie podjęcia 

leczenia z uzależnienia alkoholowego. Na posiedzeniach na bieżąco omawiano realizację zadań 

programowych. Koszt – 9000 zł. 

 

Wykonanie poszczególnych zadań programu przeciwdziałania narkomanii: 

 

Program zrealizowany został  zgodnie z założeniami. We wszystkich klasach 7-8 i Gimnazjum                    

w Pielgrzymce przeprowadzono warsztaty profilaktyczne o tematyce uzależnień, narkomanii, 

używek  i dopalaczy. Koszt realizacji zadań programowych z zakresu przeciwdziałania 

narkomanii wyniósł 11.923,12 zł.  

 

Ze środków finansowych zaplanowanych na realizację zadań programowych na 2018 rok 

opłacono faktury i zobowiązania z grudnia 2017 r. w wysokości 8187,86 zł (monitoring do SP 

Pielgrzymka, wahadło-twister do siłowni zewnętrznej w Wojcieszynie, podatek oraz ZUS ). 

 

13. Program współpracy z organizacjami pozarządowymi 

 

 Od 2007 roku w Gminie Pielgrzymka uchwalany jest roczny program współpracy                                       

z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego. Jego celem było efektywne wykorzystanie istniejącej aktywności społecznej oraz 

pobudzenie nowych inicjatyw i aktywności w zaspakajaniu zbiorowych potrzeb mieszkańców. 

Współpraca pomiędzy Gminą Pielgrzymka a organizacjami pozarządowymi ma charakter 

finansowy i pozafinansowy. Finansowa współpraca obejmuje zlecanie realizacji zadań 

publicznych w formie powierzenia wykonywania zadań publicznych, wraz z udzieleniem 

dotacji na dofinansowanie ich realizacji. Pozafinansowa współpraca obejmuje m.in.: 

konsultowanie projektów uchwał, wzajemne informowanie o kierunkach planowanej 

działalności, udzielanie informacji i pomocy merytorycznej przez pracowników urzędu, 

użyczanie, wynajmowanie oraz udostępnianie lokali i budynków komunalnych na cele 

statutowe, promocję działalności i osiągnięć organizacji pozarządowych, przekazywanie 

materiałów informacyjno-promocyjnych, obejmowanie patronatem władz samorządowych. 

 

Realizacja programu współpracy:  

W 2018 r. współpraca Gminy Pielgrzymka z organizacjami pozarządowymi dotyczyła                            

w szczególności realizacji zadań  publicznych w zakresie: 

− wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu,  

− turystyki i krajoznawstwa. 

W ramach w/w programu ogłoszono 3 konkursy w formie powierzenia wykonania zadań 

publicznych wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji, w tym: 
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− 2 konkursy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sporu na łączną kwotę 

115.000,00 zł, 

− 1 konkurs w zakresie turystyki i krajoznawstwa na łączną kwotę 279.508,94 zł.  

Wszystkie podmioty, które otrzymały wsparcie rozliczyły się z udzielonego dofinansowania, 

w tym 8 podmiotów w terminie określonych w stosownych umowach i 1 podmiot po wysłaniu 

wezwania do złożenia sprawozdania końcowego.  

 

14. Program usuwania azbestu z terenu Gminy Pielgrzymka 

 

„Program usuwania azbestu z terenu gminy Pielgrzymka” przyjęty został uchwałą Nr 

XXXII/208/13 Rady Gminy Pielgrzymka z dnia 30 grudnia 2013 roku.  

 

W ramach jego realizacji podjęto następujące działania: 

 

1) Rok 2014: 

Ilość usuniętych odpadów: 161,52 Mg 

Kwota: 71.170,90 zł  

2) Rok 2015:  

Ilość usuniętych odpadów: 27,6 Mg 

Kwota: 14.126,31 zł  

3) Rok 2016:  

Ilość usuniętych odpadów: 15,94 Mg 

Kwota: 7.432,88 zł  

4) Rok 2017:  

Ilość usuniętych odpadów: 17,33 Mg 

Kwota: 8.291,38 zł  

5) Rok 2018:  

Ilość usuniętych odpadów:  25,74 Mg 

Kwota:  12.292,24 zł 

 

15. Program dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków 

 

Uchwała Nr V/19/11 Rady Gminy Pielgrzymka z dnia 25 lutego 2011 r. w sprawie zasad 

udzielania dotacji celowej – „Regulaminu dofinansowania budowy przydomowych 

oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Pielgrzymka ze środków budżetowych Gminy 

Pielgrzymka”: http://bip.pielgrzymka.biz/?c=436.  

 

 Dotacja celowa przeznaczona jest dla osób fizycznych zamieszkałych na terenie Gminy 

Pielgrzymka na dofinansowanie kosztów związanych z budową przydomowych oczyszczalni 

ścieków. Dofinansowanie przyznaje się raz dla jednej przydomowej oczyszczalni ścieków                          

i obejmuje pokrycie części kosztów zakupu urządzeń wchodzących w skład przydomowej 

oczyszczalni ścieków. Kwota dofinansowania wynosi 50% kosztu zakupu przydomowej 
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oczyszczalni ścieków, jednak nie więcej niż 3000,00 zł dla oczyszczalni ścieków drenażowych 

i nie więcej niż 4000,00 zł dla oczyszczalni biologicznych (napowietrzanych).  

 

W ramach realizacji Programu w 2018 roku: 

 

1) złożono 2 wnioski o dofinansowanie (razem od początku realizacji Programu = 93), 

2) wypłacono wnioskodawcom łączną kwotę 48 592,88 zł.  

 

16. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt 
 

Uchwała Nr XLII/236/18 Rady Gminy Pielgrzymka z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie 

przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt na terenie Gminy Pielgrzymka w 2018 roku”: http://bip.pielgrzymka.biz/?c=674.  

 

 Na podstawie art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U.                        

z 2017 r. poz. 1840) określono w drodze uchwały „Program opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pielgrzymka na 2018 

rok”. Stanowi to wypełnienie obowiązku zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom przez 

Gminę wynikającego z art. 11 ust. 1 w/w ustawy. 

 

W ramach jego realizacji podjęto następujące działania: 

 

1) ze Schroniskiem dla Małych Zwierząt w Jeleniej Górze zawarto umowę dotyczącą 

doraźnych zleceń wyłapywania/odławiania bezdomnych zwierząt oraz doraźnych zleceń 

zapewniania opieki bezdomnym zwierzętom – zapewniono opiekę na koszt gminy dla                     

5 psów, 

2) z lek. wet. Arturem Dynerowiczem zawarto umowę dotyczącą całodobowej opieki 

weterynaryjnej w przypadkach losowych drogowych z udziałem zwierząt (psów, kotów                

i dzikich zwierząt),  

3) z Panem Janem Więdłocha zawarto umowę dotyczącą zapewnienia miejsca dla 

bezdomnych zwierząt gospodarskich.  

 

Koszt realizacji ww. działań w 2018 r. wyniósł 55.177,88 zł.  
 

 

VI. REALIZACJA UCHWAŁ RADY GMINY 

 
Rada Gminy Pielgrzymka w roku 2018 podjęła 67 uchwał, z czego: 

− 20 objętych było nadzorem Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu Delegatury                          

w Legnicy, 

− 32 podlegały publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. 

 

http://bip.pielgrzymka.biz/?c=674
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Stwierdzenia nieważności uchwał przez organy nadzoru lub sądy administracyjne: 

1) Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu uchwałą nr 2/2019 z dnia                                

7 stycznia 2019 r. stwierdziło nieważność § 1 pkt 1 uchwały nr II/5/18 Rady Gminy 

Pielgrzymka z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie zwolnień w podatku rolnym,  

2) Wojewoda Dolnośląski rozstrzygnięciem nadzorczym nr NK-N.4131.103.7.2018.KW                  

z dnia 11 września 2018 r. stwierdził nieważność § 4 i § 5 uchwały nr XLVI/258/18 Rady 

Gminy Pielgrzymka z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby 

zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, zasad usytuowania miejsc sprzedaży                           

i podawania napojów alkoholowych oraz odstępstw od zakazu spożywania napojów 

alkoholowych w miejscach publicznych na terenie Gminy Pielgrzymka,  

3) Wojewoda Dolnośląski rozstrzygnięciem nadzorczym nr NK-N.4131.103.3.2018.KW                   

z dnia 4 kwietnia 2018 r. stwierdził nieważność uchwały nr XLI/227/18 Rady Gminy 

Pielgrzymka z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań 

i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Pielgrzymka, 

4) Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu uchwałą nr 35/2018 z dnia                

28 lutego 2018 r. stwierdziło nieważność § 3 i § 7 ust. 6 załącznika do uchwały nr 

XL/222/18 Rady Gminy Pielgrzymka z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie przyjęcia 

„Regulaminu przyznania dotacji w ramach programu wymiany kotłów centralnego 

ogrzewania ze środków budżetowych Gminy Pielgrzymka”, 

5) Wojewoda Dolnośląski rozstrzygnięciem nadzorczym nr NK-N.4131.103.2.2018.KW                   

z dnia 16 lutego 2018 r. stwierdził nieważność uchwały nr XL/223/18 Rady Gminy 

Pielgrzymka z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr III/18/02 Rady 

Gminy Pielgrzymka z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu 

dostarczania wody i odprowadzania ścieków.  
 
