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1.

Wprowadzenie
Raport o stanie Gminy Mieroszów został opracowany zgodnie z nowelizacją1 Ustawy z dnia

8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym2, która wprowadziła obowiązek przedstawienia radzie
gminy raportu o stanie gminy obejmującego podsumowanie działalności burmistrza w roku
poprzednim, a w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu
obywatelskiego.
W niniejszym opracowaniu zaprezentowano sprawozdanie z realizacji w 2019 r.:
a) Strategii Rozwoju Gminy Mieroszów;
b) Polityki wynikającej z Ustawy o samorządzie gminnym;
c) Programów;
d) Uchwał budżetowych Rady Gminy Mieroszów.
Na wstępie raportu zaprezentowano podsumowanie informacji o Gminie Mieroszów na bazie
dostępnych danych statystycznych za 2019 rok w układzie dynamicznym. Punktem odniesienia był
rok 2014 r. Analiza ma na celu wskazanie bieżącej sytuacji społeczno-gospodarczej Gminy Mieroszów
oraz trendów jakie mają miejsce w poszczególnych obszarach analizy.

1

Ustawa z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie
wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych (Dz.U. 2018 poz. 130).
2
Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349 i 1432.
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2.

Założenia metodologiczne
Postanowienia Ustawy o samorządzie gminnym, zapisy Strategii Gminy Mieroszów oraz

Programów wskazują na istotne znaczenie procesu monitoringu rozwoju, jednak nie definiują
sposobu w jaki należy go prowadzić, pozostawiając w tym zakresie decyzję Zarządowi Gminy.
W związku z powyższym stan zaawansowania realizacji strategii, programów, polityk oraz uchwał
został przedstawiony poprzez wskazanie projektów / działań / zadań, które wpisują się w ich
realizację. Na tej podstawie określono wartość wydatków jakie zostały poniesione na wdrażanie
Strategii, Programów, Polityk i Uchwał Rady Gminy wraz z określeniem źródeł finansowania. Przyjęta
metodologia jest spójna z powszechnie obowiązującymi zasadami przy opracowywaniu sprawozdań
monitoringowych.
Analizie podlegały projekty / działania / zadania, które wdrażają postanowienia Strategii, Polityk,
Programów i Uchwał. Ze względu na dostępność danych i kompetencje ustawowe w zakresie ich
pozyskiwania analizowano przedsięwzięcia realizowane przez jednostki organizacyjne Gminy
Mieroszów. Taka metodologia ma uzasadnienie w kontekście celu raportu, który obejmuje
podsumowanie działalności Zarządu Gminy Mieroszów w roku poprzednim tj. 2019. Co do zasady
unikano wskazywania przedsięwzięć związanych z bieżącą administracyjną dzielnością jednostek
organizacyjnych, chyba że uznano, że są istotne dla Strategii/ Programów/ Polityk.
Rysunek 1. Schemat metodologii
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3. Sytuacja Gminy Mieroszów w 2019 r. na bazie wybranych
danych statystycznych
3.1. Demografia
Jak wynika z danych GUS na koniec 2019 roku w Gminie Mieroszów mieszkało łącznie 6611
mieszkańców, w tym 3497 kobiet i 3114 mężczyzn. W porównaniu do 2014 r. liczba ludności
zmniejszyła się o ok. 5,4%, wówczas w Gminie mieszkało 7087 mieszkańców. Zjawisko depopulacji
występuje zarówno w przypadku mężczyzn, jak i kobiet, przy czym w przypadku mężczyzn zjawisko
to występuje z większym natężeniem (o 2,8 punktu procentowego).
Tabela 1. Ludność w latach 2014 – 2019
Ludność

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2014=100

Ogółem

7087

6992

6948

6935

6866

6611

94,6

kobiety

3713

3646

3627

3608

3628

3497

95,9

mężczyźni

3374

3346

3321

3307

3291

3114

93,1

Źródło: BDL GUS.

Wpływ na zachodzące przemiany demograficzne ma utrzymujący się ujemny przyrost
naturalny. W 2018 r. wskaźnik przyrostu naturalnego na 1 tys. ludności wynosił (-5,9). Sytuacja
w niniejszym zakresie w stosunku do 2014 r. pogorszyła się. Wówczas przedmiotowy wskaźnik
wynosił (-3,8). Przyczyn powyższego zjawiska upatrywać można m.in. w utrzymującej się od 2015 r.
relatywnie niskiej liczbie urodzeń. W 2018 r. urodziło się 47 dzieci o ok. 19% mniej niż w 2014 r.
Tabela 2. Ruch ludności
Ludność

2014

2015

2016

2017

2018

Urodzenia żywe

58

45

49

50

47

Przyrost naturalny

-27

-55

-59

-25

-41

Przyrost naturalny na 1000 ludności

-3,8

-7,8

-8,5

-3,6

-5,9

0

-8

-8

4

-15

0,0

-1,1

-1,1

0,6

-2,2

Saldo migracji wewnętrznych
Saldo migracji wewnętrznych na 1000 ludności
Źródło: BDL GUS.

Potencjał demograficzny Gminy Mieroszów osłabia również dominujące na przestrzeni
badanych lat ujemne saldo migracji wewnętrznych. W 2018 r. saldo migracji wewnętrznych na 1000
ludności wynosiło (-2,2). Był to najgorszy wynik w analizowanym okresie. Zachodzące procesy
demograficzne skutkują starzeniem się społeczeństwa. W latach 2014-2018 wartość wskaźnika
5
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„Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym” zwiększyła ze 130,7
do 149,3. Natomiast współczynnik obciążenia demograficznego osobami starszymi w analogicznym
okresie wzrósł z 23,7 do 27,8 osób.
Utrzymanie się niniejszego zjawiska może doprowadzić do powstania luki na rynku pracy oraz
wzrostu zapotrzebowania na infrastrukturę i usługi skierowane do seniorów i osób niesamodzielnych.

3.2. Struktura lokalnej gospodarki
W Gminie Mieroszów w 2019 r. zarejestrowanych były ogółem 767 podmiotów
gospodarczych, z czego zdecydowaną większość stanowiły przedsiębiorstwa prywatne (621
podmiotów). W porównaniu do 2014 r. nastąpił wzrost populacji podmiotów o ok. 0,5%. W 2014 r.
wg. danych GUS zarejestrowanych było 763 podmiotów gospodarczych, w tym 611 podmiotów
prywatnych.
Tabela 3. Podmioty gospodarcze
Wyszczególnienie

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2014=100

Podmioty ogółem

763

753

766

794

767

767

100,5

Podmioty – sektor prywatny

611

599

614

645

622

621

101,6

Osoby fizyczne prowadzące
działalność gospodarczą

394

386

397

423

404

400

101,5

Spółki handlowe

24

25

25

25

18

19

79,2

Spółdzielnie

3

3

3

3

2

2

66,7

Źródło: BDL GUS.

W strukturze podmiotów gospodarczych w Gminie Mieroszów dominującą pozycję zajmowały
osoby fizyczne prowadzącą działalność gospodarczą. W latach 2014 – 2019 ich liczba zwiększyła się o
1,5% z 394 do 400. Jednocześnie w analizowanym okresie nastąpił spadek liczby spółek handlowych
(o 20,8%) oraz wyraźny spadek liczby spółdzielni.
W Gminie Mieroszów najwięcej przedsiębiorstw (ok. 82%) działało w sferze usługowej.
W przemyśle i budownictwie funkcjonowało ok. 16% przedsiębiorstw, najmniej w rolnictwie ok 2%.
Jak wynika z danych GUS na przestrzeni lat 2014-2018 zaobserwować można w Gminie Mieroszów
wzrost o 3,7% liczby podmiotów gospodarczych wpisanych do rejestru REGON na 10 tys. ludności.
Niepokojącym zjawiskiem jest natomiast obniżenie o 23,1% wartości wskaźnika nowo zakładanych
przedsiębiorstw. Zestawienie tych danych może rodzić podejrzenie, że wzrost wartości wskaźnika
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„Podmioty wpisane do rejestru REGON na 10 tys. ludności” wynika nie tyle ze wzrostu
przedsiębiorczości mieszkańców, ile ze zmniejszenia się liczby ludności na analizowanym obszarze.
Tabela 4. Wskaźniki przedsiębiorczości
Wyszczególnienie
Podmioty wpisane do rejestru REGON na 10 tys.
ludności
Jednostki nowo zarejestrowane w rejestrze
REGON na 10 tys. ludności
Jednostki wykreślone z rejestru REGON na 10 tys.
ludności

2014

2015

2016

2017

2018

2019 2014=100

1077

1077

1102

1142

1117

-

103,7

78

48

75

88

67

60

76,9

66

65

53

56

87

51

77,3

Źródło: BDL GUS.

Za pozytywne można natomiast uznać, że liczba wykreślonych z rejestru REGON podmiotów
na 10 tys. ludności w 2019 r. wynosiła tylko 51, co było najmniejszą wartością w całym analizowanym
okresie. W stosunku do 2014 r. wartość powyższego wskaźnika zmniejszyła się o 22,7%.

3.3. Rynek pracy
Jak wynika z danych Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy (DWUP) stopa bezrobocia
w Powiecie wałbrzyskim, w którym znajduje się Gmina Mieroszów na koniec grudnia 2019 r. wyniosła
12,3% i była wyższa niż w kraju (5,2%) i w województwie dolnośląskim (4,6%).
Rysunek 2. Stopa bezrobocia w Powiecie wałbrzyskim i w powiatach ościennych (koniec grudnia 2019 r.)
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Źródło: Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy.

W porównaniu do powiatów ościennych, stopa bezrobocia w Powiecie wałbrzyskim była
najwyższa. Niemniej jednak warto zaznaczyć, że na przestrzeni lat 2014-2018 udział bezrobotnych
zarejestrowanych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym zmniejszył się w Gminie Mieroszów
z 8,6% do 4,3%. Wartym podkreślenia jest fakt, że poziom bezrobocia ulegał redukcji szybciej
w przypadku mężczyzn (spadek z 8,4% do 3,8%) niż kobiet (spadek z 8,7% do 4,9%).
Ostatecznie w 2019 r. w Gminie Mieroszów zarejestrowanych było łącznie 172 bezrobotnych,
w tym 69 mężczyzn i 103 kobiety. Na przestrzeni analizowanych lat liczba zarejestrowanych
bezrobotnych uległa zmniejszeniu. W 2014 r. zarejestrowanych było łącznie 385 bezrobotnych, w tym
201 mężczyzn i 184 kobiety.
Z powyższych danych wynika, że rynek pracy w Gminie Mieroszów uległ zmianie.
W przeciwieństwie do 2014 r., w 2019 r. wśród osób bezrobotnych dominowały kobiety. Niestety
trudno jest jednoznacznie określić, czy jest to efekt powstania nowych miejsc pracy w branżach
tradycyjnie zarezerwowanych dla mężczyzn, czy też nastąpiła dezaktywizacja zawodowa kobiet
w wyniku polityki społecznej państwa.

3.4. Edukacja
W Gminie Mieroszów odbywa się kształcenie na poziomie podstawowym. Na jej terenie
znajduje się: Publiczna Szkoła Podstawowa w Kowalowej, Publiczna Szkoła Podstawowa
w Mieroszowie oraz Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sokołowsku.
Jak wynika z danych, w placówkach prowadzonych przez gminę w 2019 r. (stan na wrzesień)
kształciło się łącznie 588 uczniów (w tym: 433 uczniów szkół podstawowych i 155 wychowanków
przedszkoli i oddziałów przedszkolnych). W porównaniu do roku poprzedniego zaobserwować można
wzrost liczby uczniów. W 2018 r. do powyższych szkół uczęszczało 533 uczniów.
O stanie edukacji w Gminie mogą, przynajmniej częściowo, świadczyć wyniki uzyskane przez
uczniów z egzaminów ósmoklasisty.
Tabela 5. Średnie wyniki z egzaminów ósmoklasisty w roku 2019 [%]
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Wyszczególnienie

język polski

matematyka

język angielski

Gmina Mieroszów

56,9

38,9

48,8
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Powiat wałbrzyski

55,1

35,5

48,5

Dolny Śląsk

66,1

43,4

59,9

Źródło: OKE Wrocław.

Jak wynika z informacji Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej we Wrocławiu (OKE) w 2019 r. do
obowiązkowych egzaminów ósmoklasisty w Gminie Mieroszów przystąpiło 48 uczniów, średnie
wyniki uzyskiwane przez uczniów uczęszczających do szkół zlokalizowanych na terenie Gminy
kształtowały się powyżej średniej dla Powiatu wałbrzyskiego. Największa, korzystna różnica
względem powiatu wystąpiła w przypadku egzaminu z matematyki (3,4 punktu procentowego).
Jednocześnie należy dodać, że uczniowie uczęszczający do szkół w Gminie Mieroszów uzyskali
z egzaminów ósmoklasisty wyniki poniżej średniej dla województwa dolnośląskiego. Największa
niekorzystna różnica wystąpiła w przypadku egzaminu z języka angielskiego (-11,1 punktu
procentowego) i języka polskiego (-9,2 punktu procentowego).
Rysunek 3. Średnie wyniki z egzaminów ósmoklasisty w roku 2019 [%]

66,1
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Gmina Mieroszów

Źródło: OKE Wrocław.

3.4. Służba zdrowia i pomoc społeczna
Na terenie Gminy Mieroszów świadczona jest podstawowa opieka medyczna. Usługi
medyczne świadczone są przez ośrodki zdrowia oraz lekarzy prowadzących indywidualną praktykę
lekarską. W 2018 r. na terenie Gminy udzielono łącznie 39010 porad lekarskich. W stosunku do 2014
r. zwiększyła liczba porad lekarskich (o 9,0%).
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W analizowanym okresie zmniejszyła się liczba aptek z 3 do 2. W rezultacie zwiększyła się
liczba ludności przypadająca na jedną aptekę. W 2018 r. liczba ta wynosiła 3433. Dla porównania
w 2014 r. liczba osób na jedną aptekę wynosiła 2362.
Tabela 6. Służba zdrowia
Wyszczególnienie

2014

2015

2016

2017

2018

2014=100

35795

38319

37677

37671

39010

109,0

Przychodnie

2

2

2

1

1

50,0

Przychodnie na 10 tys. mieszkańców

4

4

4

4

4

100,0

Apteki

3

3

3

3

2

66,7

2362

2331

2316

2312

3433

145,3

Porady lekarskie

Ludność na aptekę ogólnodostępną
Źródło: BDL GUS.

W badanym okresie zmniejszyła się liczba gospodarstw domowych korzystających ze
środowiskowej pomocy społecznej, w tym również gospodarstw znajdujących się poniżej kryterium
dochodowego. W 2014 r. z pomocy korzystało 231 gospodarstw, natomiast w 2018 r. pomocą objęto
141 gospodarstw domowych. Oznacza to spadek (o 39,0%). Na przestrzeni lat 2014-2018 zmniejszyła
się również ze 193 do 106 liczba gospodarstw domowych znajdujących się poniżej kryterium
dochodowego i korzystających z pomocy społecznej. W rezultacie wartość wskaźnika „Beneficjenci
środowiskowej pomocy społecznej na 10 tys. ludności zmniejszyła się na przestrzeni badanych lat z
667 (w 2014 r.) do 331 (w 2018 r.)
Tabela 7. Pomoc społeczna
Wyszczególnienie
Gospodarstwa domowe korzystające ze
środowiskowej pomocy społecznej
Poniżej kryterium dochodowego
Beneficjenci środowiskowej pomocy społecznej
na 10 tys. ludności

2014

2015

2016

2017

2018

2014=100

231

227

197

173

141

61,0

193

189

153

121

106

54,9

667

642

532

458

331

49,6

Źródło: BDL GUS.