 

VII. WSPÓŁPRACA Z INNYMI SPOŁECZNOŚCIAMI SAMORZĄDOWYMI 

 

Gmina Pielgrzymka należy do następujących stowarzyszeń i związków międzygminnych: 

− Związek Gmin Wiejskich RP, 

− Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie” (2008), 

− Stowarzyszenie Kaczawskie (2008), 

− ZIT Aglomeracja Jeleniogórska (2015). 

 

W roku 2018 Gmina Pielgrzymka przekazała z budżetu 10.310,00 zł składek członkowskich. 

 

VIII. INNE ISTOTNE DZIAŁANIA WÓJTA GMINY 
  
 

Wójt Gminy Pielgrzymka jest członkiem następujących ciał konsultacyjnych: 

− Rady Społecznej Gminnego Zespołu Zakładów Opieki Podstawowej w Pielgrzymce, 

− Powiatowej Rady Zatrudnienia przy Powiatowym Urzędzie Pracy w Złotoryi.  
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IX. CZĘŚĆ ANALITYCZNA ( DZIAŁANIA PROWADZONE W 2018 ROKU) 

 

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Pielgrzymka: 

 

− świetlicy wiejskiej w Sędzimirowie: 

Wartość inwestycji – 671.937,28 zł, 

Wkład własny – 123.506,65 zł, 

Dofinansowanie ze środków zewnętrznych – 539.430,63 zł.  

 

 
 

− świetlicy wiejskiej w Czaplach: 

Wartość inwestycji – 835.236,40 zł, 

Wkład własny – 169.040,81 zł, 

Dofinansowanie ze środków zewnętrznych – 666.195,59 zł.  
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− Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki w Pielgrzymce: 

Wartość inwestycji – 595.400,00 zł, 

Wkład własny – 193.797,51 zł, 

Dofinansowanie ze środków zewnętrznych – 401.602,49 zł.  

 

 
 

− szkoły podstawowej w Nowej Wsi Grodziskiej: 

Wartość inwestycji – 950.000,00 zł, 

Wkład własny – 205.230,00 zł, 

Dofinansowanie ze środków zewnętrznych – 744.770,00 zł.  

 

 
 

Przebudowa drogi gminnej w Pielgrzymce dz. nr 924: 

Wartość inwestycji – 101.500,00 zł, 

Wkład własny – 4.500,00 zł, 

Dofinansowanie ze środków zewnętrznych – 97.000,00 zł. 
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Remont drogi gminnej dz. nr 1062 w Pielgrzymce: 

Wartość inwestycji – 285.335,40 zł, 

Wkład własny – 38.335,40 zł, 

Dofinansowanie ze środków zewnętrznych – 250.000,00 zł. 
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Proboszczów – droga dojazdowa do gruntów rolnych: 

Wartość inwestycji – 554.467,95 zł, 

Wkład własny – 174.267,95 zł, 

Dofinansowanie ze środków zewnętrznych – 380.200,00 zł. 

 

 
 

 

Pracownie cyfrowe dla szkół podstawowych i gimnazjum w Gminie Pielgrzymka: 

Wartość inwestycji – 414.558,62 zł, 

Wkład własny – 78.364,92 zł, 

Dofinansowanie ze środków zewnętrznych – 336.193,70 zł.  
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Ochrona cennych przyrodniczo terenów gór i pogórza kaczawskiego poprzez budowę 

alternatywnych ścieżek i tras rowerowych: 

Wartość inwestycji – 1.316.605,94 zł, 

Wkład własny – 218.949,94 zł, 

Dofinansowanie ze środków zewnętrznych – 1.097.656,00 zł.  

 

 
E-pielgrzymka.biz – wdrożenie e-usług w Gminie Pielgrzymka wraz z zakupem 

niezbędnej infrastruktury: 

Wartość inwestycji – 1.464.167,01 zł, 

Wkład własny – 220.147,81 zł, 

Dofinansowanie ze środków zewnętrznych – 1.244.019,20 zł.  
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T.I.K.? TAK! Nasze szkoły otwarte na świat: 

Wartość inwestycji – 945.119,62 zł, 

Wkład własny – 61.621,40 zł (niefinansowy), 

Dofinansowanie ze środków zewnętrznych – 883.498,22 zł.  

 

 
 

Otwarte Strefy Aktywności w miejscowości Proboszczów i Pielgrzymka: 

Wartość inwestycji – 99.900,00 zł, 

Wkład własny – 26.350,00 zł, 

Dofinansowanie ze środków zewnętrznych – 73.550,00 zł.  

 

 
OSA Proboszczów 
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OSA Pielgrzymka 

 

Doposażenie Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Pielgrzymka: 

Wartość inwestycji – 29.129,00 zł, 

Wkład własny – 291,29 zł, 

Dofinansowanie ze środków zewnętrznych – 28.837,71 zł.  

 

 
 

 

Tematyczne miejsce turystyczne w wiosce piasku i kamienia „Piaskowe miejsce grillowe”: 

Wartość inwestycji – 110.170,60 zł, 

Wkład własny – 0,00 zł, 

Dofinansowanie ze środków zewnętrznych – 110.170,60zł.  
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Ścieżka geologiczna „Spacer po dnie morza kredowego”: 

 

Wartość inwestycji – 44.652,89 zł, 

Wkład własny – 0,00 zł, 

Dofinansowanie ze środków zewnętrznych – 44.652,89 zł.  
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Utworzenie miejsca turystyczno-rekreacyjnego w Twardocicach: 

 

Wartość inwestycji – 59.760,05 zł, 

Wkład własny – 0,00 zł, 

Dofinansowanie ze środków zewnętrznych – 59.760,05 zł.  

 

 
 

Zagospodarowanie parku w Pielgrzymce: 

Wartość inwestycji – 64.925,40 zł, 

Wkład własny – 0,00 zł, 

Dofinansowanie ze środków zewnętrznych – 64.925,40 zł.  
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PROJEKTY ROZPOCZĘTE W 2018 ROKU: 

 

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Pielgrzymka: 

 

− Szkoły Podstawowej w Proboszczowie 

Wartość inwestycji – 890.239,20 zł, 

Wkład własny – 133.535,88 zł, 

Dofinansowanie ze środków zewnętrznych – 756.703,32 zł.  

 

− przedszkola i szkoły w Twardocicach 

Wartość inwestycji – 1.369.946,34 zł, 

Wkład własny – 205.491,95 zł, 

Dofinansowanie ze środków zewnętrznych – 1.164.454,40 zł.  

 
 

ROZWÓJ GOSPODARCZY 
 

 

 Gmina Pielgrzymka ma typowo rolniczy charakter, a dobre warunki klimatyczne 

i glebowe pozwalają na prowadzenie produkcji rolnej.  

 Procesy geologiczne, które objęły swoim zasięgiem gminę Pielgrzymka, doprowadziły 

do powstania na jej terenie licznych skupisk złóż surowców mineralnych. Stosunkowo duże 

powierzchnie zajmują utwory triasu i kredy, wykształcone w postaci różnego typu piaskowców 

kwarcowych. Ich wychodnie położone są głównie między Twardocicami i Nową Wsią 

Grodziską, gdzie obecnie są pozyskiwane (złoża Nowa Wieś Grodziska i Czaple). Osady 
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czwartorzędowe reprezentowane są przez piaski, żwiry i gliny zwałowe, obecnie 

eksploatowane i traktowane jako złoża perspektywiczne (Nowa Wieś Grodziska, Czaple).  

 Na terenie gminy działa niewielka liczba drobnych wytwórców, prowadzących głównie 

zakłady kamieniarskie, którzy korzystają z dostępnych na miejscu materiałów budowlanych. 

Praca przy wydobyciu oraz obróbce piaskowca jest źródłem dochodu zatrudnionych tam 

mieszkańców gminy. 

 Dla utworów trzeciorzędowych, występujących na obszarze gminy, charakterystyczne są 

wychodnie bazaltowe. Największe wystąpienie tych złóż stanowił eksploatowany bazaltowy 

komin wulkaniczny w Pielgrzymce, po którym pozostały dwa wyrobiska. W jednym z nich 

obecnie znajduje się składowisko odpadów komunalnych. Drugie wyrobisko, charakteryzujące 

się występowaniem interesujących zjawisk geologicznych oraz obecnością rzadkich 

przedstawicieli fauny i flory, powinno zostać wykorzystane do celów turystyczno-

edukacyjnych po wcześniejszym uporządkowaniu terenu i utworzeniu przyrodniczej ścieżki 

dydaktycznej. W tym samym kierunku będą mogły zostać wykorzystane wyrobiska piaskowca 

po zakończeniu wydobycia i przeprowadzeniu prac rekultywacyjnych w kierunku leśnym                        

i wodno-leśnym. 