Jednocześnie z danych zawartych w sprawozdaniach Ośrodka Pomocy Społecznej
w Mieroszowie za lata 2017-2019 wynika, że wydatki przeznaczone na pomoc społeczną regularnie
wzrastają. W 2019 r. łączna ich suma wynosiła blisko 8 307 tys. zł i było to o (15,2%) więcej niż w 2017
r.
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Tabela 8. Podsumowanie wydatków budżetowych Ośrodka Pomocy Społecznej
Wyszczególnienie

2017

2018

2019

2017=100

Ochrona zdrowia

103540,58

100208,74

107611,63

103,9

Pomoc społeczna

2082196,99

2003810,80

1983069,34

95,2

70304,40

57435,20

42520,00

60,5

Rodzina

4956330,94

5103014,88

6174451,30

124,6

Suma

7212372,91

7264469,62

8307652,27

115,2

Edukacyjna opieka wychowawcza

Źródło: Ośrodek Pomocy Społecznej w Mieroszowie

Najwięcej wydano na wspieranie rodzin. W 2019 r. kwota ta wyniosła 6 174 tys. zł i była
o 24,6% większa niż w 2017 r. Wzrost wydatków zanotowano również w kategorii ochrony zdrowia.
Spadek w porównaniu do lat ubiegłych zaobserwowano w wydatkach na pomoc społeczną oraz
edukacyjną opiekę wychowawczą.

3.5. Infrastruktura drogowa i komunikacja
Położenie Gminy, w tym względem Wałbrzycha i granicy, a także zróżnicowana rzeźba terenu
miały wpływ na ukształtowanie jej sieci komunikacyjnej.
Główną trasą drogową przechodzącą przez obszar Gminy jest droga krajowa nr 35
przebiegająca doliną rzeki Ścinawki przez teren Gór Kamiennych i krzyżująca się 4-krotnie z linią
kolejową Kuźnice Świdnickie – Mieroszów – Golińsk. Stan techniczny drogi krajowej nr 35 określony
został jako dobry. Na większości przebiegu na obszarze Gminy posiada ona jezdnię z nawierzchnią
asfaltową, jedynie na fragmencie odcinka miejskiego występuje kostka kamienna.
Inną ważną drogą jest droga wojewódzka nr 380 Unisław Śl. – Jedlina Zdrój. Przebiega ona
przez północno-wschodni obszar Gminy, północnymi zboczami Gór Kamiennych.
Ponadto przez Gminę przebiegają drogi powiatowe:
•

Nr 45 316 Glinnik (Wałbrzych) – Rybnica Leśna – granica gminy, prowadząca do
kamieniołomów oraz schroniska Andrzejówka, stanowiąca najkorzystniejsze połączenie
Wałbrzycha z terenami turystycznymi w rejonie schroniska Andrzejówka

•

Nr 45 318 od drogi krajowej nr 35 do Sokołowska. Droga stanowi jedyny dojazd drogowy do
tej miejscowości położonej w dolinie pomiędzy Górami Kamiennymi a Górami Suchymi.
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•

Nr 45 319 z Mieroszowa w kierunku południowej granicy gminy i granicy państwa do podnóża
Zaworów (Mieroszowskie Ściany).

•

Nr 45 327 odchodząca od drogi 45 319 w Mieroszowie w kierunku północno-zachodnim do
granicy gminy w kierunku Kochanowa i dalej do Czarnego Boru i drogi 321.

•

Nr 45 378 odchodzi od drogi nr 35 w kierunku wschodnim przez Nowe Siodło do granic gminy
i granicy państwa. Łączy wieś Nowe Siodło z Mieroszowem.

•

Nr 45 379 odchodzi od drogi 35, przebiega przez wieś Golińsk.

•

Nr 45 380 przebiega południowo-zachodnim skrajem gminy. Łączy wieś Łączną poprzez drogę
45 327 z Mieroszowem.
Uzupełnienie ww. sieci dróg stanowią drogi gminne o długości około 32,29 km, z których około

66,4% posiada nawierzchnię ulepszoną (21,43 km), w tym 16,65 km nawierzchnię bitumiczną, 4,18
km nawierzchnię utwardzoną kostką brukową (6,6 km), natomiast pozostałe 0,12 km nawierzchnię
betonową. Pozostałe 33,6% dróg gminnych posiada nawierzchnię gruntową (10,86 km), w tym 9,11
km stanowi nawierzchnia wzmocniona żwirem, żużlem itp., a 1,76 km nawierzchnia naturalna (z
gruntu rodzimego).
Przez obszar Gminy prowadzi również dobrze rozwinięta sieć dróg transportu rolnego. Przez
obszar Gminy prowadzą 2 km dróg rowerowych, pozostające pod zarządem samorządu gminnego.
Średnia gęstość dróg rowerowych na terenie Gminy wynosi 263 km na 10 tys. km2, co jest wartością
znacznie powyżej średniej w powiecie wałbrzyskim (165 km/10 tys. km 2), jednak zdecydowanie
poniżej przeciętnej ich gęstości w gminach w województwie dolnośląskim (376,9 km /10 tys. km2)
oraz kraju (388,2 km/10 tys. km2).
Przez obszar Gminy przebiega linia kolejowa nr 291 relacji: Boguszów-Gorce Wschód –
Wałbrzych Szczawienko – Kuźnice Świdnickie – Mieroszów – granica państwa, z przedłużeniem na
południe od Mieroszowa prowadzi przez granicę państwa do Meziměsti w Republice Czeskiej i dalej
przez Broumov w kierunku Pragi. W okresie letnim funkcjonuje na tej trasie turystyczny ruch
pasażerski z Wrocławia przez Wałbrzych, Mieroszów do Skalnego Miasta w Czechach. Zły stan
techniczny linii, a także długość trasy i znaczne pochylenie wynikające z ukształtowania terenu,
znacznie wydłużają jednak czas przejazdu. Nadmienić należy, że dążenie do uruchomienia na linii
kolejowej zawieszonego ruchu pasażerskiego, w ramach współpracy z okolicznymi gminami, w tym w
ramach współpracy przygranicznej, miałoby znaczący wpływ na ożywienie turystyki na obszarze
Sudetów, w tym Gminy Mieroszów.
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W ramach porozumienia międzygminnego Wałbrzycha i Mieroszowa, organizatorem
publicznego transportu zbiorowego na obszarze Gminy Mieroszów jest miasto Wałbrzych. Zarząd
Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta w Wałbrzychu obsługuje obecnie połączenie komunikacyjne
z Wałbrzycha do Rybnicy Leśnej (schronisko „Andrzejówka”) oraz z Wałbrzycha do Golińska przez
Unisław Śląski, Sokołowsko i Mieroszów. Od 2017 roku funkcjonuje również połączenie

do

pobliskiego, czeskiego miasta Meziměstí. Na trasie Wałbrzych − Mieroszów − Meziměstí jeździ (4-razy
dziennie) autobus komunikacji miejskiej z Wałbrzycha. Mankamentem tego połączenia jest
konieczność zapłaty za bilet w złotówkach, co może być uciążliwe dla potencjalnych pasażerów
czeskich. Komunikacja zbiorowa na terenie gminy obsługiwana jest więc głównie przez prywatne
przedsiębiorstwa. Dostępne jest regularne połączenie na trasie Mieroszów − Sokołowsko − Unisław
Śląski − Wałbrzych. Odpowiedzialność za jakość usług oraz terminowość na tej trasie spoczywa na
prywatnych przewoźnikach.
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4.

Podsumowanie zebranych danych do raportu
Dane do raportu zgłaszały wszystkie jednostki organizacyjne Gminy Mieroszów. Kryterium

podstawowym zgłoszenia projektu/działania/zadania była realizacja celów Strategii, Programów
i Polityk. Ocena spełnienia tego kryterium należała do jednostki przekazującej informacje.
Zgłoszonych zostało 32 różnorodnych projektów/ działań/zadań począwszy od niewielkich i
realizowanych przy zaangażowaniu niedużych środków finansowych np.: Projekt socjalny pt. „Nie
jesteś sam...”, po duże projekty np. Rewitalizacja przestrzeni publicznej na terenie Gminy Mieroszów
(około 1,5 mln zł). W tym miejscu należy podkreślić, iż znaczenia projektu/działania/zadania nie
należy oceniać po wartości środków jakie angażował.
Tabela 9. Liczba projektów/działań/zadań realizujących Strategię/Programy/Polityki w 2019 r. zgłoszonych
przez jednostki organizacyjne Gminy Mieroszów
Jednostka
Urząd Miejski w Mieroszowie
Ośrodek Pomocy Społecznej w Mieroszowie
Publiczna Szkoła Podstawowa w Mieroszowie
Publiczna Szkoła Podstawowa w Kowalowej
Zespół Szkolno-Przedszkolny im. J. Korczaka w Sokołowsku
Przedszkole Miejskie w Mieroszowie
Mieroszowskie Centrum kultury
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej „Mieroszów” Sp. z o. o.
Suma końcowa

%
59,38%
21,88%
3,13%
3,13%
6,25%
3,13%
3,13%
59,38%
100,00%

Liczba
19
7
1
1
2
1
1
0
32

Wśród 8 jednostek, które w 2019 r. realizowały projekty/działania/zadania wpisujące się
w założenia Strategii, Programów i Polityk Gminy Mieroszów, najwięcej wykonał Urząd Miejski (19).
Projekty/działania/zadania realizowane przez Urząd najczęściej wpisywały się w piąty cel Strategii
Rozwoju Gminy Mieroszów na lata 2014 – 2020. Urzeczywistniały również założenia takich
Programów jak: Strategia integracji i polityki społecznej Gminy Mieroszów, Planu Gospodarki
Niskoemisyjnej na lata 2014-2020, Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych, Lokalny
Program Rewitalizacji Gminy Mieroszów na lata 2015-2025 czy Programu ochrony środowiska dla
Gminy Mieroszów na lata 2019 – 2022. Drugim, pod względem ilości zgłoszonych
projektów/działań/zadań był Ośrodek Pomocy Społecznej w Mieroszowie (7). Przedsięwzięcia
zrealizowane przez OPS wpisywały się w założenia Strategii rozwoju (cel 3), Polityki prorodzinnej,
Strategii integracji i polityki społecznej oraz inne programy strategiczne Gminy. Należy podkreślić, że
wśród 32 zrealizowanych projektów/działań/zadań, ponad 15% stanowiły przedsięwzięcia wdrażane
przez placówki edukacyjne. Prowadzone przez Gminę szkoły podstawowe i przedszkola zgłosiły

14

Raport o stanie Gminy Mieroszów – 2019

łącznie 5 projektów/działań/zadań, które bezpośrednio wpisują się w trzeci cel Strategii Rozwoju
Gminy Mieroszów na lata 2014 – 2020.
Rysunek 4. Przedsięwzięcia wg. jednostki zgłaszającej

Zespół SzkolnoMieroszowskie
Przedszkolny im. Przedszkole Centrum kultury;
J.Korczaka w
Miejskie w
3,13%
Publiczna Szkoła
Sokołowsku;
Mieroszowie;
Podstawowa w
6,25%
3,13%
Kowalowej; 3,13%

Zakład Gospodarki
Komunalnej i
Mieszkaniowej
„Mieroszów” Sp. z o.
o.; 0,00%

Publiczna Szkoła
Podstawowa w
Mieroszowie; 3,13%

Ośrodek Pomocy
Społecznej w
Mieroszowie; 21,88%

Urząd Miejski w
Mieroszowie; 59,38%

Teren całej Gminy swoim zasięgiem objęło 12 przedsięwzięć zgłoszonych przede wszystkim przez
Urząd Miejski w Mieroszowie, ale również przez Mieroszowskie Centrum Kultury oraz Ośrodek
Pomocy Społecznej w Mieroszowie. Pięć przedsięwzięć było realizowanych na terenie więcej niż
jednej miejscowości, w tym dwa na obszarze dwóch i trzy na obszarze trzech miejscowości. Najwięcej,
bo 14 projektów/działań/zadań zrealizowanych zostało w miejscowości Mieroszów (ok. 44%). W
dalszej kolejności wśród projektów/działań/zadań, które swoim zasięgiem obejmowały obszar
poszczególnych miejscowości na terenie Gminy, najwięcej było realizowanych w Sokołowsku (6) i
Kowalowej (3).
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Rysunek 5. Procentowy rozkład projektów wg. Lokalizacji

Sokołowsko; 18,75%
Unisław Śląski; 3,13%
Teren całej gminy;
37,50%

Rybnica Leśna; 3,13%
Różana; 0,00%
Nowe Siodło; 0,00%
Łączna; 3,13%

Kowalowa; 6,25%

Kamionka; 0,00%
Golińsk; 3,13%

Mieroszów; 43,75%

16

Raport o stanie Gminy Mieroszów – 2019

5. Podsumowanie realizacji Strategii Rozwoju Gminy
Mieroszów3
W Strategii Rozwoju Gminy Mieroszów na lata 2014 – 2020 zostało zdefiniowanych dziewięć
celów strategicznych:
1. Rozwój turystyki aktywnej i uzdrowiskowej
2. Wspieranie przedsiębiorczości
3. Rozwój infrastruktury społecznej
4. Stymulowanie rynku pracy
5. Rozwój infrastruktury technicznej
6. Restrukturyzacja rolnictwa
7. Wspieranie kreatywności, innowacyjności i społeczeństwa cyfrowego
8. Poprawa wizerunku oraz kreowanie marki Gminy Mieroszów
9. Współpraca transgraniczna.
W ramach każdego z powyższych celów strategicznych zostały określone cele operacyjne.
Niewątpliwie najszerszym jest cel strategiczny nr 3, zawiera on 24 celów operacyjnych i obejmuje
takie obszary jak infrastruktura, edukacja, zdrowie, kultura i ochrona społeczna. Cele strategiczne nr
1 oraz 5 obejmują po 18 celów operacyjnych każdy. Pozostałe cele strategiczne zawierają od kilku do
kilkunastu celów operacyjnych.
Z uwagi na przedstawioną powyżej strukturę i zakres celów strategicznych, naturalna staje się
dysproporcja pomiędzy liczbą projektów/działań/zadań realizujących poszczególne cele. Prawie 90%
zgłoszonych przedsięwzięć urzeczywistnia założenia celu strategicznego nr 3 i 5, po 14 w ramach
każdego z nich. Wynika to przede wszystkim z dużej liczby inwestycji infrastrukturalnych tj.: drogi,
chodniki czy infrastruktury społecznej i sportowo-rekreacyjnej. Niewątpliwie 28 przedsięwzięcia
wdrożone w 2019 r. wpłynęły na zwiększenie dostępności do infrastruktury technicznej i społecznej
oraz poprawę warunków życia mieszkańców.
Tabela 10. Realizacja celów Strategii - przedsięwzięcia
Cel Strategii
Cel strategiczny 1 – Rozwój turystyki aktywnej i uzdrowiskowej
Cel strategiczny 2 – Wspieranie przedsiębiorczości
Cel strategiczny 3 – Rozwój infrastruktury społecznej
Cel strategiczny 4 – Stymulowanie rynku pracy
Cel strategiczny 5 – Rozwój infrastruktury technicznej
Cel strategiczny 6 – Restrukturyzacja rolnictwa
3

%
3,13%
0,00%
43,75%
0,00%
43,75%
0,00%

Liczba
1
0
14
0
14
0

Jeżeli projekt dotyczył kilku celów wskazano cel dominujący pod względem kosztowym
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Cel strategiczny 7 – Wspieranie kreatywności, innowacyjności i
społeczeństwa cyfrowego
Cel strategiczny 8 – Poprawa wizerunku oraz kreowanie marki Gminy
Mieroszów
Cel strategiczny 9 – Współpraca transgraniczna
Razem