 

 
Kopalnia piaskowca 

 

Działalność gospodarcza w Gminie Pielgrzymka: 
 

 W Gminie Pielgrzymka w 2017 roku zarejestrowanych było 363 podmioty gospodarcze                        

z przewagą małych firm usługowych, handlowych oraz produkcyjnych. Na terenie gminy 

przeważają podmioty gospodarcze należące do sektora prywatnego. Wśród jednostek sektora 

publicznego stanowią samorządowe jednostki prawa budżetowego.  

 

Tabela 9. Podmioty gospodarki 

Ogółem 

Sektor z ogółem 

publiczny prywatny 
spółki 

handlowe 

spółki 

cywilne 
spółdzielnie 

osoby 

fizyczne 
inne 

359 10 349 9 18 2 279 51 

Źródło: Miesięczna informacja o podmiotach gospodarki narodowej w rejestrze REGON wg stanu na dzień 

31.03.2019 r. Biuletyn Informacji Publicznej GUS 
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Tabela 10. Podmioty gospodarki narodowej /branże/ 

Branża Liczba podmiotów 

Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo 

i rybactwo 
23 

Górnictwo i wydobywanie 2 

Przetwórstwo przemysłowe 19 

Dostawa wody; gospodarowanie 

ściekami i odpadami oraz 

działalność związana z 

rekultywacją 

1 

Budownictwo 92 

Handel hurtowy i detaliczny; 

naprawa pojazdów 

samochodowych, włączając 

motocykle 

83 

Transport i gospodarka 

magazynowa 
25 

Działalność związana z 

zakwaterowaniem i usługami 

gastronomicznymi 

12 

Informacja i komunikacja 4 

Działalność finansowa i 

ubezpieczeniowa 
4 

Działalność związana z obsługą 

rynku nieruchomości 
3 

Działalność profesjonalna, 

naukowa i techniczna 
7 

Działalność w zakresie usług 

administrowania i działalność 

wspierająca 

5 

Administracja publiczna i obrona 

narodowa; obowiązkowe 

zabezpieczenia społeczne 

9 

Edukacja 11 

Opieka zdrowotna i pomoc 

społeczna 
10 

Działalność związana z kulturą, 

rozrywką i rekreacją 
11 

Pozostała działalność usługowa 37 

Źródło: Miesięczna informacja o podmiotach gospodarki narodowej w rejestrze REGON wg stanu na dzień 

31.03.2019 r. Biuletyn Informacji Publicznej GUS 
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 Istotnym czynnikiem hamującym powstawanie oraz rozwój przedsiębiorczości jest brak 

wiedzy ekonomicznej w zakresie prowadzenia własnej działalności gospodarczej, jak również 

zmieniające się przepisy. Barierą okazują się nie tylko problemy ze zbytem oraz dystrybucją 

towaru ale także niechęć do podjęcia ryzyka. Niezwykle ważne jest powstawanie nowych 

podmiotów gospodarczych jak również dbałość o ekonomiczną kondycję już istniejących. 

Niewątpliwie szansą na dalszy rozwój gminy oraz na ograniczenie poziomu bezrobocia są 

mikro i małe przedsiębiorstwa. 

 Gmina ułatwia potencjalnym i prowadzącym już działalność na jej terenie inwestorom 

kontynuowanie i rozwijanie aktywności gospodarczej poprzez minimalizowanie barier 

utrudniających dostęp do gminy. W tym zakresie podejmowane są działania mające na celu 

wyposażenie Gminy we właściwą infrastrukturę, niezbędną dla inwestycji, na którą składa się 

droga, grunty przemysłowe wyposażone w media oraz grunty, do których granic doprowadzono 

media. Stawki podatku od nieruchomości obowiązujące na terenie gminy są niższe od górnych 

granic stawek określonych ustawowo. Stawki te są zróżnicowane  

w zależności od rodzaju przedmiotu opodatkowania podatkiem od nieruchomości. 

 

ZAREJESTROWANI BEZROBOTNI   

stan na 31.12.2018 roku 

 

 

Liczba bezrobotnych 

Kobiety Mężczyźni Ogółem 

172 122 294 

 

Liczba bezrobotnych, w tym: 

do 25 roku życia do 30 roku życia pow. 50 roku życia 
długotrwale 

bezrobotni 

36 82 75 182  
 

 

ROLNICTWO 
 

 

 Gmina ma typowo rolniczy charakter. Występują tu dobre warunki glebowo – 

klimatyczne, które sprzyjają produkcji rolnej. W uprawie zbóż przeważa pszenica, jęczmień   

i rzepak. W strukturze jakości gleb przeważają gleby dobre III-IV klasy, a gleby V i VI klasy 

występują w postaci nierównomiernie rozmieszczonych obszarów. 

 

Tabela 11. Struktura powierzchni ze względu na klasę gruntów 

Struktura użytków rolnych w gminie Powierzchnia w hektarach 

grunty bardzo dobre – klasa I, II 355 

Grunty dobre – klasa III 4654 

Grunty średnie – klasa IV 2521 

Grunty słabe – klasa V, VI 490 
Źródło: Opracowanie własne Gminy Pielgrzymka 
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Tabela 12. Struktura gospodarstw rolnych 

Liczba indywidualnych 

gospodarstw rolnych 

2015 2016 2017 2018 

Do 5 ha powierzchni 360 357 344 343 

Powierzchnia 5-10 ha 113 110 106 105 

Powierzchnia 10-50 ha 128 128 130 126 

Powierzchnia powyżej 50 

ha 

33 33 33 34 

Razem 634 628 613 608 
Źródło: Opracowanie własne Gminy Pielgrzymka 

  

Statystyki pokazują, że liczba gospodarstw rolnych na terenie gminy na przestrzeni ostatnich 

lat zmniejszyła się. Analiza zmian powierzchni gospodarstw rolnych wskazuje, że zmniejsza 

się liczba gospodarstw małych  do 10 ha na korzyść większych do 50 ha. 

W 2017 roku na terenie Gminy Pielgrzymka funkcjonowało 613 gospodarstw rolnych. 

Zdecydowaną większość z nich stanowiły gospodarstwa małe do 5 ha – 344.  

 

Tabela 13. Struktura powierzchni użytków rolnych ze względu na własność gruntu 

Własność Powierzchnia w ha 

Osób fizycznych 7294 

Osób prawnych 618 

Gminy 316 

Wydzierżawione 

osobom fizycznym 

10,43 

Wydzierżawione 

osobom prawnym 

1,80 

W zasobach Skarbu 

Państwa 

- 

Źródło: Opracowanie własne gminy Pielgrzymka 

   

Właścicielami większości gruntów na terenie gminy są osoby fizyczne i prawne.  

W zasobach Gminy jest 316 ha gruntów. 
 

OŚWIATA I EDUKACJA 
 

 

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku 2018 wg stanu na dzień 30 września 
2018 r. 
 

Sieć szkół i przedszkoli na terenie Gminy Pielgrzymka: 

 

Szkoły podstawowe:  
− Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła w Pielgrzymce: 

• filia szkoły w Nowej Wsi Grodziskiej, 

• filia szkoły w Twardocicach, 

− Szkoła Podstawowa im. Wł. Puchalskiego w Proboszczowie, 

− Szkoła Podstawowa w Sędzimirowie.  
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Przedszkola: 

− Gminne Przedszkole w Twardocicach. 

Tabela 14. Liczba uczniów i oddziałów 

Lp

. 
Wyszczególnienie 

Liczba 

oddziałów 

Liczba 

uczniów/ 

wychowanków 

w tym: 

0 I II III IV V VI VII 
VI

II 

III

G 

1. Szkoła 

Podstawowa  

w Pielgrzymce 

16 298 20 15 23 16 45 41 30 35 33 40 

Filia w Nowej Wsi 

Grodziskiej 
4 36 13 7 0 7 9 0 0 0 0 0 

Filia                                  

w Twardocicach 
1 5 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 

2. Szkoła 

Podstawowa  

w Proboszczowie 

9 84 9 7 5 7 12 14 11 9 10 0 

3. Szkoła 

Podstawowa                                   

w Sędzimirowie 

9 30 8 2 3 1 3 1 4 1 7 0 

Razem 39 453 50 31 36 31 69 56 45 45 50 40 

 

 

Lp. Wyszczególnienie 
Liczba 

oddziałów 

Liczba 

uczniów/ 

wychowanków 

1. Gminne Przedszkole  

w Twardocicach 
3 56 

Ogółem: 3 56 

 

 

W roku szkolnym 2018/2019 w przedszkolach publicznych i szkołach podstawowych 

zatrudnionych jest 86 nauczycieli oraz 29 pracowników administracji i obsługi. 
 

Tabela 15. Zatrudnienie w szkołach i przedszkolach w roku szkolnym 2018/2019 

Wyszczególnienie 
Zatrudnienie 

w tym: 

nauczyciele pozostali 

etaty osoby etaty osoby etaty osoby 

1. 
Gminne Przedszkole                     

w Twardocicach 
12,03 15 5,53 8 6,50 7 

2. 

Szkoła Podstawowa 

im. Jana Pawła II                                    

w Pielgrzymce 

53,83 63 41,08 48 12,75 15 

3. 