0,00%

0

3,13%

1

6,25%
100%

2
32

Dwa przedsięwzięcia zrealizowane zostały w ramach celu strategicznego nr 9 i dotyczyły działań
kulturalnych i edukacyjnych. W 2019 r. zrealizowano po jednym przedsięwzięciu w ramach celu
strategicznego nr 1 i 8. W zakresie celów strategicznych nr 2, 4, 6 i 7 nie były realizowane żadne
projekty/działania/zadania.
Rysunek 6. Procentowy rozkład projektów realizujących poszczególne cele Strategii
Cel strategiczny 7 –
Wspieranie
kreatywności,
innowacyjności i
społeczeństwa
cyfrowego; 0,00%

Cel strategiczny 1 –
Cel strategiczny 8 –
Rozwój turystyki
Poprawa wizerunku Cel strategiczny 9
aktywnej i
oraz kreowanie marki – Współpraca
uzdrowiskowej;
transgraniczna;
Gminy Mieroszów;
3,13%
6,25%
3,13%

Cel strategiczny 2 –
Wspieranie
przedsiębiorczości;
0,00%

Cel strategiczny 6 –
Restrukturyzacja
rolnictwa; 0,00%

Cel strategiczny 5 –
Rozwój infrastruktury
technicznej; 43,75%

Cel strategiczny 4 –
Stymulowanie rynku
pracy; 0,00%

Cel strategiczny 3 –
Rozwój infrastruktury
społecznej; 43,75%

Z uwagi na największą liczbę projektów (14) realizujących cel strategiczny nr 5, również
wartość projektów/działań/zadań w tym celu jest największa i wynosi ponad 5 mln PLN, co stanowi
prawie 85% wszystkich środków zaangażowanych w 2019 r. Na realizację celu strategicznego nr 3
przeznaczono niecałe 13% środków, czyli kwotę ponad 812 tys. PLN. Na wdrożenie
projektów/działań/zadań w ramach celu strategicznego nr 9 zostało wydatkowanych ok. 2%
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wszystkich środków, czyli nieznacznie ponad 140 tys. PLN. Poniżej 1% wydatkowano na
przedsięwzięcia w ramach celu strategicznego nr 1 i 8.
Tabela 11. Realizacja celów Strategii - wartość projektów/działań/zadań

Cel Strategiczny
Cel strategiczny 1 – Rozwój turystyki aktywnej i
uzdrowiskowej
Cel strategiczny 2 – Wspieranie przedsiębiorczości
Cel strategiczny 3 – Rozwój infrastruktury społecznej
Cel strategiczny 4 – Stymulowanie rynku pracy
Cel strategiczny 5 – Rozwój infrastruktury technicznej
Cel strategiczny 6 – Restrukturyzacja rolnictwa
Cel strategiczny 7 – Wspieranie kreatywności,
innowacyjności i społeczeństwa cyfrowego
Cel strategiczny 8 – Poprawa wizerunku oraz kreowanie
marki Gminy Mieroszów
Cel strategiczny 9 – Współpraca transgraniczna
Suma końcowa

Wartość
projektów/działań/za
dań (zł) w 2019 r.

Wartość
dofinansowania
projektów/działań/za
dań (zł) w 2019 r

26 544,00

19 778,00

0,00
812 553,00
0,00
5 438 422,00
0,00

0,00
188 494,00
0,00
3 418 030,00
0,00

0,00

0,00

35 037,00

19 465,00

141 879,00

141 879,15

6 454 435,00

3 787 646,15

Na uwagę zasługuje fakt, że wszystkie projekty/działania/zadania realizowane w 2019 r. przez
Gminę Mieroszów i jej jednostki podległe wpisywały się w cele Strategii Rozwoju Gminy Mieroszów
na lata 2014 – 2020. Wskazane powyżej dane finansowe świadczą o strategicznym ukierunkowaniu
wydatkowania środków na rozwój infrastruktury technicznej oraz społecznej.
Rysunek 7. Procentowy rozkład środków na finansowanie celów Strategii.
Cel nr 9 ; 2,20%
Cel nr 7 ; 0,00%

Cel nr 8; 0,54%

Cel nr 6; 0,00%

Cel nr 1 ; 0,411%

Cel nr 2; 0,00%

Cel nr 3 ; 12,59%
Cel nr 4; 0,00%

Cel nr 5 ; 84,26%
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6.

Podsumowanie realizacji programów
W roku 2019 na terenie Gminy Mieroszów funkcjonowało łącznie dziesięć Programów w zakresie

środowiskowym i społecznym. Wszystkie z wdrożonych przedsięwzięć urzeczywistniały założenia
przynajmniej jednego z Programów.4 Najwięcej – 15 – zrealizowanych projektów/działań/ zadań
dotyczyło Strategia integracji i polityki społecznej Gminy Mieroszów, czyli prawie 50% wszystkich
przedsięwzięć. Ponad 6% wszystkich zrealizowanych projektów/działań/zadań wdrażało założenia
Programu ochrony środowiska dla Gminy Mieroszów na lata 2019 – 2022, analogiczny odsetek
przedsięwzięć realizowało Gminny Program Wspierania Rodziny dla Gminy Mieroszów. Założenia
pozostałych programów strategicznych Gminy realizowane były po jednym projekcie.
Tabela 12. Realizacja Programów
Program

Liczba

%

Strategia integracji i polityki społecznej Gminy Mieroszów
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej na lata 2014-2020

15
1

46,88%
3,13%

Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Mieroszów na lata 2015-2025

1

3,13%

Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w
Rodzinie
Program ochrony środowiska dla Gminy Mieroszów na lata 2019 – 2022

1

3,13%

2

6,25%

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na
terenie Gminy Mieroszów w 2019 roku
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok
Gminny program osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 20192023
Gminny Program Wspierania Rodziny dla Gminy Mieroszów
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2019-2020
Inne
Razem

1

3,13%

1
1

3,13%
3,13%

2
1
6
32

6,25%
3,13%
18,75%
100%

Wśród wszystkich projektów/działań/zadań zrealizowanych w 2019 roku 6 wskazań (prawie 19%)
dotyczyło realizacji innych programów tj. np. współpracy Gminy Mieroszów z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku (1) oraz Rozwoju kultury, sportu
i turystyki (1).

4

Jeżeli projekt/działanie/zadanie dotyczyło kilku Programów wskazano dominujący pod względem kosztowym
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Rysunek 8. Liczba projektów/działań/zadań realizujących poszczególne Programy

Gminny Programu Przeciwdziałania
Narkomanii na lata 2019-2020
Inne
Gminny Program
Wspierania Rodziny
dla Gminy Mieroszów

Strategia integracji i polityki
społecznej Gminy Mieroszów

Gminny program
osłonowego w
zakresie
dożywiania
„Posiłek w szkole
i w domu” na lata
2019-2023
Gminny Program
Profilaktyki i
Rozwiązywania
Problemów
Alkoholowych na
2019 rok
Program opieki nad
Program ochrony środowiska Lokalny Program
zwierzętami
dla Gminy Mieroszów na lata Rewitalizacji Gminy
bezdomnymi oraz
2019 – 2022
Mieroszów na lata
zapobiegania
2015-2025
bezdomności zwierząt
na terenie Gminy
Gminny Program
Mieroszów w 2019
Przeciwdziałania Przemocy w
roku
Rodzinie oraz Ochrony Ofiar
Przemocy w Rodzinie

Planu Gospodarki Niskoemisyjnej
na lata 2014-2020

Spośród 10 Programów realizowanych przez Gminę Mieroszów w 2019 r. najwięcej środków –
prawie 4 mln – zostało skierowanych na projekty/działania/zadania wpisujące się w Strategię
integracji i polityki społecznej Gminy Mieroszów (61%). Na Lokalny Program Rewitalizacji Gminy
Mieroszów na lata 2015-2025 wydatkowano ok. 1,5 mln PLN, w związku z powyższym realizacja LPRu pochłonęła prawie 23% wszystkich wydatków. Realizacja Gminnego programu osłonowego
w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” oraz Programu Wspierania Rodziny pochłonęła
odpowiednio 4 i 3 procent środków.
Kwota w wysokości ponad 100 tys. PLN, stanowiąca 1,7%, została przeznaczona na realizację
Programu ochrony środowiska dla Gminy Mieroszów na lata 2019 – 2022, natomiast Planu
Gospodarki Niskoemisyjnej na lata 2014-2020 wymagał zaangażowania ok. 1% (ponad 75 tys. PLN).
Najmniej środków zostało skierowanych na Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych na 2019 rok (0,003%).
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Tabela 13. Finansowanie Programów

Programy

Wartość
projektów/działań/zad
ań (zł) w 2019 r.

Wartość
dofinansowania
projektów/działań/za
dań (zł) w 2019 r

Strategia integracji i polityki społecznej Gminy Mieroszów

3 958 343,00

2 580 683,00

Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na lata 2014-2020
Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Mieroszów na lata
2015-2025
Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie
Programu ochrony środowiska dla Gminy Mieroszów na
lata 2019 – 2022
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy
Mieroszów w 2019 roku
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych na 2019 rok
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych na 2019 rok
Gminny program osłonowego w zakresie dożywiania
„Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
Gminny Program Wspierania Rodziny dla Gminy
Mieroszów
Inne
Razem

75 591,00

-

1 460 023,00

759 137,00

2 740,00

-

109 675,00

97 675,00

32 494,00

-

228,00

-

253 397,00

155 000,00

195 020,00

19 494,00

5 000,00

-

361 924,00
6 454 435,00

175 657,15
3 787 646,15
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Rysunek 9. Procentowy rozkład środków na finansowanie Programów.
Gminny program osłonowego w zakresie
dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata
2019-2023

Gminny Program Wspierania Rodziny dla Gminy Mieroszów

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy
Mieroszów w 2019 roku

Gminny Programu Przeciwdziałania Narkomanii
na lata 2019-2020
Inne

Program ochrony środowiska dla Gminy
Mieroszów na lata 2019 – 2022
Gminny Program Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych na 2019 rok

Gminny Program
Przeciwdziałania
Przemocy w Rodzinie
oraz Ochrony Ofiar
Przemocy w Rodzinie
Lokalny Program
Rewitalizacji Gminy
Mieroszów na lata
2015-2025

Planu Gospodarki
Niskoemisyjnej na
lata 2014-2020

Strategia integracji i
polityki społecznej
Gminy Mieroszów
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7.

Podsumowanie realizacji polityk
Na wstępie należy zaznaczyć, że Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym wprost

jako zadanie gminy wskazuje tylko na jedną politykę - prorodzinną, w tym zapewnienia kobietom
w ciąży opieki socjalnej, medycznej i prawnej5. Wnikliwa analiza poszczególnych zapisów ww. Ustawy
wskazuje, iż gmina jest właściwą jednostkę administracji samorządowej do kształtowanie
i prowadzenie szeregu innych polityk publicznych na poziomie lokalnym np.: polityki kulturalnej,
społecznej, gospodarczej czy polityki przestrzennej na poziomie gminy. W tym miejscu należy
zaznaczyć istotną trudność w definiowaniu polityk publicznych, co skutkuje trudnością
w przyporządkowaniu projektów/działań/zadań do jakiekolwiek z polityk, w konsekwencji prowadzi
do sytuacji, w której prawie 70% zrealizowanych w 2019 r. projektów/działań/zadań nie została
przyporządkowana do żadnej polityki prowadzonej przez Gminę Mieroszów. Pięć projektów
zrealizowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Mieroszowie to przedsięwzięcia wdrażające
politykę prorodzinną realizowaną na terenie Gminy Mieroszów. Około 19% przedsięwzięć wdrażało,
inną niż prorodzinna, politykę realizowaną przez gminę. Niecałe 15% projektów/działań/zadań
realizowało zamierzenia charakterystyczne dla Polityki społecznej. Były to przedsięwzięcia dotyczące
przeciwdziałania problemom wynikających z nadużywania alkoholu (1), aktywizacji społecznej osób
starszych (1) oraz zagadnień społeczno-finansowych (2). Dwa ostatnie przedsięwzięcia obejmowały
współpracę z organizacjami pozarządowymi oraz realizację funduszu sołeckiego. W przypadku
jednego przedsięwzięcia wykazano realizację zamierzeń Polityki rozwój kultury, sportu i turystyki.
Tabela 14. Realizacja Polityk
Polityka
Polityka prorodzinna
Inna (proszę wskazać jaka)
społeczna i finansowa
Rozwój kultury, sportu i turystyki
Polityka społeczna
społeczna i senioralna
Nie dot.
Razem

%
15,63%
15,63%
6,25%
3,13%
3,13%
3,13%
68,75%
100,00%

Liczba
5
5
2
1
1
1
22
32

Przedsięwzięcia realizujące zamierzenia Polityki prorodzinnej wymagało w roku 2019 zaangażowania
środków na poziomie 541 927,00 PLN, co stanowi ponad 8% wartości wszystkich zrealizowanych

5

Art. 7, ustęp 1, pkt 16 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
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projektów/działań/zadań. Dla przeprowadzenie pięciu projektów, wdrażających zamierzenie innych
polityk, konieczne było wydatkowanie ponad 165 tys. PLN – czyli 3% wszystkich środków.
Tabela 15. Finansowanie Polityk
Polityka
Polityka prorodzinna
Inna (proszę wskazać jaka)
społeczna i finansowa
Rozwój kultury, sportu i turystyki
Polityka społeczna
społeczna i senioralna
Nie dot.
Razem

Wartość
projektów/działań/zadań (zł) w
2019 r.
541 927,00
165 210,00
128 867,00
35 037,00
228,00
1 078,00
7 212 064,00
6 454 435,00

Wartość dofinansowania
projektów/działań/zadań (zł) w
2019 r
194 272,00
19 465,00
19 465,00
4 073 909,15
3 787 646,15
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8.