Szkoła Podstawowa 

im. Wł. Puchalskiego                                    

w Proboszczowie 

16,38 24 12,55 17 3,83 7 
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Tabela 16. Ważniejsze osiągnięcia uczniów w różnych konkursach, przeglądach (osiągnięcia 

uczniów uznane przez szkoły za najlepsze w roku szkolnym) 
 

Nazwa konkursu Zasięg/etap 

Osiągnięcia 

Imię i nazwisko 

ucznia 

Osiągnięte 

miejsce 

Szkoła Podstawowa w Pielgrzymce 

Olimpiada Matematyczna „Olimpus 2018” ogólnopolski 

Miłosz Chojecki 

Agata Jamróz 

Amanda Bandyk 

Michał Wiśniewski 

laureat 

laureat 

laureat 

laureat 

„Zdolny Ślązak Gimnazjalista” –                     

część matematyczna 

powiatowy 

 

Miłosz Chojecki 

 

I  

 

„Zdolny Ślązak Gimnazjalista” –                   

część matematyczna 
wojewódzki Miłosz Chojecki finalista 

Powiatowy Konkurs Matematyczny powiatowy 

Miłosz Chojecki 

Agata Jamróz 

Michał Wiśniewski 

I  

II  

I  

Powiatowy Konkurs Mitologiczny powiatowy 
Monika Rudnik 

Amanda Bandyk 

I  

III  

Konkurs Polonistyczny „Słowa jak wiatr” gminny 

Milena Zakaszewska 

Joanna Sybis 

Filip Parys 

I  

II  

III  

Konkurs Historyczny                                  

„Henryk Brodaty i jego czasy” 
powiatowy 

Milena Zakaszewska 

Joanna Sybis 

II  

III  

Prezentacja Książki powiatowy Milena Zakaszewska II  

Konkurs Humanistyczny „Eurydyka” powiatowy Amanda Bandyk III  

Konkurs Plastyczny                                  

„Bezpieczny na drodze” 
wojewódzki Amelia Rzymska I  

Szkoła Podstawowa w Proboszczowie 

Konkurs Polonistyczny „Słowa jak wiatr” gminny 
Vanessa 

Nowaczewska 
III 

Ogólnopolski Konkurs Języka 

Niemieckiego „Deutschfreund” 
wojewódzki Krystian Rudzicki I 

4. 
Szkoła Podstawowa                                   

w Sędzimirowie 
4,21 13 4,21 13 0,00 0 

Razem 86,45 115 63,37 86 23,08 29 
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Ogólnopolski Konkurs Języka 

Niemieckiego „Deutschfreund” 
ogólnopolski Krystian Rudzicki VI 

Szkoła Podstawowa w Sędzimirowie 

Konkurs Pożarniczy                                 

„Młodzież zapobiega pożarom” 
gminny Jakub Krysiak III 

Konkurs Recytatorski „Wiersze J. Tuwima” powiatowy Lena Kubik III 

Konkurs Recytatorski                                   

„Spotkanie z poezją Marii Konopnickiej” 
powiatowy Natalia Borowiec wyróżnienie 

Konkurs wiedzy „Omnibus” powiatowy Piotr Nogaj wyróżnienie 

Gminne Przedszkole w Twardocicach 

Powiatowy Konkurs Tańca o „Puchar 

Burmistrza Miasta i Gminy Świerzawa” 
powiatowy Grupa 5-6 latków I  

 

Tabela 17. Wyniki egzaminu gimnazjalnego w 2018 r. 

Wyszczególnienie 

Część 

humanistyczna 

(język polski) 

Część 

humanistyczna 

(historia, wos) 

Część 

matematyczno-

przyrodnicza 

(matematyka) 

Część 

matematyczno-

przyrodnicza 

(przedmioty 

przyrodnicze) 

Część 

językowa 

(język 

angielski) 

Część 

językowa 

(język 

niemiecki) 

Gimnazjum                             

w Pielgrzymce 
70,8 58,6 57,0 53,9 71,5 58,0 

powiat 66,3 55,8 49,6 52,6 62,6 56,3 

województwo 67,2 57,9 50,6 55,1 68,7 52,5 

kraj 68,0 59,0 52,0 56,0 68,0 52,0 

 

 W 2018 roku zgodnie z dyspozycją art. 90b i art. 90m ustawy o systemie oświaty 

wspomagano uczniów w formie stypendiów szkolnych i zasiłków szkolnych. Z tej formy 

wsparcia korzystali uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów, ale także szkół 

ponadgimnazjalnych zamieszkujących na terenie Gminy Pielgrzymka. Kryterium dochodowe 

uprawniające do uzyskania pomocy określone było w kwocie 528,00 zł na członka rodziny. 

Stypendia szkolne przyznawane były w kwocie od 105,40 zł do 124,00 zł miesięcznie. Na 

powyższe zadanie wydatkowano środki finansowe w wysokości 160.034,42 zł, w tym dotacja               

z budżetu Wojewody Dolnośląskiego w kwocie 128.027,54 zł oraz środki własne – 32.006,88 

zł.  
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Tabela 18. Stypendia szkolne 

Lp. Wyszczególnienie 
Stypendium 

szkolne 

Zasiłek 

szkolny 

1. Liczba wniosków 180 2 

2. 

Liczba wniosków pozytywnie 

załatwionych - ogółem 
167 2 

w tym 

odnoszących 

się do 

uczniów: 

szkół podstawowych 102 1 

gimnazjów 23 0 

szkół 

ponadgimnazjalnych 
41 1 

innych 1 0 

 W 2018 roku realizując obowiązki określone w art. 17 ustawy o systemie oświaty 

dowożono lub refundowano rodzicom wydatki związane z dowozem do szkół uczniów 

niepełnosprawnych i zamieszkałych w znacznym oddaleniu od szkół.  

Tabela 19. Dowóz uczniów do szkół 

Wyszczególnienie 
2014 2015 2016 2017 2018 

 uczniowie: 

1. Niepełnosprawni dowożeni 7 7 6 10 11 

2. 
Zamieszkujący w znacznym 

oddaleniu od szkoły – dowożeni  
253 218 252 230 226 

Razem – dowożeni  260 225 258 240 237 

Nakłady (w zł) 157 194 173 679 179 289 156 769 187 702 

 W ramach wyodrębnionych środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli, dyrektorzy 

placówek oświatowych mieli możliwość zawierania z nauczycielami umów o dofinansowaniu 

kosztów kształcenia pobieranych przez uczelnie wyższe. W roku szkolnym 2017/2018 

dofinansowaniem objętych było łącznie 8 nauczycieli (w tym: 5 nauczycieli Szkoły 

Podstawowej w Pielgrzymce, 1 nauczyciel Szkoły Podstawowej w Proboszczowie,                                    

1 nauczyciel Szkoły Podstawowej w Sędzimirowie, 1 nauczyciel Gminnego Przedszkola                      

w Twardocicach).  

Tabela 20. Nauczyciele uczący/doskonalący się poprzez naukę na uczelniach wyższych 

Kierunek studiów Forma kształcenia 
Liczba 

nauczycieli 

1. Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna Studia  podyplomowe 2 

2. Wczesne nauczanie języka obcego Studia podyplomowe 1 

3. Surdopedagogika Studia podyplomowe 2 

4. Coaching i mentoring Studia podyplomowe 1 

5. 
Pedagogika opiekuńczo – wychowawcza                         

z terapią pedagogiczną 
Studia zaoczne 1 

6. Kurs - Terapia behawioralna dzieci z autyzmem Kurs 1 
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POMOC SPOŁECZNA 
 

 

  Pomoc i wsparcie w Gminie Pielgrzymka z pomocy społecznej w 2018 roku uzyskały 

422 osoby, co stanowiło 9,07% wszystkich mieszkańców gminy. W roku oceny, w stosunku do 

2017 roku, łączna liczba osób korzystających z pomocy i wsparcia zmniejszyła się o 43 osoby. 

W gminie Pielgrzymka najczęściej występującymi przyczynami trudnej sytuacji życiowej osób 

i rodzin a jednocześnie powodami ubiegania się o pomoc społeczną, wskazanymi przez ośrodek 

pomocy społecznej w 2018 roku było kolejno: ubóstwo, bezrobocie, niepełnosprawność, 

bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego  

w rodzinach wielodzietnych, alkoholizm.  

 

Tabela 21. Liczba rodzin i liczba osób w rodzinach korzystających z pomocy społecznej 

 

 
 

Tabela 22. Liczba świadczeń pieniężnych i niepieniężnych 

 

 
 

 Pomoc i wsparcie w gminie Pielgrzymka z pomocy społecznej w 2018 roku w postaci 

świadczeń pieniężnych uzyskało 307 osób, zaś w postaci świadczeń niepieniężnych 113 osób. 

Odpłatność gminy za pobyt w Domu Pomocy Społecznej dotyczyła 8 osób. W gminie 

funkcjonował 1 asystent rodziny, który objął swoją opieką 8 rodzin. 

 

Tabela 23. Zadania w zakresie pomocy społecznej zrealizowane w 2018 roku 

 

WYSZCZEGÓLNIENIE Rok 2017 Rok 2018 

ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE Z POMOCY SPOŁECZNEJ 

ZASIŁEK STAŁY 

Liczba osób 29 35 

Kwota świadczeń w złotych 154 654 158 562 

W tym: 

Zasiłek stały dla osób samotnie gospodarujących 

Liczba osób 17 24 

Kwota świadczeń w złotych 103 561 121 768 
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Zasiłek stały dla osoby w rodzinie 

Liczba osób 12 11 

Kwota świadczeń w złotych 51 093 36 794 

ZASIŁEK OKRESOWY 

Liczba osób 127 110 

Kwota świadczeń w złotych 456 860 374 530 

W tym: 

Zasiłek okresowy z tytułu bezrobocia 

Liczba osób 111 97 

Kwota świadczeń w złotych 436 508 343 589 

Zasiłek okresowy z tytułu długotrwałej choroby 

Liczba osób 3 3 

Kwota świadczeń w złotych 3 970 6 888 

Zasiłek okresowy z tytułu niepełnosprawności 

Liczba osób 9 10 

Kwota świadczeń w złotych 10 877 24 053 

ZASIŁEK CELOWY OGÓŁEM 

Liczba osób 355 295 

Kwota świadczeń w złotych 142 594 132 795 

W tym: 

Zasiłek celowy przyznawany w ramach programu wieloletniego „Pomoc państwa                  

w zakresie dożywiania” 

Liczba osób 132 118 

Kwota świadczeń w złotych 89 424 84 742 

ŚWIADCZENIA NIEPIENIĘŻNE Z POMOCY SPOŁECZNEJ 

POSIŁEK OGÓŁEM 

Liczba osób 105 91 

Kwota świadczeń w złotych 89 970 72 219 

W tym: 

Dla dzieci 

Liczba osób 105 91 

Kwota świadczeń w złotych 89 970 72 219 

Sprawienie pogrzebu 

Liczba osób 1 0 

Kwota świadczeń w złotych 2 710 0 

Odpłatność gminy za pobyt w domu pomocy społecznej 

Liczba osób 5 8 

Kwota świadczeń w złotych 116 555 158 784 

Wspieranie rodziny i piecza zastępcza 

Liczba rodzin objęta pracą asystenta rodziny 8 8 

Liczba asystentów rodziny 1 1 

Odpłatność za pobyt dziecka w pieczy zastępczej z złotych 83 666 86 838 

 

Inne rodzaje pomocy i świadczeń 

 

 Liczba pobierających w roku oceny świadczenie wychowawcze wyniosła 302 rodzin.                          

W stosunku do roku poprzedniego liczba ta zmalała o 23 rodziny (co stanowi spadek o 7%                   

w stosunku do roku poprzedniego). Całkowita kwota przyznanego świadczenia 

wychowawczego wyniosła 2 948 623 zł i w porównaniu z rokiem poprzednim zmalała o 304 

641 zł. Liczba pobierających w roku oceny zasiłek rodzinny wyniosła 200 rodzin. W stosunku 

do roku poprzedniego liczba ta zmalała o 8 rodzin (co stanowi spadek o 4% w stosunku do roku 

poprzedniego). Całkowita kwota przyznanego świadczenia w formie zasiłku rodzinnego 

wyniosła 813 278,01 zł i w porównaniu z rokiem poprzednim zmalała o 57 751,32 zł.  
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Rok 
Liczba 

rodzin 

Wydatki        

(w zł) 

2017 338 3 253 264,00 

2018 353 2 948 623,00 

 

Tabela 24. Liczba świadczeń: świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek pielęgnacyjny, zasiłek 

pielęgnacyjny dla niepełnosprawnego dziecka, dla osoby niepełnosprawnej w wieku powyżej 

16 lat o różnych stopniach niepełnosprawności, zasiłek pielęgnacyjny dla osób, które ukończyły 

75 lat, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna 

 

 
 

Tabela 25. Liczba osób korzystających ze świadczenia alimentacyjnego w poszczególnych 

latach 

 

 
 

 
 

Tabela 26. Świadczenia 500+ przyznane na pierwsze dziecko 
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Tabela 27. Inne rodzaje pomocy i świadczeń 
 

WYSZCZEGÓLNIENIE Rok 2017 Rok 2018 

DODATKI MIESZKANIOWE 

Liczba gospodarstw domowych 23 19 

Kwota świadczeń w złotych 41 688 27 737 

DODATKI ENERGETYCZNE 

Liczba gospodarstw domowych 10 9 

Kwota świadczeń w złotych 1 686 1 266 
 
 

OCHRONA ZDROWIA 
 

 

 Gminny Zespół Zakładów Opieki Podstawowej w Pielgrzymce jest podmiotem 

leczniczym niebędącym przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 15 kwietnia 

2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2190 z późn. zm.), dla którego 

podmiotem tworzącym jest Gmina Pielgrzymka.  

 Podstawowym jego zadaniem jest zapewnienie ludności podstawowej opieki zdrowotnej, 

udzielanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych, profilaktyka oraz promocja zdrowia. 

 Ośrodek udziela świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych 

ubezpieczonym oraz innym osobom uprawnionym do tych świadczeń na podstawie odrębnych 

przepisów nieodpłatnie lub za odpłatnością, na zasadach określonych w ustawie o działalności 

leczniczej lub przepisach szczegółowych. 

 Gminny Zespół Zakładów Opieki Podstawowej w Pielgrzymce prowadzi gospodarkę 

finansową w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki podstawowej  na zasadach 

określonych w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 o działalności i przepisach do tej ustawy. 

 

W 2018 roku ogółem w Ośrodku pracowało: 

− Kierownik Ośrodka – pełny etat, 

− Lekarz pediatra-neonatolog, med. rodz. – 1/4 etatu, 

− 3 pielęgniarki środowiskowe – pełne etaty, 

− Sekretarka medyczna - pełny etat, 

− Główna księgowa – 1/4 etatu, 

− Sprzątaczka – pełny etat. 

Oprócz wymienionego personelu zatrudniono również na kontrakt 3 lekarzy: 

− 2 lekarzy (specjalizacja chorób wewnętrznych), 

− 1 lekarz ogólny (specjalizacja chirurgia), 

− 1 lekarz pediatra (w trakcie specjalizacji). 

Ponadto w ramach dodatkowych umów z NFZ zostali zatrudnieni: 

− w zakresie logopedii Pani neurologopeda, 

− zakresie położnictwa i ginekologii lekarz specjalista II stopnia położnictwa i ginekologii.  

 

Budżet Gminnego Zespołu Zakładów Opieki Podstawowej w Pielgrzymce składa się głównie                 

z finansowania usług medycznych przez Narodowy Fundusz Zdrowia oraz w mniejszej części               

z pozostałych usług finansowych przez innych odbiorców z zewnątrz.   
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W 2018 roku dokonano następujących zakupów przeznaczonych do doposażenia gabinetów, 

sprzętu medycznego i sanitarnego Ośrodka: 

− stół rehabilitacyjny/kozetka – 366,99 zł, 

− stół do badania niemowląt – 490,00 zł,  

− komputer – 1.100,00 zł,  

− automatyczna suszarka do ubrań – 2.839,99 zł,  

− szafa chłodnicza do przechowywania szczepionek – 3.025,80 zł,  

− rejestrator temperatury w szafie chłodniczej – 1.758,90 zł,  

− dozowniki na płyn do dezynfekcji rąk – 224,35 zł,  

− szafka do przechowywania środków piorących – 189,00 zł,  

− regały do archiwum – 3.607,59 zł,  

− ciśnieniomierze dla dzieci i dorosłych – 337,08 zł,  

− meble do gabinetu – 4.580,52 zł,  

− baterie umywalkowe – 78,98 zł,  

− wieszak na ubrania do gabinetu ginekologicznego – 200,00 zł,  

− szafki kartotekowe – 3.045,99 zł.  

Ogółem kwota zakupów w 2018 r. wyniosła 21.845,19 zł.  

  

W okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.: 

− liczba deklaracji przyjętych do lekarza wyniosła: 535,  

− liczba deklaracji wycofanych wyniosła: 210,  

− liczba pacjentów w styczniu 2018 r. wyniosła: 2852 osób, 

− liczba pacjentów w grudniu 2018 r. wyniosła: 2781 osób.  

  

W deklaracjach wycofanych są: osoby nieubezpieczone, zgony, zmiany miejsca zamieszkania 

pacjentów (w tym studenci/uczniowie tymczasowo mieszkający w miejscu nauki), osoby 

przepisane do innych placówek medycznych. 

 

Dane dotyczące zachorowalności wg grup dyspanseryjnych w Gminie Pielgrzymka: 

 

Miejscowość Tarczyca Cukrzyca Nadciśnienie Nowotwory 
Niedokrwienn

a choroba 

serca 

Przewlekły 

nieżyt 

oskrzeli 

Choroby 

naczyń 

mózgowych 

Choroby 

układu 

trawienia 

Proboszczów 21 48 159 14 17 12 4 20 

Twardocice 15 27 99 9 22 12 2 7 

Pielgrzymka 11 33 109 14 21 13 3 7 

Nowa Wieś 

Grodziska 
13 30 108 8 6 10 9 8 

Sędzimirów 3 5 53 2 7 2 1 4 

Wojcieszyn 1 14 49 7 5 4 0 3 

Czaple 3 6 34 4 3 4 3 3 

Jastrzębnik 0 4 18 1 4 2 0 0 

Nowe Łąki 0 3 7 0 2 1 0 0 

Źródło: Opracowanie własne GZZOP 
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KULTURA 
 
 

 Na terenie Gminy Pielgrzymka działa jedna instytucja kultury:  

− Gminne Centrum Kultury i Biblioteka im. Zenona Bernackiego w Pielgrzymce,  

z filiami w: 

• Proboszczowie, 

• Twardocicach, 

• Nowej Wsi Grodziskiej.  