Źródła finansowania
Realizacja projektów/działań/zadań wpisujących się w założenia Strategii, Programów i Polityk

Gminy Mieroszów w 2019 r. opiewała na łączną kwotę 6.454.435,00 PLN, co stanowiło ponad 20%
dochodów budżetowych Gminy. Łączna wartość dofinansowania wszystkich zrealizowanych
przedsięwzięć wyniosła 3.787.646,15 PLN, czyli ok. 59% całkowitej wartości projektów/ działań/
zadań. W tym miejscu należy podkreślić, że do źródeł finansowania projektów/działań/zdań nie
wliczono kosztów bieżących funkcjonowania administracji.
Finansowanie Strategii, Programów i Polityk można oceniać pozytywnie zarówno z powodu
skali realizowanych przedsięwzięć o charakterze rozwojowym (32 projekty o całkowitym budżecie
bliskim jednej piątej dochodów Gminy), jak również z powodu skuteczności w pozyskiwaniu
zewnętrznych źródeł finansowania z wielu zróżnicowanych źródeł krajowych i zagranicznych.
Wartości pozyskanych dotacji były zróżnicowane, począwszy od setek tysięcy np. Rewitalizacja
przestrzeni publicznej na terenie Gminy Mieroszów finansowany ze środków własnych, budżetu
państwa oraz funduszy UE (dotacja 759.137,00 PLN), a skończywszy na niewielkich np. „Aktywna
tablica” (dotacja 14.000,00 PLN). Na szczególną uwagę zasługują przedsięwzięcia finansowane ze
środków uzyskanych od sponsorów np.: „Polsko Czeskie Dni Kultury Chrześcijańskiej - wycieczka
integracyjna”. Finansowanie projektów/działań/zadań rozwojowych w Gminie Mieroszów
potwierdza sprawność administracyjną Urzędu Miejskiego oraz jednostek organizacyjnych Gminy.
W poniższej tabeli zaprezentowano sześć różnorodnych źródeł finansowania zaangażowanych
w realizowane w 2019 roku projekty/działania/zadania, które wdrażały założenia polityk, programów
i strategii funkcjonujących na terenie Gminy Mieroszów.
Tabela 16. Źródła finansowania
Źródła finansowania

Liczba projektów

Środki własne

28

Budżet państwa

11

Fundusze UE

4

Budżet województwa dolnośląskiego

2

Inne krajowe środki pomocowe

1

Inne

3
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W przypadku 11 przedsięwzięć środki na ich realizację pochodziły z dwóch różnych źródeł. Większość
projektów/działań/zadań (18) finansowana była z jednego źródła, w przypadku piętnastu
przedsięwzięć kwoty niezbędne do ich realizacji w całości stanowiły środki własne Gminy w wysokości
638.143,00 zł. Gmina Mieroszów łącznie partycypowała finansowo w 28 tj. ponad 85%
zrealizowanych projektach/działaniach/zadaniach. Środki pochodzące z budżetu państwa
współfinansowały realizację 10 przedsięwzięć (35%). Dotacje z funduszy strukturalnych Unii
Europejskiej zostały pozyskane do realizacji 4 projektów/działań/zadań, natomiast 2 przedsięwzięcia
zostały wsparte z budżet województwa dolnośląskiego. Z innych krajowych środków pomocowych
w całości został sfinansowany projekt dotyczący Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest.
Trzy projekty współfinansowane były z trzech różnych źródeł tj. fundusze UE, środki własne oraz
budżet państwa lub województwa.
W ramach kategorii „Inne”, stanowiącej ponad 11% pozyskanych środków, były wskazywane takie
źródła finansowania jak Fundusz Toyoty, sponsoring, umowa o dofinansowanie z Krajowym
Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa.
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9.

Informacja o realizacji uchwał Rady Gminy

Tabela 17. Realizacja uchwał
Nr uchwały

Data
podjęcia

XV/109/2019

19.12.2019 r.

w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji zrealizowano
Rewizyjnej na I półrocze 2020 roku.

XV/108/2019

19.12.2019 r.

w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji zrealizowano
Ogólnej na I półrocze 2020 roku.

XV/107/2019

19.12.2019 r.

w sprawie nadania tytułu
Obywatela Gminy Mieroszów

XV/106/2019

19.12.2019 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mieroszów w trakcie realizacji
na 2020 rok

XV/105/2019

19.12.2019 r.

w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy w trakcie realizacji
Finansowej Gminy Mieroszów na lata 2020-2029

XV/104/2019

19.12.2019 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2019 rok

19.12.2019 r.

Zmieniająca Uchwałę Nr XIV/96/2019 Rady zrealizowano – ustalono nowe stawki za gospodarowanie
Miejskiej Mieroszowa z dnia 28 listopada 2019r. odpadami uwzględniające przepisy prawa i warunki
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za rynkowe
gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz
ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki
opłaty za pojemnik

19.12.2019 r.

w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Gminy
Mieroszów w 2020 roku”

zrealizowano – udzielano pomocy zwierzętom w zakresie
określonym w programie, m.in. poprzez oddawanie
bezdomnych psów do schroniska, dokarmianie wolno
żyjących kotów, etc.
zrealizowano - na mocy uchwały Gmina Mieroszów zawarła
z pozostałymi Gminami uczestniczącymi

19.12.2019 r.

w sprawie współdziałania Gminy Mieroszów z
Gminami: Walim, Boguszów – Gorce, Stare
Bogaczowice,
Głuszyca,
Szczawno
Zdrój
i wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia
w zakresie wspólnej realizacji zadania pn.
„Edukacja przez inspirację na lata 2019- 2024”

XV/100/2019

19.12.2019 r.

zrealizowano - w 2020 r. realizacja zadań wynikających z
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w
Profilaktyki
i Rozwiązywania
Problemów trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t. j. Dz. U. z
Alkoholowych
2019 r. poz. 2277) – działalność Gminnej Komisji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, profilaktyka

XV/99/2019

19.12.2019 r.

w trakcie realizacji - dokument stanowi narzędzie
w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy
planowania i wspierania pozytywnych zmian na terenie
Mieroszów na lata 2020 – 2025
gminy

28.11.2019 r.

w sprawie określenia wzoru deklaracji o zrealizowano – przygotowano nowy wzór deklaracji
wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami uwzględniający zmianę w przepisach
komunalnymi, składanej przez właścicieli
nieruchomości

XIV/97/2019

28.11.2019 r.

w sprawie ryczałtowej stawki opłaty za zrealizowano – przystosowano działania w zakresie
gospodarowanie
odpadami
komunalnymi gospodarki odpadami uwzględniając zmiany w przepisach
za rok od domku letniskowego lub od innej
nieruchomości
wykorzystywanej
na
cele
rekreacyjno – wypoczynkowe

XIV/96/2019

28.11.2019 r.

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty zrealizowano – przystosowano działania w zakresie
za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz gospodarki odpadami uwzględniając zmiany w przepisach

XV/103/2019

XV/102/2019

XV/101/2019

XIV/98/2019
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Tytuł uchwały

Realizacja

Honorowego

zrealizowano - akt nadania tytułu został wręczony
Honorowemu Obywatelowi Gminy Mieroszów w dniu 30
stycznia 2020 r.

zrealizowano

w programie porozumienie
i rozliczeniu zadania

o

wspólnej

realizacji
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ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki
opłaty za pojemnik
XIV/95/2019

28.11.2019 r.

w sprawie określenia stawek podatku od środków zrealizowano – stosuje się przy opodatkowaniu pojazdów
transportowych

XIV/94/2019

28.11.2019 r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku zrealizowano –
od nieruchomości
nieruchomości

28.11.2019 r.

zrealizowano - na podstawie uchwały nadano działce
o numerze ewidencyjnym 96/2 położonej u zbiegu
ul. Szkolnej i ul. Głównej w obrębie Sokołowsko nazwę –
Skwer im. dr Alfreda Sokołowskiego. W związku ze 170
w sprawie nadania nazwy skweru w Sołectwie
rocznicą urodzin polskiego lekarza internisty, profesora
Sokołowsko w Gminie Mieroszów
Uniwersytetu Warszawskiego, dr Alfreda Sokołowskiego,
Rada Sołecka Sołectwa Sokołowsko zaproponowała, aby
jego imieniem nazwać rewitalizowany skwer położony w
Sokołowsku na zbiegu ul. Szkolnej i ul. Głównej.

28.11.2019 r.

w sprawie przyjęcia rocznego programu zrealizowano
współpracy Gminy Mieroszów z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego na rok 2020

31.10.2019 r.

zrealizowano - Rada Miejska przyjęła do realizacji program
pod nazwą „Edukacja przez inspirację na lata 2019-2024.
w sprawie uchwalenia Gminnego programu
Programem objętych zostanie każdego roku 10 uczniów
wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i
mieroszowskich szkół. Program uchwalono w celu
młodzieży
upowszechniania wiedzy o historii, kulturze regionu, kraju
oraz budowania zachowań obywatelskich wśród młodzieży.

31.10.2019 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/36/11 Rady
Miejskiej w Mieroszowie z dnia 31 marca 2011 r. w
sprawie trybu i sposobu powoływania i
odwoływania zespołu interdyscyplinarnego oraz
szczegółowych warunków jego funkcjonowania

XIII/88/2019

31.10.2019 r.

zmieniająca uchwałę nr XLIV/199/93 Rady zrealizowano
Miejskiej w Mieroszowie z dnia 1 kwietnia 1993
roku w sprawie przystąpienia Gminy Mieroszów do
Stowarzyszenia „Aeroklub Ziemi Wałbrzyskiej”

XIII/87/2019

31.10.2019 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie zrealizowano - uznano skargę za bezzasadną
Burmistrza Mieroszowa

XII/86/2019

26.09.2019 r.

zrealizowano - dokonano wyboru ławników do Sądu
w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego Rejonowego w Wałbrzychu Wydziału Pracy na kadencję w
latach 2020-2023, uchwałę przesłano do Sądu Rejonowego
w Wałbrzychu na kadencję w latach 2020-2023
w Wałbrzychu

XII/85/2019

26.09.2019 r.

w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Mieroszów

XII/84/2019

26.09.2019 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr III/9/2018 z dnia 20 zrealizowano
grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Mieroszów

29.08.2019 r.

zmieniająca Uchwałę Nr IX/68/2019 Rady Miejskiej zrealizowano - zgodnie z uwagami Regionalnej Izby
Mieroszowa z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie Obrachunkowej we Wrocławiu Zespół w Wałbrzychu
poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczania
inkasentów oraz wynagradzania za inkaso

29.08.2019 r.

w
sprawie
określenia
tygodniowego
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów,
psychologów,
logopedów,
terapeutów
pedagogicznych i doradców zawodowych oraz
nauczycieli przedszkoli i innych placówek
przedszkolnych
pracujących
z
grupami
obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze
zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla

XIV/93/2019

XIV/92/2019

XIII/91/2019

XIII/89/2019

XI/80/2019

XI/79/2019

stosuje

się

przy

opodatkowaniu

zrealizowano - realizacja zadań zgodnie z zapisami ustawy
z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w
rodzinie (t. j. Dz. U. z 2020 poz. 218) Zarządzeniem
Burmistrza z dnia 30 grudnia 2019 r. został powołany Zespół
Interdyscyplinarny

zrealizowano - przekazano jednostkom organizacyjnym
i pomocniczym gminy

zrealizowano - uchwałą określono tygodniowy
obowiązkowy wymiar godzin zajęć pedagogów,
psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych
i doradców zawodowych (22 godzin) oraz nauczycieli
przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z
grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze (25
godzin). W wymiarze określonym uchwałą, ww. nauczyciele
realizują zajęcia.
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których Gmina
prowadzącym.

Mieroszów

jest

organem

XI/78/2019

29.08.2019 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV/166/09 Rady
Miejskiej Mieroszowa z dnia 27 marca 2009 r. (Dz.
Urz. Woj. Dolnośląskiego z dnia 18.05.2009 r. nr 87
poz. 1840 z późn. zm.) w sprawie ustalenia
regulaminu określającego wysokość stawek i
szczegółowe warunki przyznawania dodatków do
wynagrodzenia
zasadniczego,
szczegółowe
warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za
godziny ponadwymiarowe i godziny zastępstw
doraźnych oraz wysokości i warunki wypłacania
nagród i innych świadczeń wynikających ze
stosunku pracy nauczycieli zatrudnionych
w szkołach prowadzonych przez Gminę Mieroszów

XI/77/2019

29.08.2019 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zrealizowano – przyjęto miejscowy plan zagospodarowania
zagospodarowania przestrzennego dla wybranych przestrzennego dla wybranych obszarów południowej
obszarów południowej części Mieroszowa
części Mieroszowa

29.08.2019 r.

w sprawie stwierdzenia, że projekt miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego dla
wybranych obszarów w południowej części
Mieroszowa nie narusza ustaleń studium

X/75/2019

25.07.2019 r.

zmieniająca Uchwałę Nr IV/32/2019 Rady Miejskiej zrealizowano - rozwiązanie komisji nastąpiło po przyjęciu
Mieroszowa z dnia 31 stycznia 2019 r. Rady Statutu Gminy
Miejskiej Mieroszowa z dnia 31 stycznia 2019 r. w
sprawie powołania Komisji Statutowej

X/74/2019

25.07.2019 r.

w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej zrealizowano
Mieroszowa na II półrocze 2019 roku

25.07.2019 r.

w sprawie zasięgnięcia od Komendanta zrealizowano - zgodnie z art.162 § 9 ustawy z dnia 27 lipca
Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych
na ławników Sądu Rejonowego w Wałbrzychu na
kadencję w latach 2020-2030

25.07.2019 r.

w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół
podstawowych prowadzonych przez Gminę
Mieroszów oraz określenia granic obwodów
publicznych szkół podstawowych, od dnia 1
września 2019 r.

zrealizowano - uchwałą ustalono plan sieci publicznych
szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę
Mieroszów oraz określono obwody tych szkół od dnia
1 września 2019 r. Uchwała wykonywana podczas bieżącej
działalności jednostek oświatowych.

X/71/2019

25.07.2019 r.

o zmianie uchwały w sprawie określenia
szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia
usług
w
zakresie
odbierania
odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości i
zagospodarowania tych odpadów

zrealizowano - z uwagi na zaprzestanie działalności przez
Aptekę „Pod Zegarem”, po zawarciu porozumienia,
umożliwiono
mieszkańcom
przekazywanie
przeterminowanych leków w Aptece FARMAKON przy ul.
Adama Mickiewicza 32 w Mieroszowie

IX/70/2019

27.06.2019 r.

w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji zrealizowano
Rewizyjnej na II półrocze 2019 r.

IX/69/2019

27.06.2019 r.

w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji zrealizowano
Ogólnej na II półrocze 2019 r.

IX/68/2019

27.06.2019 r.

zrealizowano - Rada Miejska Mieroszowa po
w sprawie poboru podatków w drodze inkasa,
przeprowadzonych wyborach sołtysów sołectw Gminy
wyznaczania inkasentów oraz wynagrodzenia za
Mieroszów określiła inkasentów ww. podatków w osobach
inkaso
pełniących obecnie funkcje sołtysów

IX/67/2019

27.06.2019 r.

w sprawie powołania Zespołu ds. zaopiniowania zrealizowano - Zespół sporządził opinię, która została
kandydatów na ławników Sądu Rejonowego w przedstawiona Radzie Miejskiej Mieroszowa
Wałbrzychu na kadencję w latach 2020-2023

IX/66/2019

27.06.2019 r.

w sprawie zawarcia porozumienia o ustanowieniu zrealizowano
relacji partnerskich pomiędzy Mezimesti Region
Hradec Kralove Republika Czeska a Mieroszowem

XI/76/2019

X/73/2019

X/72/2019
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zrealizowano
uchwałą
określono
gwarantowany prawem poziom

minimalny,

dodatku funkcyjnego z tytułu sprawowania funkcji
wychowawcy klasy tj. 300,00 zł od dnia 1 września 2019 r.
Zgodnie z uchwałą naliczane są wynagrodzenia nauczycieli.

zrealizowano – stwierdzono, że projekt miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla wybranych
obszarów w południowej części Mieroszowa nie narusza
ustaleń studium
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w Województwie Dolnośląskim Rzeczpospolitej
Polskiej.

27.06.2019 r.

w sprawie zrzeczenia się w całości odszkodowania
za działki nr ewid. 123/1, 120/1, 117/8, 117/10,
96/4, 115/1, 74/1, 70/1, 60/1, 57/3 w obrębie
Unisław Śląski

IX/64/2019

27.06.2019 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zrealizowano
zagospodarowania przestrzennego dla obszaru
zlokalizowanego w Unisławiu Śląskim w gminie
Mieroszów

IX/61/2019

27.06.2019 r.

w sprawie udzielenia Burmistrzowi Mieroszowa zrealizowano - zgodnie z zapisami ustawy z dnia 8 marca
absolutorium za 2018 rok
1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. z 2020 r. poz. 713)

IX/60/2019

27.06.2019 r.

w
sprawie
zatwierdzenia
sprawozdania zrealizowano - zgodnie z zapisami ustawy z dnia 8 marca
finansowego oraz sprawozdania z wykonania 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. z 2020 r. poz. 713)
budżetu Gminy Mieroszów za 2018 rok

IX/59/2019

27.06.2019 r.

w
sprawie
udzielenia
Burmistrzowi Mieroszowa

VIII/58/2019

30.05.2019 r.

W sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę realizacja na bieżąco w drodze uchwały określono wzór
zryczałtowanego dodatku energetycznego
wniosku o przyznanie dodatku energetycznego

VIII/56/2019

30.05.2019 r.

zrealizowano - podjęcie Uchwały umożliwiło realizację
w sprawie przystąpienia do opracowania Strategii
kolejnych czynności związanych z przygotowaniem
Rozwoju Gminy Mieroszów na lata 2020 -2025
dokumentu tj. powołania zespołu ds. opracowania strategii

30.05.2019 r.

w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany
miejscowego
planu
zagospodarowania
przestrzennego dla terenu położonego przy ulicy
Adama Mickiewicza

VIII/54/2019

30.05.2019 r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej zrealizowano – po zawarciu porozumienia udzielono
Powiatowi Wałbrzyskiemu na realizację zadania pomocy w postaci dofinansowania budowy chodnika przy
pn.: „Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr drodze powiatowej nr 3364D w Sokołowsku
3364D w Sokołowsku”

VII/53/2019

29.04.2019 r.

zmieniająca Uchwałę Nr IV/32/2019 Rady Miejskiej zrealizowano - wydłużono termin pracy komisji statutowej
Mieroszowa z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie
powołania Komisji Statutowej

29.04.2019 r.

w sprawie ustalenia szczegółowych zasad
wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad
tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych,
zasad
promocji
obywatelskich
inicjatyw
uchwałodawczych oraz formalnych wymogów,
jakimi muszą odpowiadać składane projekty na
terenie Gmin y Mieroszów

IX/65/2019

VIII/55/2019

VII/52/2019

VII/51/2019

VII/50/2019

29.04.2019 r.

29.04.2019 r.

wotum

zrealizowano – zrzeczono się odszkodowania za działki
przejęte na rzecz Skarbu Państwa w związku z planowaną
budową chodnika wzdłuż drogi krajowej w Unisławiu
Śląskim

zaufania zrealizowano - zgodnie z zapisami ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. z 2020 r. poz. 713)

zrealizowano – przystąpiono do opracowania zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla
terenu położonego przy ulicy Adama Mickiewicza
w Mieroszowie

zrealizowano - zgodnie z zapisami ustawy z dnia 11 stycznia
2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia
udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i
kontrolowania niektórych organów publicznych (Dz. U. z
2018 r., poz. 130 ze zm.)

w sprawie nadania nazwy ulicy w Mieroszowie

zrealizowano - na podstawie uchwały nadano nazwę ulicy
Włodzimierz Szomańskiego w Mieroszowie. Przy ulicy tej
Gmina Mieroszów posiada działki budowlane przeznaczone
pod zabudowę jednorodzinną. W rejonie ulicy
Włodzimierza Szomańskiego planowane jest powstanie
osiedla domów jednorodzinnych (około 20 domów).
Obecnie Gmina Mieroszów uruchomiła procedury
przetargowe, które powodują, że działki budowlane
znajdują nowych nabywców

w sprawie nadania nazwy ulicy w Mieroszowie

zrealizowano - na podstawie uchwały nadano nazwę ulicy
Krzysztofa Kieślowskiego w Mieroszowie. Przy ulicy tej
Gmina Mieroszów posiada działki budowlane przeznaczone
pod zabudowę jednorodzinną. W rejonie ulicy Krzysztofa
Kieślowskiego planowane jest powstanie osiedla domów
jednorodzinnych (około 20 domów). Obecnie Gmina
Mieroszów uruchomiła procedury przetargowe, które
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powodują, że
nabywców.

działki

budowlane

znajdują

nowych

29.04.2019 r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie zrealizowano
Wałbrzych

VI/47/2019

28.03.2019 r.

w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do
Partnerstwa powołanego do realizacji projektu pn.
„Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w
budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie
wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej”

zrealizowano – przystąpiono do partnerstwa wraz z innymi
gminami w celu wspólnej realizacji projektu pn. „Wymiana
wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach
mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji
Wałbrzyskiej”, którego liderem jest Miasto Świdnica

V/45/2019

28.02.2019 r.

w sprawie ustalenia wysokości diet radnych

w trakcie realizacji

V/44/2019

28.02.2019 r.

zrealizowano - akt nadania tytułu został wręczony
w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela
Honorowemu Obywatelowi Gminy Mieroszów w marcu
Gminy Mieroszów
2019 r.

28.02.2019 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XLV/209/17 Rady zrealizowano - kadencja sołtysa i rady sołeckiej odpowiada
Miejskiej Mieroszowa z dnia 27 września 2017 roku kadencji rady, licząc od dnia jej wyboru.
w sprawie nadania statutów sołectwom Gminy
Mieroszów

28.02.2019 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr LV/251/18 Rady zrealizowano – w wyniku podziału sołectwa Rybnica Leśna
Miejskiej Mieroszowa z dnia 29 maja 2018 r. w powstały dwa odrębne sołectwa: Rybnica Leśna i Kamionka
sprawie podziału sołectwa Rybnica Leśna na dwa
odrębne sołectwa: Rybnica Leśna i Kamionka oraz
nadania statutów nowo powstałym sołectwom

28.02.2019 r.

nie zrealizowano – Powiat Wałbrzyski z uwagi na
w sprawie udzielenia pomocy finansowej
komplikacje związane z przygotowaniem inwestycji
Powiatowi Wałbrzyskiemu na realizacje zadania
wystąpił do Gminy Mieroszów o udzielenie pomocy
pn. „Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr
finansowej w celu realizacji innego zadania - budowy
3365D- ul. Kwiatowa w Mieroszowie
chodnika przy drodze powiatowej nr 3364D w Sokołowsku

V/38/2019

28.02.2019 r.

zrealizowano - na podstawie tej uchwały Gmina Mieroszów
ma możliwość przekazywania jednostkom pomocniczym w sprawie określenia zasad przekazywania Sołectwom - swojego mienia do korzystania. Sołectwa
jednostkom pomocniczym Gminy Mieroszów korzystając z uchwały na podstawie umów użyczenia
składników mienia gminnego do korzystania
otrzymują do korzystania grunty Gminy Mieroszów, na
których tworzone mają być miejsca rekreacji dla
mieszkańców sołectw

V/37/2019

28.02.2019 r.

w sprawie wspólnej obsługi finansowo – księgowej zrealizowano
jednostek prowadzonych przez Gminę Mieroszów

28.02.2019 r.

zmieniająca uchwałę Nr III/21/2018 Rady Miejskiej
Mieroszowa z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie
ustanowienia gminnego programu osłonowego w
zakresie dożywania „Posiłek w szkole i w domu” na
lata 2019-2023

realizacja na bieżąco - udzielanie pomocy w ramach
wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w
domu” w formie posiłku dzieciom i młodzieży bez
konieczności ustalenia sytuacji rodziny w drodze wywiadu
środowiskowego

V/35/2019

28.02.2019 r.

w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w
zakresie dożywiania w postaci posiłku oraz
świadczenia rzeczowego w postaci produktów
żywnościowych dla osób objętych wieloletnim
programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata
2019- 2023

realizacja na bieżąco - udzielanie pomocy w postaci posiłku
oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów
żywnościowych w ramach wieloletniego rządowego
programu „Posiłek w szkole i w domu”

IV/34/2019

31.01.2019 r.

w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady zrealizowano
Miejskiej Mieroszowa na I półrocze 2019 roku

IV/33/2019

31.01.2019 r.

w sprawie utworzenia Uniwersytetu Trzeciego zrealizowano
Wieku z siedzibą w Mieroszowie

IV/32/2019

31.01.2019 r.

w sprawie powołania Komisji Statutowej

IV/31/2019

31.01.2019 r.

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu w realizacji - realizacja zadań zgodnie z ustawą z dnia
Wspierania Rodziny dla Gminy Mieroszów na lata 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy
zastępczej (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 821), tj. wspieranie
2019-2021

VII/48/2019

V/43/2019

V/42/2019

V/41/2019

V/36/2019
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rodzin zagrożonych problemami oraz przeżywających
trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej

IV/30/2019

31.01.2019 r.

w realizacji Uchwała dotyczy prowadzenia działań
związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów
w sprawie ustanowienia Gminnego Programu
narkomanii, mi. in. pomoc terapeutyczna, psychologiczna
Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2019-2020
dla osób uzależnionych z osób zagrożonych uzależnieniem,
prowadzenie działań profilaktycznych

IV/29/2019

31.01.2019 r.

w sprawie powołania Skarbnika Gminy Mieroszów zrealizowano

IV/28/2019

31.01.2019 r.

w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Mieroszów zrealizowano

31.01.2019 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/75/15 Rady zrealizowano – przygotowano nowy wzór deklaracji
Miejskiej Mieroszowa z dnia 30 grudnia 2015 r. w uwzględniający zmianę w przepisach
sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości
opłaty
za
gospodarowanie
odpadami
komunalnymi,
składanej
przez
właścicieli
nieruchomości

31.01.2019 r.

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za zrealizowano – ustalono nowe stawki za gospodarowanie
gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz odpadami uwzględniające przepisy prawa i warunki
ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki rynkowe
opłaty za pojemnik

IV/27/2019

IV/26/2019

33

Raport o stanie Gminy Mieroszów – 2019

10. Spis tabel
Tabela 1. Ludność w latach 2014 – 2019 ..................................................................................................................... 5
Tabela 2. Ruch ludności ............................................................................................................................................... 5
Tabela 3. Podmioty gospodarcze ................................................................................................................................. 6
Tabela 4. Wskaźniki przedsiębiorczości ....................................................................................................................... 7
Tabela 5. Średnie wyniki z egzaminów ósmoklasisty w roku 2019 [%] ....................................................................... 8
Tabela 6. Służba zdrowia ........................................................................................................................................... 10
Tabela 7. Pomoc społeczna........................................................................................................................................ 10
Tabela 8. Podsumowanie wydatków budżetowych Ośrodka Pomocy Społecznej .................................................... 11
Tabela 9. Liczba projektów/działań/zadań realizujących Strategię/Programy/Polityki w 2019 r. zgłoszonych przez
jednostki organizacyjne Gminy Mieroszów ............................................................................................................... 14
Tabela 10. Realizacja celów Strategii - przedsięwzięcia ............................................................................................ 17
Tabela 11. Realizacja celów Strategii - wartość projektów/działań/zadań ............................................................... 19
Tabela 12. Realizacja Programów .............................................................................................................................. 20
Tabela 13. Finansowanie Programów........................................................................................................................ 22
Tabela 14. Realizacja Polityk ...................................................................................................................................... 24
Tabela 15. Finansowanie Polityk................................................................................................................................ 25
Tabela 16. Źródła finansowania ................................................................................................................................. 26
Tabela 17. Realizacja uchwał ..................................................................................................................................... 28

11. Spis rysunków
Rysunek 1. Schemat metodologii ................................................................................................................................ 4
Rysunek 2. Stopa bezrobocia w Powiecie wałbrzyskim i w powiatach ościennych (koniec grudnia 2019 r.) ............. 7
Rysunek 3. Średnie wyniki z egzaminów ósmoklasisty w roku 2019 [%] ..................................................................... 9
Rysunek 4. Przedsięwzięcia wg. jednostki zgłaszającej ............................................................................................ 15
Rysunek 5. Procentowy rozkład projektów wg. Lokalizacji ....................................................................................... 16
Rysunek 6. Procentowy rozkład projektów realizujących poszczególne cele Strategii ............................................. 18
Rysunek 7. Procentowy rozkład środków na finansowanie celów Strategii. ............................................................. 19
Rysunek 8. Liczba projektów/działań/zadań realizujących poszczególne Programy................................................. 21
Rysunek 9. Procentowy rozkład środków na finansowanie Programów. .................................................................. 23

34

Załącznik do raportu

Projekty / działania / zadania,
zrealizowane w 2019 r., które
wdrażają postanowienia
Strategii, Polityk, Programów
i Uchwał Gminy Mieroszów

Raport o stanie gminy Mieroszów
Szanowni Państwo!

Wypełnienie formularza Karty projektu/działania/zadania nie zajmie Państwu dużo czasu, a
przekazane przez Państwa dane są niezbędne do przygotowania Raportu o stanie Gminy Mieroszów.
Jeżeli to możliwe należy grupować małe zadania lub projekty w większe działania np.: nie należy
opisywać remontu każdego chodnika jaki został zrealizowany na terenie gminy. Można to działanie
przedstawić jako: Modernizacja i remonty chodników na terenie gminy. Opisując takie działanie
należy agregować pojedyncze drobne zadania.
Podejmując decyzję o ew. agregacji drobnych projektów/zadań/działań należy się kierować przede
wszystkim ich istotnością dla realizacji celów strategii/programów/uchwał Rady Miejskiej i polityk
realizowanych przez gminę.
Z tego powodu przed przystąpieniem do wypełniania karty warto zapoznać się z treścią
adekwatnych dokumentów.

Kartę należy wypełnić zgodnie z instrukcją wypełniania zamieszoną przy każdym pytaniu, rzetelnie
formułując odpowiedzi i rzeczowo opisujące wskazane elementy. Należy unikać nadmiernie obszernych
opisów. Sugerujemy, aby pola opisowe nie przekraczały 1/4 strony w formacie A4.
Wypełnianie formularza Karty można przerwać w dowolnym czasie wykorzystując przycisk "Odłóż na
później" - Wygenerowany link należy wykorzystać przy ponownym wypełnianiu ankiety.
Pomiędzy stronami formularza Karty można poruszać się używając strzałek.
Po zakończeniu wypełniania może wydrukować zgłoszenie, które zostanie przesłane do systemu, a
następnie zagregowane z innymi danymi.

1. Tytuł projektu/działania/zadania
Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków

2. Jednostka organizacyjna gminy realizującego projekt/działanie/zadanie
Urząd Miejski w Mieroszowie

3. Dane kontaktowe
Kod pocztowy : 58-350
Miejscowość : Mieroszów
Ulica / nr domu / nr lokalu : Plac Niepodległości 1
telefon : 74 30 30 004
e-mail : jstolicki@mieroszow.pl
Imię i nazwisko osoby do kontaktu : Jakub Stolicki

4. Proszę podać miejsce realizacji projektu/zadania/działania
Teren całej gminy

5. Realizowany cel Strategii
Cel strategiczny 5 – Rozwój infrastruktury technicznej

6. Proszę wskazać program lub inną strategię, w której realizację wpisuje się
projekt/działanie/zadanie
Programu ochrony środowiska dla Gminy Mieroszów na lata 2019 – 2022

7. Jeżeli projekt/działanie/zadanie wdraża politykę realizowaną przez gminę proszę o jej
wskazanie.
Nie dot.

8. Jeżeli zadanie realizuje postanowienia wynikające z uchwały Rady Miejskiej podjętej w 2019 r.
proszę wskazać numer uchwały.
uchwała budżetowa

9. Zakres rzeczowy projektu/działania/zadania
Dotacje celowe z budżetu dotyczą dofinansowania na podstawie uchwały Nr VIII/25/11 Rady Miejskiej
w Mieroszowie z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie zasad i trybu postępowania
przy udzielaniu dotacji celowej na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska
i gospodarki wodnej kosztów inwestycji polegających na wykonaniu przez mieszkańców
przydomowych oczyszczalni ścieków lub wykonania przyłączy do sieci kanalizacyjnej i mają na celu
poprawę stanu środowiska.