 

 Gminne Centrum Kultury i Bibliotekę w Pielgrzymce utworzono 31.10.2014 r. w wyniku 

połączenia Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji oraz Gminnej Biblioteki Publicznej.  

Celem jego działalności jest szeroko rozumiana działalność kulturalna i biblioteczna, a także 

współpraca w tym zakresie z innymi instytucjami działającymi na terenie gminy.  

 

 W 2018 roku GCKiB zatrudniało animatora sportu na hali sportowej i boisku „Orlik”. 

Organizował on zajęcia sportowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych oraz był odpowiedzialny za 

organizacje halowych turniejów sportowych w piłkę nożną, ręczną, siatkówkę i tenisa 

stołowego, a także za Gminny Turniej w Szachy i Warcaby dla dzieci i dorosłych. Na umowę-

zlecenie zatrudniono również 5 opiekunów świetlic wiejskich. W ramach Programu 

Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój pn. „Aktywacja osób młodych pozostających bez 

pracy” staż w placówce przez okres 6 miesięcy odbywały 2 osoby i l osoba w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. Po stażu 

zostały one zatrudnione na umowę o pracę na czas określony. Etaty przeliczeniowe ogółem               

w 2018 r. wyniosły 9,25. W drugim półroczy 2018 roku pracownicy odbyli dwa szkolenia 

doskonalące. 

 

 Z usług bibliotek korzystali czytelnicy zróżnicowani pod względem wieku, 

wykształcenia  i zainteresowań. Czytelnicy zarejestrowani w 2018 roku w bibliotekach: 

− do 5 lat – 8 os., 

− 6-12 lat – 205 os., 

− 13-15 lat – 47 os., 

− 16-19 lat – 42 os., 

− 20-24 lat – 18 os., 

− 25-44 lat – 113 os., 

− 45-60 lat – 90 os., 

− powyżej 60 lat – 34 os. 

Łącznie: 557 czytelników. 

 

Według zajęcia: 

− osoby uczące się – 290,  

− osoby pracujące – 159,  

− pozostali (m.in. emeryci, renciści, gospodynie domowe, osoby niepracujące) – 108. 
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Liczba odwiedzin w bibliotekach – 8556. 

Udostępnionych zbiorów czytelnikom – 9651.  

 

 W 2018 roku zakupiono łącznie 742 książki na kwotę 14.034,28 zł, z czego 6.000,00 zł 

to środki finansowe Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, kwota 8.034,28 zł to środki 

własne. 

 

 Z Biblioteki Dolnośląskiej w ramach programu „Dyskusyjny Klub Książki” 

otrzymaliśmy książki na kwotę 3.326,26 zł. W ramach darów czytelników otrzymaliśmy 

książki na kwotę 428,00 zł. W roku 2018 przeprowadzono skontra w trzech bibliotekach. 

Dokonano selekcji książek zaczytanych i zniszczonych. Zorganizowano w tych placówkach 

punkty brookcrossing. 

 

 W bibliotekach na terenie gminy zgromadzonych jest 26.146 książek. Ubytkowano 3.442 

książek.  

 

Wydarzenia w filiach bibliotecznych Gminy Pielgrzymka: 

 

 Biblioteki w naszej gminie oprócz pracy związanej z działalnością biblioteczną, 

inicjowały szereg spotkań organizując warsztaty świąteczne z dziećmi i młodzieżą, lekcje 

biblioteczne, spotkania autorskie z ciekawymi ludźmi, tematyczne zajęcia dla dzieci                                 

i młodzieży zarówno podczas ferii zimowych jak i letniego wypoczynku. 

 Biblioteka w Nowe] Wsi Grodziskiej brała udział w programie PAH (Polskiej Akcji 

Humanitarnej), przy współpracy Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, które 

miało na celu zaangażowanie społeczności bibliotek w dyskusję i refleksję nad obrazem 

pomocy humanitarnej. W maju 2018 r. Gminne Centrum Kultury i Biblioteka w Pielgrzymce – 

Filia w Twardocicach zorganizowała konkurs dla najmłodszych pod tytułem "Mam Talent". 

Wystąpiło w nim 28 dzieci z Przedszkola Gminnego oraz uczniowie ze Szkoły Podstawowej   

w Twardocicach. Dnia 9 lutego 2018 r. odbyły się zajęcia dla przedszkolaków w ramach akcji 

głośnego czytania "Cała Polska Czyta Dzieciom". 

 Na specjalne zaproszenie Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki w Pielgrzymce oraz 

członków DKK dnia 8 marca 2018 r. w Bibliotece Publicznej w Proboszczowie, Twardocicach 

i Nowej Wsi Grodziskiej, a także w Bibliotece Szkolnej w Pielgrzymce odbyły się spotkania 

autorskie z Panią Elżbietą Bednarczyk.  

 Dnia 26 października 2018 r. Gminne Centrum Kultury i Biblioteka im. Zenona 

Bernackiego miało przyjemność gościć przedstawicielki Działu Instrukcyjno-Metodycznego 

Dolnośląskiej Biblioteki Publicznej im. Tadeusza Mikulskiego we Wrocławiu. W spotkaniu 

udział wzięły członkinie Dyskusyjnego Klubu Książki działającego w GCKiB moderowanego 

przez młodszego bibliotekarza Agnieszkę Sierdzińską.  

 W opisywanym okresie GCKIB w Pielgrzymce napisało lub zrealizowało we współpracy 

lub samodzielnie następujące wnioski: 

a) projekt „Bardzo Młoda Kultura na Dolnym Śląsku”, przedsięwzięcie pn. „Dożynki                     

z tańcem i śpiewem – obrzęd dożynkowy rzeszowski” (10.000,00 zł), zrealizowano                    

w okresie od czerwca do października; 
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b) zakup nowości czytelniczych ze środków ministerialnych w ramach „Narodowego 

Programu Rozwoju Czytelnictwa” (6.000,00 zł); 

c) dotacja w konkursie graniowym „Działaj  Lokalnie”  na  realizację  projektu „ Nasza mała 

ojczyzna - poznajemy, promujemy” (3.800,00 zł) oraz „Nieziemsko, Festiwalowo, 

Bajecznie, Integracyjnie” (3.000,00 zł i 200,00 zł wkład własny); 

d) w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” – „Budowa 

wiejskiego Domu Kultury w Pielgrzymce”, w trakcie realizacji, otrzymane środki 

500.000,00 zł; 

e) grant  pn. „Turystyczna  układanka  Gminy  Pielgrzymka”  w  ramach  PROW  2014-2020  

w  zakresie Promowania obszaru objętego LSR, w tym produktów i usług lokalnych 

(realizacja w 2019 r.), przyznane środki 22.854,00 zł;  

f) „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet 2 –  Infrastruktura bibliotek 2016-

2020. Wniosek rozpatrzono negatywnie z powodu wyczerpania środków inwestycyjnych 

w budżecie priorytetu na 2019 r.;  

g) w ramach projektu E-SENIOR Fundacja Partycypacji Społecznej rozpoczęła darmowe 

szkolenia komputerowe dla seniorów 65+ z Gminy Pielgrzymka. W projekcie bierze udział 

dziesięcioro seniorów z różnych sołectw. Na spotkaniach uczestnicy poznają praktyczne 

umiejętności obsługi komputera, telefonu i Internetu. 

 

 W   20l8 r. Gminne Centrum zorganizowało wiele spotkań, uroczystości, imprez                               

i rozgrywek sportowych, oraz włączało się w pomoc i organizację przedsięwzięć 

organizowanych przez inne instytucje. 

 

 Gminne Centrum Kultury i Biblioteka poprzez swoją działalność stara się przyciągnąć                        

i zaangażować w życie kulturalne nie tylko młodzież i dzieci, ale także dorosłych. Dba, aby 

oferta kulturalna była atrakcyjna dla odbiorców i jednocześnie stwarzała okazje do rozwijania 

własnej twórczości przy okazji różnych warsztatów. 

W celu promocji działań GCKIB w Pielgrzymce, prowadzona jest strona internetowa: 

www.kultura.pielgrzymka.biz, a także profil na Facebooku. 

 

 

TURYSTYKA, SPORT I REKREACJA 
 

 

 Gmina Pielgrzymka  posiada sprzyjające walory krajobrazowe dla rozwoju turystyki                    

w tym rezerwat przyrody „Ostrzyca Proboszczowicka” z otaczającą strefą chronionego 

krajobrazu. Celem ochrony rezerwatu jest zachowanie ze względów naukowych                                            

i dydaktycznych roślinności występującej na bazaltach oraz gołoborzy bazaltowych. Po raz 

pierwszy szczyt Ostrzycy został objęty ochroną w 1926 roku, w 1964 roku uznano ją za punkt 

strategiczny, wykonano sieć okopów i wycięto drzewostan, ponownie ochroną szczyt wzgórza 

został objęty w 1962 roku. Prowadzi tu droga od wsi Proboszczów, będąca częścią szlaku 

żółtego (Szlak Wygasłych Wulkanów), zielony szlak (Szlak Zamków Piastowskich) Bełczyna-

Rochów i czerwony od Radomiłowic.  
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Rezerwat przyrody „Ostrzyca Proboszczowicka” 

 

 Przez gminę wiedzie również szlak sakralno-kulturowy pod nazwą Droga św. Jakuba – 

Via Regia przeznaczony dla turystów rowerowych i pieszych. W zachodniej części Gminy                           

w rejonie wsi Czaple, występują duże kompleksy leśne o doskonałych warunkach dla amatorów 

zbieractwa jagód i grzybów. Inne, to pomniki przyrody, m.in. 300-letnia lipa drobnolistna 

„Mniszka” w Pielgrzymce i 350 letni dąb szypułkowy „Bartuś”, 300-letni dąb szypułkowy 

„Nestor”, 150-letni dąb kaukaski „Gruzin” - oba w Proboszczowie, a także zabytki sakralne 

(kościół w Pielgrzymce, Wojcieszynie, Nowej Wsi Grodziskiej, Proboszczowie, Sędzimirowie, 

Twardocicach), obelisk upamiętniający działalność Szwenkfeldystów w Twardocicach oraz 

krzyże pokutne w Twardocicach, Czaplach i w Nowej Wsi Grodziskiej. W lasach Czaplańskich 

w 2014 roku powstał ok. 15 km szlak pn. Ścieżka historyczno-edukacyjno-przyrodnicza 

,,Szlakiem Kamiennych Krzyży w Choińcu” w Czaplach. Las otaczający przysiółek wsi 

Czaple, zwany Choińcem, to jedyne miejsce w Polsce, gdzie na stosunkowo niewielkim 

obszarze spotkać można aż siedem wolnostojących kamiennych krzyży.  

 Gmina Pielgrzymka konsekwentnie inwestuje w rozwój turystyczny m.in. poprzez 

projekty finansowane ze środków zewnętrznych. Zrealizowała projekt partnerski z Gminą 

Świerzawa, Wojcieszów oraz Nadleśnictwem Złotoryja pn. ,,Ochrona cennych przyrodniczo 

terenów Gór  i Pogórza Kaczawskiego poprzez budowę alternatywnych ścieżek i tras 

rowerowych”.  W ramach projektu w gminie powstała ścieżka rowerowa typu Single Track na 

trasie Ostrzyca – Czaple o długości 14 km, wyposażona w bezobsługową wypożyczalnię 

rowerów, stojaki na rowery, punkt serwisowy, terminal, system informatyczny obsługujący 

wypożyczalnię, infokiosk i dedykowana strona www. 

 Na terenie gminy występują liczne zasoby surowców mineralnych eksploatowane przez 

zakłady kamieniarskie. Szansą na rozwój turystyki jest rekultywacja poeksploatacyjnych 

wyrobisk oraz zagospodarowanie ich w kierunku wodnym oraz leśnym z uwzględnieniem 

potrzeb turysty indywidualnego i grupowego oraz nurtów geoturystyki. Wykorzystanie                         

i ukazanie zasobów geologicznych gminy m.in. kamieniołomy, wyrobiska, Ostrzyca 

Proboszczowicka, złotonośna Skora jest zadaniem pożądanym i zbliża naszą gminę do idei 

promocji rozwoju gminy w oparciu o zasoby geologiczne. 
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 W 2017 roku Gmina Pielgrzymka przystąpiła do grupy samorządów Gór i Pogórza 

Kaczawskiego w celu podjęcia wspólnych działań zmierzających do utworzenia Geoparku 

,,Kraina Wygasłych Wulkanów’’ i wpisania regionu do Światowej Sieci Geoparków UNESCO. 

Jego powstanie będzie określane na podstawie Programu Rozwoju Geoparku w kierunku 

zagospodarowania turystycznego atrakcyjnych miejsc oraz promocję całego obszaru geoparku 

co się przyczyni do wzrostu rozpoznawalności marki regionu, zwiększenia ruchu turystycznego 

a także prestiżu wynikającego z członkostwa w sieci UNESCO.  

 W 2013 roku powstały w gminie, wielokrotnie nagradzane za swoją aktywność na form 

wojewódzkim i ogólnopolskim, dwie wioski tematyczne – Wioska Don Kichota                                          

w Wojcieszynie i Wioska Piasku i Kamienia w Czaplach – Najpiękniejsza Wieś Dolnośląska 

2015, co przyczyniło się do wzrostu osób odwiedzających te miejscowości. 

 W roku 1999 zostało uchwalone Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania 

Przestrzennego Gminy Pielgrzymka a w 2006 r., uchwałą Rady Gminy Pielgrzymka, został 

zatwierdzony Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego zbiornika wodnego 

PIELGRZYMKA na rzece Skora. Zbiornik Pielgrzymka jest planowany od lat 20 XX wieku. 

Sprawa jego budowy stała się szczególnie aktualna po powodzi, jaka wystąpiła w 1997 r. 

Zbiornik Pielgrzymka należy do grupy projektów realizujących strategię przeciwpowodziową 

programu Odra 2006. Celem jego budowy jest ochrona przeciwpowodziowa obszarów 

położonych w zlewni rzeki Skory. Jest to zadanie istotne z uwagi na częste zalewanie 

gospodarstw rolnych w tym budynków mieszkalnych w naszej gminie. Analizowane były dwie 

koncepcje wariantów budowy zbiornika: zbiornik mokry retencyjny o stałym piętrzeniu wody 

i zbiornik suchy. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu decyzją z dnia 

29.10.2014 r. odmówił zgody na budowę zbiornika mokrego.  

 Niestety do dnia dzisiejszego, pomimo upływu 12 lat od uchwalenia mpzp i usilnych 

starań władz gminy, w/w zadanie inwestycyjne nie doczekało się realizacji, istnieje  jedynie                 

w sferze planów, ponieważ nie ma zapewnionego źródła finansowania. 

 

 

FUNDUSZ SOŁECKI  
 

 Mieszkańcy sołectw mają do swojej dyspozycji fundusze sołeckie. 
 

Tabela 29. Wykonanie funduszu sołeckiego za 2018 rok   
 

Nazwa 

sołectwa  
Przedsięwzięcie  

Wykonanie za 

2018 r. 

(w zł) 

Czaple  

  

  

  

  

  

  

  

Monitoring placu OSP  5 000,00 

Imprezy integracyjne 
4 888,76 

900,00 

Zakup namiotów 769,00 

Wyposażenie KGW i wieniec dożynkowy 1 500,00 

Doposażenie OSP Czaple 829,00 

Utrzymanie świetlicy i terenów przyległych 
1 800,00 

4 623,24 

SUMA   20 310,00 

Nowe Łąki 

  

Budowa drogi asfaltowej 0,00 

Zakup namiotów 349,00 

SUMA   349,00 
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Nazwa 

sołectwa  
Przedsięwzięcie  

Wykonanie za 

2018 r. 

(w zł) 

Wojcieszyn 

  

  

  

  

  

  

  

Zakup sprzętu do koszenia terenu przy boisku 12 000,00 

Wieniec dożynkowy + dożynki gminne 
400,00 

600,00 

Zakup namiotów  1 079,00 

Utrzymanie terenu przy boisku + zakup paliwa 3 000,00 

Zakup materiałów do zagospodarowania terenów wokół  

siłowni zewnętrznej 
2 994,67 

Remont wiatraków (w tym: zakup daszków z blachy na 

wiatraki szt. 12) 

6 120,00 

1 304,25 

SUMA   27 497,92 

Proboszczów 

  

  

  

  

  

  

Dofinansowanie dla Zespołu Folklorystycznego Fudżijamki 2 000,00 

Imprezy integracyjne  
1 100,00 

300,00 

Zakup namiotów  1 513,00 

Dofinansowanie siłowni wiejskiej 400,00 

Zakup gier planszowych do świetlicy  0,00 

Wkład własny do projektu poprawy infrastruktury boiska oraz 

rozbudowa szatni sportowej na boisku 
985,63 

SUMA   6 298,63 

Sędzimirów  

  

  

  

  

  

  

Dożynki gminne 300,00 

Dożynki wiejskie 1 200,00 

Wieniec dożynkowy 399,85 

Szkoła w Sędzimirowie 2 000,00 

Zakup namiotów  908,00 

Doposażenie dla OSP Sędzimirów 1 500,00 

Remont Sali świetlicy wiejskiej w Sędzimirowie 17 576,92 

SUMA   23 884,77 

Jastrzębnik 

  

  

  

  

  

Zakup namiotów  528,00 

Dożynki gminne i wieniec dożynkowy 
300,00 

499,92 

Budowa świetlicy wiejskiej  4 584,00 

Imprezy integracyjne 500,00 

Zagospodarowanie i utrzymanie terenów zielonych  2 064,99 

SUMA   8 476,91 

Nowa Wieś 

Grodziska 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Budowa sceny na boisku (KS Płomień Nowa Wieś Grodziska 

- wkład własny) 
12 778,47 

Doposażenie stadionu 4 996,80 

Doposażenie placu zabaw 5 000,00 

Imprezy integracyjne 
800,00 

3 818,56 

Utrzymanie klubu sportowego TS „Płomień” 1 922,37 

Zakup wyposażenia dla zespołu „Polanki” 1 771,20 

Zakup wyposażenia dla KGW 1 788,02 

Zakup namiotów  1 510,00 

OSP - utrzymanie remizy 1 294,15 

Zakup gier planszowych do świetlicy  796,28 

Wieniec dożynkowy sołectwa 600,00 

Dożynki gminne 300,00 

SUMA   37 375,85 

Twardocice 

  

  

  

  

  

OSP remont strażnicy  22 720,45 

Projekt siłowni  4 500,00 

Zakup namiotów  1 400,00 

Koszenie traw 0,00 

Dzień seniora 1 000,00 

Dożynki gminne 290,00 
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Nazwa 

sołectwa  
Przedsięwzięcie  

Wykonanie za 

2018 r. 