10. Projekt/działanie/zadanie realizowane od:
01/01/2019

11. Projekt/działanie/zadanie realizowane do:
31/12/2019

12. Wskaźnik produktu
Brak odpowiedzi.

13. Wskaźnik rezultatu
Brak odpowiedzi.

14. Całkowita wartość projektu/działania/zadania (zł) w 2019 r.
12000

15. Wartość dofinansowania projektu/działania/zadania (zł) w 2019 r.
0

16. Źródła finansowania projektu/działania/zadania
Środki własne - tak

17. Potwierdzenie prawdziwości informacji.
TAK

Raport o stanie gminy Mieroszów
Szanowni Państwo!

Wypełnienie formularza Karty projektu/działania/zadania nie zajmie Państwu dużo czasu, a
przekazane przez Państwa dane są niezbędne do przygotowania Raportu o stanie Gminy Mieroszów.
Jeżeli to możliwe należy grupować małe zadania lub projekty w większe działania np.: nie należy
opisywać remontu każdego chodnika jaki został zrealizowany na terenie gminy. Można to działanie
przedstawić jako: Modernizacja i remonty chodników na terenie gminy. Opisując takie działanie
należy agregować pojedyncze drobne zadania.
Podejmując decyzję o ew. agregacji drobnych projektów/zadań/działań należy się kierować przede
wszystkim ich istotnością dla realizacji celów strategii/programów/uchwał Rady Miejskiej i polityk
realizowanych przez gminę.
Z tego powodu przed przystąpieniem do wypełniania karty warto zapoznać się z treścią
adekwatnych dokumentów.

Kartę należy wypełnić zgodnie z instrukcją wypełniania zamieszoną przy każdym pytaniu, rzetelnie
formułując odpowiedzi i rzeczowo opisujące wskazane elementy. Należy unikać nadmiernie obszernych
opisów. Sugerujemy, aby pola opisowe nie przekraczały 1/4 strony w formacie A4.
Wypełnianie formularza Karty można przerwać w dowolnym czasie wykorzystując przycisk "Odłóż na
później" - Wygenerowany link należy wykorzystać przy ponownym wypełnianiu ankiety.
Pomiędzy stronami formularza Karty można poruszać się używając strzałek.
Po zakończeniu wypełniania może wydrukować zgłoszenie, które zostanie przesłane do systemu, a
następnie zagregowane z innymi danymi.

1. Tytuł projektu/działania/zadania
Przebudowa dróg wewnętrznych zlokalizowanych na terenie nieruchomości oznaczonych w
ewidencji jako działki nr 395/7 i 395/14 obr. Mieroszów 2
przy ul. Sportowej w Mieroszowie

2. Jednostka organizacyjna gminy realizującego projekt/działanie/zadanie
Urząd Miejski w Mieroszowie

3. Dane kontaktowe
Kod pocztowy : 58-350
Miejscowość : Mieroszów
Ulica / nr domu / nr lokalu : Plac Niepodległości 1
telefon : 74 30 30 004

e-mail : jstolicki@mieroszow.pl
Imię i nazwisko osoby do kontaktu : Jakub Stolicki

4. Proszę podać miejsce realizacji projektu/zadania/działania
Mieroszów

5. Realizowany cel Strategii
Cel strategiczny 5 – Rozwój infrastruktury technicznej

6. Proszę wskazać program lub inną strategię, w której realizację wpisuje się
projekt/działanie/zadanie
Strategia integracji i polityki społecznej Gminy Mieroszów
Inne - Strategia Rozwoju Gminy Mieroszów na lata 2014-2020

7. Jeżeli projekt/działanie/zadanie wdraża politykę realizowaną przez gminę proszę o jej
wskazanie.
Nie dot.

8. Jeżeli zadanie realizuje postanowienia wynikające z uchwały Rady Miejskiej podjętej w 2019 r.
proszę wskazać numer uchwały.
uchwała budżetowa

9. Zakres rzeczowy projektu/działania/zadania
Zadanie polega na przebudowie dwóch dróg wewnętrznych zlokalizowanych
przy ul. Sportowej w Mieroszowie, po ich przejęciu od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. W
ramach zadania wykonano bitumiczne nawierzchnie dróg na odpowiedniej podbudowie. Została

także podpisana umowa z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa
o dofinansowanie przebudowy przedmiotowych dróg, w ramach której w/w instytucja w większości
zrefundowała koszty zadania.

10. Projekt/działanie/zadanie realizowane od:
01/01/2019

11. Projekt/działanie/zadanie realizowane do:
31/12/2019

12. Wskaźnik produktu
Brak odpowiedzi.

13. Wskaźnik rezultatu
Brak odpowiedzi.

14. Całkowita wartość projektu/działania/zadania (zł) w 2019 r.
356985

15. Wartość dofinansowania projektu/działania/zadania (zł) w 2019 r.
356985

16. Źródła finansowania projektu/działania/zadania
Inne - umowa z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa o dofinansowanie

17. Potwierdzenie prawdziwości informacji.

TAK

Raport o stanie gminy Mieroszów
Szanowni Państwo!

Wypełnienie formularza Karty projektu/działania/zadania nie zajmie Państwu dużo czasu, a
przekazane przez Państwa dane są niezbędne do przygotowania Raportu o stanie Gminy Mieroszów.
Jeżeli to możliwe należy grupować małe zadania lub projekty w większe działania np.: nie należy
opisywać remontu każdego chodnika jaki został zrealizowany na terenie gminy. Można to działanie
przedstawić jako: Modernizacja i remonty chodników na terenie gminy. Opisując takie działanie
należy agregować pojedyncze drobne zadania.
Podejmując decyzję o ew. agregacji drobnych projektów/zadań/działań należy się kierować przede
wszystkim ich istotnością dla realizacji celów strategii/programów/uchwał Rady Miejskiej i polityk
realizowanych przez gminę.
Z tego powodu przed przystąpieniem do wypełniania karty warto zapoznać się z treścią
adekwatnych dokumentów.

Kartę należy wypełnić zgodnie z instrukcją wypełniania zamieszoną przy każdym pytaniu, rzetelnie
formułując odpowiedzi i rzeczowo opisujące wskazane elementy. Należy unikać nadmiernie obszernych
opisów. Sugerujemy, aby pola opisowe nie przekraczały 1/4 strony w formacie A4.
Wypełnianie formularza Karty można przerwać w dowolnym czasie wykorzystując przycisk "Odłóż na
później" - Wygenerowany link należy wykorzystać przy ponownym wypełnianiu ankiety.
Pomiędzy stronami formularza Karty można poruszać się używając strzałek.
Po zakończeniu wypełniania może wydrukować zgłoszenie, które zostanie przesłane do systemu, a
następnie zagregowane z innymi danymi.

1. Tytuł projektu/działania/zadania
Wykonanie nowej nawierzchni chodnika i jezdni w części
ul. Mickiewicza w Mieroszowie

2. Jednostka organizacyjna gminy realizującego projekt/działanie/zadanie
Urząd Miejski w Mieroszowie

3. Dane kontaktowe
Kod pocztowy : 58-350
Miejscowość : Mieroszów
Ulica / nr domu / nr lokalu : Plac Niepodległości 1
telefon : 74 30 30 004
e-mail : jstolicki@mieroszow.pl

Imię i nazwisko osoby do kontaktu : Jakub Stolicki

4. Proszę podać miejsce realizacji projektu/zadania/działania
Mieroszów

5. Realizowany cel Strategii
Cel strategiczny 5 – Rozwój infrastruktury technicznej

6. Proszę wskazać program lub inną strategię, w której realizację wpisuje się
projekt/działanie/zadanie
Strategia integracji i polityki społecznej Gminy Mieroszów
Inne - Strategia Rozwoju Gminy Mieroszów na lata 2014-2020

7. Jeżeli projekt/działanie/zadanie wdraża politykę realizowaną przez gminę proszę o jej
wskazanie.
Nie dot.

8. Jeżeli zadanie realizuje postanowienia wynikające z uchwały Rady Miejskiej podjętej w 2019 r.
proszę wskazać numer uchwały.
uchwała budżetowa

9. Zakres rzeczowy projektu/działania/zadania
Inwestycja polega na wykonaniu nowej nawierzchni chodnika i jezdni na odpowiednich podbudowach
w części ul. Mickiewicza w Mieroszowie od skrzyżowania z ul. Hożą
do skrzyżowania z ul. Przejazd wraz z remontem kanalizacji deszczowej. W 2019 r. przygotowano
dokumentację projektowo-kosztorysową, uzyskano niezbędne uzgodnienia

i pozwolenia oraz wykonano roboty budowlane. Nawierzchnia jezdni została wykonana
z masy bitumicznej, natomiast chodnika z kostki betonowej. Na realizację zadania pozyskano
dofinansowanie w wysokości 50% w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.

10. Projekt/działanie/zadanie realizowane od:
01/01/2019

11. Projekt/działanie/zadanie realizowane do:
31/12/2019

12. Wskaźnik produktu
Brak odpowiedzi.

13. Wskaźnik rezultatu
Brak odpowiedzi.

14. Całkowita wartość projektu/działania/zadania (zł) w 2019 r.
516334

15. Wartość dofinansowania projektu/działania/zadania (zł) w 2019 r.
256321

16. Źródła finansowania projektu/działania/zadania
Środki własne - tak
Budżet państwa

17. Potwierdzenie prawdziwości informacji.
TAK

Raport o stanie gminy Mieroszów
Szanowni Państwo!

Wypełnienie formularza Karty projektu/działania/zadania nie zajmie Państwu dużo czasu, a
przekazane przez Państwa dane są niezbędne do przygotowania Raportu o stanie Gminy Mieroszów.
Jeżeli to możliwe należy grupować małe zadania lub projekty w większe działania np.: nie należy
opisywać remontu każdego chodnika jaki został zrealizowany na terenie gminy. Można to działanie
przedstawić jako: Modernizacja i remonty chodników na terenie gminy. Opisując takie działanie
należy agregować pojedyncze drobne zadania.
Podejmując decyzję o ew. agregacji drobnych projektów/zadań/działań należy się kierować przede
wszystkim ich istotnością dla realizacji celów strategii/programów/uchwał Rady Miejskiej i polityk
realizowanych przez gminę.
Z tego powodu przed przystąpieniem do wypełniania karty warto zapoznać się z treścią
adekwatnych dokumentów.

Kartę należy wypełnić zgodnie z instrukcją wypełniania zamieszoną przy każdym pytaniu, rzetelnie
formułując odpowiedzi i rzeczowo opisujące wskazane elementy. Należy unikać nadmiernie obszernych
opisów. Sugerujemy, aby pola opisowe nie przekraczały 1/4 strony w formacie A4.
Wypełnianie formularza Karty można przerwać w dowolnym czasie wykorzystując przycisk "Odłóż na
później" - Wygenerowany link należy wykorzystać przy ponownym wypełnianiu ankiety.
Pomiędzy stronami formularza Karty można poruszać się używając strzałek.
Po zakończeniu wypełniania może wydrukować zgłoszenie, które zostanie przesłane do systemu, a
następnie zagregowane z innymi danymi.

1. Tytuł projektu/działania/zadania
Przebudowa drogi nr 116311D, km 0+000 - 0+215 ul. Reymonta w Mieroszowie [intensywne opady
deszczu sierpień 2017 r.]

2. Jednostka organizacyjna gminy realizującego projekt/działanie/zadanie
Urząd Miejski w Mieroszowie

3. Dane kontaktowe
Kod pocztowy : 58-350
Miejscowość : Mieroszów
Ulica / nr domu / nr lokalu : Plac Niepodległości 1
telefon : 74 30 30 004
e-mail : jstolicki@mieroszow.pl

Imię i nazwisko osoby do kontaktu : Jakub Stolicki

4. Proszę podać miejsce realizacji projektu/zadania/działania
Mieroszów

5. Realizowany cel Strategii
Cel strategiczny 5 – Rozwój infrastruktury technicznej

6. Proszę wskazać program lub inną strategię, w której realizację wpisuje się
projekt/działanie/zadanie
Strategia integracji i polityki społecznej Gminy Mieroszów
Inne - Strategia Rozwoju Gminy Mieroszów na lata 2014-2020

7. Jeżeli projekt/działanie/zadanie wdraża politykę realizowaną przez gminę proszę o jej
wskazanie.
Nie dot.

8. Jeżeli zadanie realizuje postanowienia wynikające z uchwały Rady Miejskiej podjętej w 2019 r.
proszę wskazać numer uchwały.
uchwała budżetowa

9. Zakres rzeczowy projektu/działania/zadania
Zadanie polegało na przebudowie fragmentu drogi publicznej – gminnej ul. Reymonta
w Mieroszowie o długości 215 mb. W 2019 r. wykonano nawierzchnię z kostki betonowej (wraz z
podbudową), a także odwodnienie terenu za pomocom systemu kanalizacji deszczowej. Z uwagi na
intensywne opady deszczu, jakie nawiedziły Gminę Mieroszów

w 2017 r. i uszkodziły przedmiotową drogę, Komisja Wojewódzka ds. weryfikacji strat
w infrastrukturze samorządu terytorialnego spowodowanych przez klęski żywiołowe powołana
Zarządzeniem Wojewody Dolnośląskiego przy udziale pracowników Urzędu Miejskiego w Mieroszowie
przeprowadziła wizję w terenie i stwierdziła jej uszkodzenia.
W związku z powyższym Burmistrz Mieroszowa zgłosił zapotrzebowanie na dofinansowanie z
rezerwy celowej budżetu państwa przebudowy przedmiotowej drogi. Na zadanie uzyskano
dofinansowanie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w wysokości 80%.

10. Projekt/działanie/zadanie realizowane od:
01/01/2019

11. Projekt/działanie/zadanie realizowane do:
31/12/2019

12. Wskaźnik produktu
Brak odpowiedzi.

13. Wskaźnik rezultatu
Brak odpowiedzi.

14. Całkowita wartość projektu/działania/zadania (zł) w 2019 r.
690085

15. Wartość dofinansowania projektu/działania/zadania (zł) w 2019 r.
533493

16. Źródła finansowania projektu/działania/zadania
Środki własne - tak
Budżet państwa

17. Potwierdzenie prawdziwości informacji.
TAK

Raport o stanie gminy Mieroszów
Szanowni Państwo!

Wypełnienie formularza Karty projektu/działania/zadania nie zajmie Państwu dużo czasu, a
przekazane przez Państwa dane są niezbędne do przygotowania Raportu o stanie Gminy Mieroszów.
Jeżeli to możliwe należy grupować małe zadania lub projekty w większe działania np.: nie należy
opisywać remontu każdego chodnika jaki został zrealizowany na terenie gminy. Można to działanie
przedstawić jako: Modernizacja i remonty chodników na terenie gminy. Opisując takie działanie
należy agregować pojedyncze drobne zadania.
Podejmując decyzję o ew. agregacji drobnych projektów/zadań/działań należy się kierować przede
wszystkim ich istotnością dla realizacji celów strategii/programów/uchwał Rady Miejskiej i polityk
realizowanych przez gminę.
Z tego powodu przed przystąpieniem do wypełniania karty warto zapoznać się z treścią
adekwatnych dokumentów.

Kartę należy wypełnić zgodnie z instrukcją wypełniania zamieszoną przy każdym pytaniu, rzetelnie
formułując odpowiedzi i rzeczowo opisujące wskazane elementy. Należy unikać nadmiernie obszernych
opisów. Sugerujemy, aby pola opisowe nie przekraczały 1/4 strony w formacie A4.
Wypełnianie formularza Karty można przerwać w dowolnym czasie wykorzystując przycisk "Odłóż na
później" - Wygenerowany link należy wykorzystać przy ponownym wypełnianiu ankiety.
Pomiędzy stronami formularza Karty można poruszać się używając strzałek.
Po zakończeniu wypełniania może wydrukować zgłoszenie, które zostanie przesłane do systemu, a
następnie zagregowane z innymi danymi.

1. Tytuł projektu/działania/zadania
Przebudowa drogi nr 116280D, km 0+000 - 0+415 w Sokołowsku
[intensywne opady deszczu sierpień 2017 r.]

2. Jednostka organizacyjna gminy realizującego projekt/działanie/zadanie
Urząd Miejski w Mieroszowie

3. Dane kontaktowe
Kod pocztowy : 58-350
Miejscowość : Mieroszów
Ulica / nr domu / nr lokalu : Plac Niepodległości 1
telefon : 74 30 30 004
e-mail : jstolicki@mieroszow.pl

Imię i nazwisko osoby do kontaktu : Jakub Stolicki

4. Proszę podać miejsce realizacji projektu/zadania/działania
Sokołowsko

5. Realizowany cel Strategii
Cel strategiczny 5 – Rozwój infrastruktury technicznej

6. Proszę wskazać program lub inną strategię, w której realizację wpisuje się
projekt/działanie/zadanie
Strategia integracji i polityki społecznej Gminy Mieroszów
Inne - Strategia Rozwoju Gminy Mieroszów na lata 2014-2020

7. Jeżeli projekt/działanie/zadanie wdraża politykę realizowaną przez gminę proszę o jej
wskazanie.
Nie dot.

8. Jeżeli zadanie realizuje postanowienia wynikające z uchwały Rady Miejskiej podjętej w 2019 r.
proszę wskazać numer uchwały.
uchwała budżetowa

9. Zakres rzeczowy projektu/działania/zadania
Zadanie polegało na wykonaniu przebudowy fragmentu drogi publicznej – gminnej
nr 116289D – zlokalizowanej w Sokołowsku o długości 415 mb. W ramach inwestycji wykonano
nawierzchnię bitumiczną (wraz z podbudową), a także odwodnienie terenu.
Z uwagi na intensywne opady deszczu, jakie nawiedziły Gminę Mieroszów w 2017 r.

i uszkodziły przedmiotową drogę, Komisja Wojewódzka ds. weryfikacji strat
w infrastrukturze samorządu terytorialnego spowodowanych przez klęski żywiołowe powołana
Zarządzeniem Wojewody Dolnośląskiego przy udziale pracowników Urzędu Miejskiego w Mieroszowie
przeprowadziła wizję w terenie i stwierdziła jej uszkodzenia.
W związku z powyższym Burmistrz Mieroszowa zgłosił zapotrzebowanie na dofinansowanie z
rezerwy celowej budżetu państwa przebudowy przedmiotowej drogi. Na zadanie uzyskano
dofinansowanie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w wysokości 80%.

10. Projekt/działanie/zadanie realizowane od:
01/01/2019

11. Projekt/działanie/zadanie realizowane do:
31/12/2019

12. Wskaźnik produktu
Brak odpowiedzi.

13. Wskaźnik rezultatu
Brak odpowiedzi.

14. Całkowita wartość projektu/działania/zadania (zł) w 2019 r.
366330

15. Wartość dofinansowania projektu/działania/zadania (zł) w 2019 r.
281592

16. Źródła finansowania projektu/działania/zadania
Środki własne - tak
Budżet państwa

17. Potwierdzenie prawdziwości informacji.
TAK

Raport o stanie gminy Mieroszów
Szanowni Państwo!

Wypełnienie formularza Karty projektu/działania/zadania nie zajmie Państwu dużo czasu, a
przekazane przez Państwa dane są niezbędne do przygotowania Raportu o stanie Gminy Mieroszów.
Jeżeli to możliwe należy grupować małe zadania lub projekty w większe działania np.: nie należy
opisywać remontu każdego chodnika jaki został zrealizowany na terenie gminy. Można to działanie
przedstawić jako: Modernizacja i remonty chodników na terenie gminy. Opisując takie działanie
należy agregować pojedyncze drobne zadania.
Podejmując decyzję o ew. agregacji drobnych projektów/zadań/działań należy się kierować przede
wszystkim ich istotnością dla realizacji celów strategii/programów/uchwał Rady Miejskiej i polityk
realizowanych przez gminę.
Z tego powodu przed przystąpieniem do wypełniania karty warto zapoznać się z treścią
adekwatnych dokumentów.

Kartę należy wypełnić zgodnie z instrukcją wypełniania zamieszoną przy każdym pytaniu, rzetelnie
formułując odpowiedzi i rzeczowo opisujące wskazane elementy. Należy unikać nadmiernie obszernych
opisów. Sugerujemy, aby pola opisowe nie przekraczały 1/4 strony w formacie A4.
Wypełnianie formularza Karty można przerwać w dowolnym czasie wykorzystując przycisk "Odłóż na
później" - Wygenerowany link należy wykorzystać przy ponownym wypełnianiu ankiety.
Pomiędzy stronami formularza Karty można poruszać się używając strzałek.
Po zakończeniu wypełniania może wydrukować zgłoszenie, które zostanie przesłane do systemu, a
następnie zagregowane z innymi danymi.

1. Tytuł projektu/działania/zadania
Przebudowa drogi nr 116279D, km 0+145 - 1+045 ul. Unisławska w Sokołowsku [intensywne opady
deszczu sierpień 2017 r.]

2. Jednostka organizacyjna gminy realizującego projekt/działanie/zadanie
Urząd Miejski w Mieroszowie

3. Dane kontaktowe
Kod pocztowy : 58-350
Miejscowość : Mieroszów
Ulica / nr domu / nr lokalu : Plac Niepodległości 1
telefon : 74 30 30 004
e-mail : jstolicki@mieroszow.pl

Imię i nazwisko osoby do kontaktu : Jakub Stolicki

4. Proszę podać miejsce realizacji projektu/zadania/działania
Sokołowsko

5. Realizowany cel Strategii
Cel strategiczny 5 – Rozwój infrastruktury technicznej

6. Proszę wskazać program lub inną strategię, w której realizację wpisuje się
projekt/działanie/zadanie
Strategia integracji i polityki społecznej Gminy Mieroszów
Inne - Strategia Rozwoju Gminy Mieroszów na lata 2014-2020

7. Jeżeli projekt/działanie/zadanie wdraża politykę realizowaną przez gminę proszę o jej
wskazanie.
Nie dot.

8. Jeżeli zadanie realizuje postanowienia wynikające z uchwały Rady Miejskiej podjętej w 2019 r.
proszę wskazać numer uchwały.
uchwała budżetowa

9. Zakres rzeczowy projektu/działania/zadania
Zadanie polegało na wykonaniu przebudowy fragmentu drogi publicznej – gminnej
ul. Unisławskiej – zlokalizowanej w Sokołowsku o długości 900 mb. W ramach inwestycji wykonano
nawierzchnię bitumiczną (wraz z podbudową), a także odwodnienie terenu.
Z uwagi na intensywne opady deszczu, jakie nawiedziły Gminę Mieroszów w 2017 r.

i uszkodziły przedmiotową drogę, Komisja Wojewódzka ds. weryfikacji strat w infrastrukturze
samorządu terytorialnego spowodowanych przez klęski żywiołowe powołana Zarządzeniem
Wojewody Dolnośląskiego przy udziale pracowników Urzędu Miejskiego w Mieroszowie
przeprowadziła wizję w terenie i stwierdziła jej uszkodzenia. W związku z powyższym Burmistrz
Mieroszowa zgłosił zapotrzebowanie na dofinansowanie z rezerwy celowej budżetu państwa
przebudowy przedmiotowej drogi. Na zadanie uzyskano dofinansowanie Ministerstwa Spraw
Wewnętrznych i Administracji w wysokości 80%.

10. Projekt/działanie/zadanie realizowane od:
01/01/2019

11. Projekt/działanie/zadanie realizowane do:
31/12/2019

12. Wskaźnik produktu
Brak odpowiedzi.

13. Wskaźnik rezultatu
Brak odpowiedzi.

14. Całkowita wartość projektu/działania/zadania (zł) w 2019 r.
782542

15. Wartość dofinansowania projektu/działania/zadania (zł) w 2019 r.
614930

16. Źródła finansowania projektu/działania/zadania
Środki własne - tak
Budżet państwa

17. Potwierdzenie prawdziwości informacji.
TAK

Raport o stanie gminy Mieroszów
Szanowni Państwo!

Wypełnienie formularza Karty projektu/działania/zadania nie zajmie Państwu dużo czasu, a
przekazane przez Państwa dane są niezbędne do przygotowania Raportu o stanie Gminy Mieroszów.
Jeżeli to możliwe należy grupować małe zadania lub projekty w większe działania np.: nie należy
opisywać remontu każdego chodnika jaki został zrealizowany na terenie gminy. Można to działanie
przedstawić jako: Modernizacja i remonty chodników na terenie gminy. Opisując takie działanie
należy agregować pojedyncze drobne zadania.
Podejmując decyzję o ew. agregacji drobnych projektów/zadań/działań należy się kierować przede
wszystkim ich istotnością dla realizacji celów strategii/programów/uchwał Rady Miejskiej i polityk
realizowanych przez gminę.
Z tego powodu przed przystąpieniem do wypełniania karty warto zapoznać się z treścią
adekwatnych dokumentów.

Kartę należy wypełnić zgodnie z instrukcją wypełniania zamieszoną przy każdym pytaniu, rzetelnie
formułując odpowiedzi i rzeczowo opisujące wskazane elementy. Należy unikać nadmiernie obszernych
opisów. Sugerujemy, aby pola opisowe nie przekraczały 1/4 strony w formacie A4.
Wypełnianie formularza Karty można przerwać w dowolnym czasie wykorzystując przycisk "Odłóż na
później" - Wygenerowany link należy wykorzystać przy ponownym wypełnianiu ankiety.
Pomiędzy stronami formularza Karty można poruszać się używając strzałek.
Po zakończeniu wypełniania może wydrukować zgłoszenie, które zostanie przesłane do systemu, a
następnie zagregowane z innymi danymi.

1. Tytuł projektu/działania/zadania
Przebudowa drogi nr 116275D, km 0+000 - 0+450 w Unisławiu Śląskim [intensywne opady deszczu
sierpień 2017 r.]

2. Jednostka organizacyjna gminy realizującego projekt/działanie/zadanie
Urząd Miejski w Mieroszowie

3. Dane kontaktowe
Kod pocztowy : 58-350
Miejscowość : Mieroszów
Ulica / nr domu / nr lokalu : Plac Niepodległości 1
telefon : 74 30 30 004
e-mail : jstolicki@mieroszow.pl

Imię i nazwisko osoby do kontaktu : Jakub Stolicki

4. Proszę podać miejsce realizacji projektu/zadania/działania
Unisław Śląski

5. Realizowany cel Strategii
Cel strategiczny 5 – Rozwój infrastruktury technicznej

6. Proszę wskazać program lub inną strategię, w której realizację wpisuje się
projekt/działanie/zadanie
Strategia integracji i polityki społecznej Gminy Mieroszów
Inne - Strategia Rozwoju Gminy Mieroszów na lata 2014-2020

7. Jeżeli projekt/działanie/zadanie wdraża politykę realizowaną przez gminę proszę o jej
wskazanie.
Nie dot.

8. Jeżeli zadanie realizuje postanowienia wynikające z uchwały Rady Miejskiej podjętej w 2019 r.
proszę wskazać numer uchwały.
uchwała budżetowa

9. Zakres rzeczowy projektu/działania/zadania
Zadanie polegało na wykonaniu przebudowy drogi publicznej – gminnej nr 116275D – zlokalizowanej w
Unisławiu Śląskim o długości 450 mb. W ramach inwestycji wykonano nawierzchnię bitumiczną (wraz
z podbudową), a także odwodnienie terenu i zabezpieczenie drogi poprzez montaż barierek.
Wyremontowano także kładkę pieszą w ciągu drogi. Z uwagi na intensywne opady deszczu, jakie

nawiedziły Gminę Mieroszów w 2017 r. i uszkodziły przedmiotową drogę, Komisja Wojewódzka ds.
weryfikacji strat w infrastrukturze samorządu terytorialnego spowodowanych przez klęski
żywiołowe powołana Zarządzeniem Wojewody Dolnośląskiego przy udziale pracowników Urzędu
Miejskiego w Mieroszowie przeprowadziła wizję w terenie i stwierdziła jej uszkodzenia. W związku z
powyższym Burmistrz Mieroszowa zgłosił zapotrzebowanie na dofinansowanie z rezerwy celowej
budżetu państwa przebudowy przedmiotowej drogi. Na zadanie uzyskano dofinansowanie
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w wysokości 80%.

10. Projekt/działanie/zadanie realizowane od:
01/01/2019

11. Projekt/działanie/zadanie realizowane do:
31/12/2019

12. Wskaźnik produktu
Brak odpowiedzi.

13. Wskaźnik rezultatu
Brak odpowiedzi.

14. Całkowita wartość projektu/działania/zadania (zł) w 2019 r.
529348

15. Wartość dofinansowania projektu/działania/zadania (zł) w 2019 r.
375920

16. Źródła finansowania projektu/działania/zadania
Środki własne - tak
Budżet państwa

17. Potwierdzenie prawdziwości informacji.
TAK

Raport o stanie gminy Mieroszów
Szanowni Państwo!

Wypełnienie formularza Karty projektu/działania/zadania nie zajmie Państwu dużo czasu, a
przekazane przez Państwa dane są niezbędne do przygotowania Raportu o stanie Gminy Mieroszów.
Jeżeli to możliwe należy grupować małe zadania lub projekty w większe działania np.: nie należy
opisywać remontu każdego chodnika jaki został zrealizowany na terenie gminy. Można to działanie
przedstawić jako: Modernizacja i remonty chodników na terenie gminy. Opisując takie działanie
należy agregować pojedyncze drobne zadania.
Podejmując decyzję o ew. agregacji drobnych projektów/zadań/działań należy się kierować przede
wszystkim ich istotnością dla realizacji celów strategii/programów/uchwał Rady Miejskiej i polityk
realizowanych przez gminę.
Z tego powodu przed przystąpieniem do wypełniania karty warto zapoznać się z treścią
adekwatnych dokumentów.

Kartę należy wypełnić zgodnie z instrukcją wypełniania zamieszoną przy każdym pytaniu, rzetelnie
formułując odpowiedzi i rzeczowo opisujące wskazane elementy. Należy unikać nadmiernie obszernych
opisów. Sugerujemy, aby pola opisowe nie przekraczały 1/4 strony w formacie A4.
Wypełnianie formularza Karty można przerwać w dowolnym czasie wykorzystując przycisk "Odłóż na
później" - Wygenerowany link należy wykorzystać przy ponownym wypełnianiu ankiety.
Pomiędzy stronami formularza Karty można poruszać się używając strzałek.
Po zakończeniu wypełniania może wydrukować zgłoszenie, które zostanie przesłane do systemu, a
następnie zagregowane z innymi danymi.