(w zł) 

  

  

  

Dożynki wiejskie 500,00 

Znaki z numerami domów 3 527,84 

Monitoring siłowni 0,00 

SUMA   33 938,29 

Pielgrzymka  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

OSP Pielgrzymka - wkład własny do projektu 5 000,00 

Parafia Pielgrzymka (dotacja celowa na remont budynku 

kościoła w Pielgrzymce) 
6 000,00 

Zakup namiotów 1 500,00 

Imprezy integracyjne 1 455,24 

Dofinansowanie imprezy kulturalnej przez Stowarzyszenie na 

Rzecz Rozwoju Wsi Pielgrzymka 
0,00 

Dożynki Gminne 300,00 

Wykonanie wieńca dożynkowego 500,00 

Kosiarka - paliwo 2 033,03 

Montaż progu zwalniającego i lampy 0,00 

Sala wielofunkcyjna  984,00 

Zakup traktorka do koszenia trawy (z przeznaczeniem dla 

Klubu Sportowego FENIX) 
10 187,27 

Działalność Koła Gospodyń Wiejskich  3 000,00 

Tabliczki z numerami domu - oznakowanie wsi 2 999,99 

SUMA   33 959,53 

RAZEM 192 090,90 
 
 

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE 
 
 

Gminna Straż Pożarna 

 

 Na terenie Gminy Pielgrzymka działa 7 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych,                        

w tym: 

− OSP Czaple, 

− OSP Nowa Wieś Grodziska, 

− OSP Pielgrzymka, 

− Grupa Ratownictwa Powodziowego Proboszczów  

− OSP Sędzimirów, 

− OSP Twardocice, 

− OSP Wojcieszyn. 

Z tego dwie jednostki włączone są do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego (tj. OSP 

Pielgrzymka, OSP Twardocice).  

 

 Ochotnicze straże pożarne z terenu Gminy Pielgrzymka zrzeszają łącznie 205 

członków, z czego 86 jest uprawnionych do brania bezpośredniego udziału w działaniach 

ratowniczo-gaśniczych. 

  

Jednostki OSP dysponują następującym sprzętem do działań ratowniczo-gaśniczych: 

− samochody ratowniczo-gaśnicze lekkie – 8 szt., 

− samochody ratowniczo-gaśnicze średnie – 3 szt., 

− samochody ratowniczo-gaśnicze ciężkie – 1 szt., 

− łódź – 1 szt., 
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− motopompy pożarnicze o wyd. M8/8 – 8 szt., 

− motopompy pożarnicze o wyd. M16/8 lub wyższej – 4 szt., 

− motopompy pożarnicze szlamowe – 4 szt., 

− motopompy pożarnicze pływające – 3 szt.,  

− pompy elektryczne szlamowe – 3 szt., 

− pompy elektryczne głębinowe – 3 szt., 

− pompy elektryczne powodziowe o wysokiej wydajności – 4 szt., 

− zestawy ratownictwa technicznego – 3 szt., 

− pilarki do drewna – 10 szt., 

− piły do betonu i stali – 2 szt.,  

− agregaty prądotwórcze jednofazowe – 4 szt., 

− agregaty prądotwórcze trójfazowe – 2 szt., 

− aparaty powietrzne nadciśnieniowe służące do oddychania w strefie zadymionej – 10 kpl. 

− czujniki bezruchu (emitujące sygnał dźwiękowy podczas pozostawania strażaka w 

bezruchu podczas działań) – 10 szt., 

− węże tłoczne W-52 – 89 szt., 

− węże tłoczne W-75 – 66 szt., 

− węże tłoczne W-110 – 7 szt., 

− węże ssawne – 19 szt., 

− moduł szybkiego natarcia na samochodzie (wysokociśnieniowa pompa z linią gaśniczą) – 

4 szt. 

− drabiny wysuwane – 3 szt., 

− drabiny nasadkowe – 18 szt., 

− syreny elektryczne – 6 szt., 

− radiostacje na stałe w strażnicy – 2 szt., 

− radiostacje nasobne – 24 szt., 

− radiostacje samochodowe – 8 szt., 

− zestawy do ratownictwa medycznego z tlenoterapią – 5 szt. 

− zestawy do ratownictwa medycznego bez tlenoterapii – 2 szt. 

− defibrylatory AED – 2 szt.,  

− odzież i ubrania ochronne dla strażaków.  

− detektor wielogazowy do pomiaru stężenia w powietrzu gazów niebezpiecznych dla życia 

i zdrowia (m. in. tlenku węgla) – 1 szt. 

− kamera termowizyjna – 1 szt. 

− pirometry (mierniki temperatury pożaru) – 2 szt. 

− podręczny sprzęt burzący,  

− armatura wodna, pianowa 

 

Powyższy sprzęt wykorzystywany był podczas 83 interwencji na terenie Gminy Pielgrzymka 

w 2018 roku, w tym do:  

− 45 pożarów,  

− 38 miejscowych zagrożeń.  

 

Jednostki są na bieżąco doposażane w niezbędny sprzęt. Gmina Pielgrzymka w 2018 roku 

otrzymała dotację celową na powierzenie realizacji zadań ze środków Funduszu 

Sprawiedliwości w zakresie nabycia wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do 
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udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa,                       

tj. defibrylatorów, toreb ratowniczych, które zostały przekazane jednostkom OSP z terenu 

naszej gminy. Dotacja wyniosła 28.837,71 zł, wkład własny to 291,29 zł. Gmina otrzymała 

środki na zakup 3 toreb ratowniczych PSP R1 oraz 2 defibrylatorów AED. Dzięki wyposażeniu 

w defibrylatory oraz zestawy PSP R1 jednostki, które nie posiadały do tej pory takiego 

wyposażenia, mogą teraz uczestniczyć w akcjach ratunkowych, a te które je posiadały 

zwiększyły obszar swoich działań w zakresie przywracania czynności życiowych oraz 

ratowania życia i zdrowia osób uczestniczących w wypadkach. 

 Ponadto gmina zapewniła ochotniczym strażom pożarnym wkład własny stanowiący ok. 

20% dotacji przyznanym im z budżetów Komendy Głównej PSP oraz Ministerstwa Spraw 

Wewnętrznych i Administracji na zakup sprzętu i remonty strażnic. 

Zakupiono również nowe radiotelefony nasobne dla jednostek spoza krajowego systemu 

ratowniczo-gaśniczego w celu zapewnienia i usprawnienia komunikacji ratowników podczas 

działań. 

Modernizacja wyposażenia wpłynęła na zwiększenie ochrony bezpieczeństwa osób 

przebywających na obszarach Gminy Pielgrzymka oraz gmin ościennych.  

We wrześniu 2018 roku w miejscowości Proboszczów na trasach rowerowych 

Kaczawskie Singletracki odbyły się gminne ćwiczenia jednostek OSP pod kryptonimem 

„Ostrzyca 2018”, których założeniem było odnalezienie i pomoc osobom poszkodowanym 

korzystającym z nowo powstałych leśnych ścieżek rowerowych. Udział w ćwiczeniach wzięło 

sześć jednostek straży z terenu gminy doskonaląc swoje umiejętności poszukiwawczo-

ratownicze. 

W 2018 roku 21 strażaków ochotników wzięło udział w szkoleniach specjalistycznych 

podnosząc poziom swoich kwalifikacji z zakresu technik i sposobów prowadzenia działań 

ratowniczych a także zapobiegawczych zwiększając tym samym potencjał ratowniczy 

jednostek OSP. 

 
Powiatowa Straż Pożarna 

 

 W 2018 roku Gmina Pielgrzymka przekazała wsparcie finansowe dla Komendy 

Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w wysokości 20.000,00 zł na zakup nowego średniego 

samochodu pożarniczego, który bierze udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych także na terenie 

Gminy Pielgrzymka. Zakupiony przez KP PSP w Złotoryi pojazd stanowi wsparcie dla 

miejscowych OSP oraz  zapewnienie bezpieczeństwa  mieszkańców gminy.  

 
 
 

 

 

 