1. Tytuł projektu/działania/zadania
Wykonanie instalacji ppoż. w budynku Urzędu Miejskiego w Mieroszowie

2. Jednostka organizacyjna gminy realizującego projekt/działanie/zadanie
Urząd Miejski w Mieroszowie

3. Dane kontaktowe
Kod pocztowy : 58-350
Miejscowość : Mieroszów
Ulica / nr domu / nr lokalu : Plac Niepodległości 1
telefon : 74 30 30 004
e-mail : jstolicki@mieroszow.pl
Imię i nazwisko osoby do kontaktu : Jakub Stolicki

4. Proszę podać miejsce realizacji projektu/zadania/działania
Mieroszów

5. Realizowany cel Strategii
Cel strategiczny 5 – Rozwój infrastruktury technicznej

6. Proszę wskazać program lub inną strategię, w której realizację wpisuje się
projekt/działanie/zadanie
Strategia integracji i polityki społecznej Gminy Mieroszów
Inne - Strategia Rozwoju Gminy Mieroszów na lata 2014-2020

7. Jeżeli projekt/działanie/zadanie wdraża politykę realizowaną przez gminę proszę o jej
wskazanie.
Nie dot.

8. Jeżeli zadanie realizuje postanowienia wynikające z uchwały Rady Miejskiej podjętej w 2019 r.
proszę wskazać numer uchwały.
uchwała budżetowa

9. Zakres rzeczowy projektu/działania/zadania
Inwestycja polegała na wykonaniu instalacji przeciwpożarowej (w tym hydrantów)
w budynku Urzędu Miejskiego w Mieroszowie zgodnie z wymogami przepisów prawa.
W ramach zadania w 2017 r., wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową i uzyskano decyzję
o pozwoleniu na budowę. W roku 2019 zaplanowano środki na wykonie robót budowlanych. W dniu
03.01.2019 r. ogłoszono w Biuletynie Informacji Publicznej pierwsze zapytanie ofertowe na

wykonanie robót budowlanych, a w dniu 23.01.2019 r. informację
o unieważnieniu postępowania z uwagi na brak ofert. Także w dniu 23.01.2019 r. ogłoszono w
Biuletynie Informacji Publicznej drugie zapytanie ofertowe na wykonanie robót budowlanych, a w
dniu 20.02.2019 r. informację o wyborze oferty. W I połowie 2019 r. wykonano roboty budowlane
związane z przedmiotowym zadaniem.

10. Projekt/działanie/zadanie realizowane od:
01/01/2019

11. Projekt/działanie/zadanie realizowane do:
31/12/2019

12. Wskaźnik produktu
Brak odpowiedzi.

13. Wskaźnik rezultatu
Brak odpowiedzi.

14. Całkowita wartość projektu/działania/zadania (zł) w 2019 r.
106377

15. Wartość dofinansowania projektu/działania/zadania (zł) w 2019 r.
0

16. Źródła finansowania projektu/działania/zadania

Środki własne - tak

17. Potwierdzenie prawdziwości informacji.
TAK

Raport o stanie gminy Mieroszów
Szanowni Państwo!

Wypełnienie formularza Karty projektu/działania/zadania nie zajmie Państwu dużo czasu, a
przekazane przez Państwa dane są niezbędne do przygotowania Raportu o stanie Gminy Mieroszów.
Jeżeli to możliwe należy grupować małe zadania lub projekty w większe działania np.: nie należy
opisywać remontu każdego chodnika jaki został zrealizowany na terenie gminy. Można to działanie
przedstawić jako: Modernizacja i remonty chodników na terenie gminy. Opisując takie działanie
należy agregować pojedyncze drobne zadania.
Podejmując decyzję o ew. agregacji drobnych projektów/zadań/działań należy się kierować przede
wszystkim ich istotnością dla realizacji celów strategii/programów/uchwał Rady Miejskiej i polityk
realizowanych przez gminę.
Z tego powodu przed przystąpieniem do wypełniania karty warto zapoznać się z treścią
adekwatnych dokumentów.

Kartę należy wypełnić zgodnie z instrukcją wypełniania zamieszoną przy każdym pytaniu, rzetelnie
formułując odpowiedzi i rzeczowo opisujące wskazane elementy. Należy unikać nadmiernie obszernych
opisów. Sugerujemy, aby pola opisowe nie przekraczały 1/4 strony w formacie A4.
Wypełnianie formularza Karty można przerwać w dowolnym czasie wykorzystując przycisk "Odłóż na
później" - Wygenerowany link należy wykorzystać przy ponownym wypełnianiu ankiety.
Pomiędzy stronami formularza Karty można poruszać się używając strzałek.
Po zakończeniu wypełniania może wydrukować zgłoszenie, które zostanie przesłane do systemu, a
następnie zagregowane z innymi danymi.

1. Tytuł projektu/działania/zadania
Wykonanie oświetlenia drogowego na terenie Gminy Mieroszów

2. Jednostka organizacyjna gminy realizującego projekt/działanie/zadanie
Urząd Miejski w Mieroszowie

3. Dane kontaktowe
Kod pocztowy : 58-350
Miejscowość : Mieroszów
Ulica / nr domu / nr lokalu : Plac Niepodległości 1
telefon : 74 30 30 004
e-mail : jstolicki@mieroszow.pl
Imię i nazwisko osoby do kontaktu : Jakub Stolicki

4. Proszę podać miejsce realizacji projektu/zadania/działania
Mieroszów

5. Realizowany cel Strategii
Cel strategiczny 5 – Rozwój infrastruktury technicznej

6. Proszę wskazać program lub inną strategię, w której realizację wpisuje się
projekt/działanie/zadanie
Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na lata 2014-2020

7. Jeżeli projekt/działanie/zadanie wdraża politykę realizowaną przez gminę proszę o jej
wskazanie.
Nie dot.

8. Jeżeli zadanie realizuje postanowienia wynikające z uchwały Rady Miejskiej podjętej w 2019 r.
proszę wskazać numer uchwały.
uchwała budżetowa

9. Zakres rzeczowy projektu/działania/zadania
Zadanie polegało na wykonaniu oświetlenia drogowego na terenie Gminy Mieroszów.
W ramach środków wykonano, m.in. oświetlenie ul. Reymonta w Mieroszowie w postaci
14 słupów z oprawami LED wraz z niezbędnym osprzętem, takim jak np. kabel energetyczny

10. Projekt/działanie/zadanie realizowane od:
01/01/2019

11. Projekt/działanie/zadanie realizowane do:
31/12/2019

12. Wskaźnik produktu
Brak odpowiedzi.

13. Wskaźnik rezultatu
Brak odpowiedzi.

14. Całkowita wartość projektu/działania/zadania (zł) w 2019 r.
75591

15. Wartość dofinansowania projektu/działania/zadania (zł) w 2019 r.
0

16. Źródła finansowania projektu/działania/zadania
Środki własne - tak

17. Potwierdzenie prawdziwości informacji.
TAK

Raport o stanie gminy Mieroszów
Szanowni Państwo!

Wypełnienie formularza Karty projektu/działania/zadania nie zajmie Państwu dużo czasu, a
przekazane przez Państwa dane są niezbędne do przygotowania Raportu o stanie Gminy Mieroszów.
Jeżeli to możliwe należy grupować małe zadania lub projekty w większe działania np.: nie należy
opisywać remontu każdego chodnika jaki został zrealizowany na terenie gminy. Można to działanie
przedstawić jako: Modernizacja i remonty chodników na terenie gminy. Opisując takie działanie
należy agregować pojedyncze drobne zadania.
Podejmując decyzję o ew. agregacji drobnych projektów/zadań/działań należy się kierować przede
wszystkim ich istotnością dla realizacji celów strategii/programów/uchwał Rady Miejskiej i polityk
realizowanych przez gminę.
Z tego powodu przed przystąpieniem do wypełniania karty warto zapoznać się z treścią
adekwatnych dokumentów.

Kartę należy wypełnić zgodnie z instrukcją wypełniania zamieszoną przy każdym pytaniu, rzetelnie
formułując odpowiedzi i rzeczowo opisujące wskazane elementy. Należy unikać nadmiernie obszernych
opisów. Sugerujemy, aby pola opisowe nie przekraczały 1/4 strony w formacie A4.
Wypełnianie formularza Karty można przerwać w dowolnym czasie wykorzystując przycisk "Odłóż na
później" - Wygenerowany link należy wykorzystać przy ponownym wypełnianiu ankiety.
Pomiędzy stronami formularza Karty można poruszać się używając strzałek.
Po zakończeniu wypełniania może wydrukować zgłoszenie, które zostanie przesłane do systemu, a
następnie zagregowane z innymi danymi.

1. Tytuł projektu/działania/zadania
Wykonanie przebudowy 3 biegów schodów prowadzących
do pl. Niepodległości w Mieroszowie

2. Jednostka organizacyjna gminy realizującego projekt/działanie/zadanie
Urząd Miejski w Mieroszowie

3. Dane kontaktowe
Kod pocztowy : 58-350
Miejscowość : Mieroszów
Ulica / nr domu / nr lokalu : Plac Niepodległości 1
telefon : 74 30 30 004
e-mail : jstolicki@mieroszow.pl

Imię i nazwisko osoby do kontaktu : Jakub Stolicki

4. Proszę podać miejsce realizacji projektu/zadania/działania
Mieroszów

5. Realizowany cel Strategii
Cel strategiczny 5 – Rozwój infrastruktury technicznej

6. Proszę wskazać program lub inną strategię, w której realizację wpisuje się
projekt/działanie/zadanie
Strategia integracji i polityki społecznej Gminy Mieroszów
Inne - Strategia Rozwoju Gminy Mieroszów na lata 2014-2020

7. Jeżeli projekt/działanie/zadanie wdraża politykę realizowaną przez gminę proszę o jej
wskazanie.
Nie dot.

8. Jeżeli zadanie realizuje postanowienia wynikające z uchwały Rady Miejskiej podjętej w 2019 r.
proszę wskazać numer uchwały.
uchwała budżetowa

9. Zakres rzeczowy projektu/działania/zadania
Zadanie polegał na wykonaniu nowych elementów schodów zewnętrznych prowadzących do pl.
Niepodległości w Mieroszowie. W ramach zadania wykonano nową okładzinę oraz barierki ochronne.
W ramach zadania wyremontowano schody w rejonie ul. Miłej oraz dwóch biegów schodowych przy
ul. Kopernika

10. Projekt/działanie/zadanie realizowane od:
01/01/2019

11. Projekt/działanie/zadanie realizowane do:
31/12/2019

12. Wskaźnik produktu
Brak odpowiedzi.

13. Wskaźnik rezultatu
Brak odpowiedzi.

14. Całkowita wartość projektu/działania/zadania (zł) w 2019 r.
97539

15. Wartość dofinansowania projektu/działania/zadania (zł) w 2019 r.
0

16. Źródła finansowania projektu/działania/zadania
Środki własne - tak

17. Potwierdzenie prawdziwości informacji.
TAK

Raport o stanie gminy Mieroszów
Szanowni Państwo!

Wypełnienie formularza Karty projektu/działania/zadania nie zajmie Państwu dużo czasu, a
przekazane przez Państwa dane są niezbędne do przygotowania Raportu o stanie Gminy Mieroszów.
Jeżeli to możliwe należy grupować małe zadania lub projekty w większe działania np.: nie należy
opisywać remontu każdego chodnika jaki został zrealizowany na terenie gminy. Można to działanie
przedstawić jako: Modernizacja i remonty chodników na terenie gminy. Opisując takie działanie
należy agregować pojedyncze drobne zadania.
Podejmując decyzję o ew. agregacji drobnych projektów/zadań/działań należy się kierować przede
wszystkim ich istotnością dla realizacji celów strategii/programów/uchwał Rady Miejskiej i polityk
realizowanych przez gminę.
Z tego powodu przed przystąpieniem do wypełniania karty warto zapoznać się z treścią
adekwatnych dokumentów.

Kartę należy wypełnić zgodnie z instrukcją wypełniania zamieszoną przy każdym pytaniu, rzetelnie
formułując odpowiedzi i rzeczowo opisujące wskazane elementy. Należy unikać nadmiernie obszernych
opisów. Sugerujemy, aby pola opisowe nie przekraczały 1/4 strony w formacie A4.
Wypełnianie formularza Karty można przerwać w dowolnym czasie wykorzystując przycisk "Odłóż na
później" - Wygenerowany link należy wykorzystać przy ponownym wypełnianiu ankiety.
Pomiędzy stronami formularza Karty można poruszać się używając strzałek.
Po zakończeniu wypełniania może wydrukować zgłoszenie, które zostanie przesłane do systemu, a
następnie zagregowane z innymi danymi.

1. Tytuł projektu/działania/zadania
Rewitalizacja przestrzeni publicznej na terenie Gminy Mieroszów

2. Jednostka organizacyjna gminy realizującego projekt/działanie/zadanie
Urząd Miejski w Mieroszowie

3. Dane kontaktowe
Kod pocztowy : 58-350
Miejscowość : Mieroszów
Ulica / nr domu / nr lokalu : Plac Niepodległości 1
telefon : 74 30 30 004
e-mail : jstolicki@mieroszow.pl
Imię i nazwisko osoby do kontaktu : Jakub Stolicki

4. Proszę podać miejsce realizacji projektu/zadania/działania
Mieroszów
Sokołowsko

5. Realizowany cel Strategii
Cel strategiczny 5 – Rozwój infrastruktury technicznej

6. Proszę wskazać program lub inną strategię, w której realizację wpisuje się
projekt/działanie/zadanie
Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Mieroszów na lata 2015-2025

7. Jeżeli projekt/działanie/zadanie wdraża politykę realizowaną przez gminę proszę o jej
wskazanie.
Nie dot.

8. Jeżeli zadanie realizuje postanowienia wynikające z uchwały Rady Miejskiej podjętej w 2019 r.
proszę wskazać numer uchwały.
uchwała budżetowa

9. Zakres rzeczowy projektu/działania/zadania
Zadanie polega na wykonaniu rewitalizacji przestrzeni publicznych w Gminie Mieroszów,
tj. w Sokołowsku przy ul. Głównej (remont fontanny, nasadzenia i pielęgnacja zieleni, mała
architektura, oświetlenie, utwardzone nawierzchnie skweru), w Mieroszowie przy ul. Dolnej
(wzmocnienie skarpy wraz z nasadzeniami zieleni, mała architektura, nowa nawierzchnia chodników)
oraz przy rzece Ścinawce (nasadzenia, oświetlenie, mała architektura, utwardzone nawierzchnie). Na

zadanie uzyskano dofinansowanie w ramach ZIT AW na poziomie 85% oraz 10% dofinansowania ze
środków Budżetu Państwa.

10. Projekt/działanie/zadanie realizowane od:
01/01/2019

11. Projekt/działanie/zadanie realizowane do:
31/12/2019

12. Wskaźnik produktu
Brak odpowiedzi.

13. Wskaźnik rezultatu
Brak odpowiedzi.

14. Całkowita wartość projektu/działania/zadania (zł) w 2019 r.
1460023

15. Wartość dofinansowania projektu/działania/zadania (zł) w 2019 r.
759137

16. Źródła finansowania projektu/działania/zadania
Środki własne - tak
Budżet państwa
Fundusze UE

17. Potwierdzenie prawdziwości informacji.
TAK

Raport o stanie gminy Mieroszów
Szanowni Państwo!

Wypełnienie formularza Karty projektu/działania/zadania nie zajmie Państwu dużo czasu, a
przekazane przez Państwa dane są niezbędne do przygotowania Raportu o stanie Gminy Mieroszów.
Jeżeli to możliwe należy grupować małe zadania lub projekty w większe działania np.: nie należy
opisywać remontu każdego chodnika jaki został zrealizowany na terenie gminy. Można to działanie
przedstawić jako: Modernizacja i remonty chodników na terenie gminy. Opisując takie działanie
należy agregować pojedyncze drobne zadania.
Podejmując decyzję o ew. agregacji drobnych projektów/zadań/działań należy się kierować przede
wszystkim ich istotnością dla realizacji celów strategii/programów/uchwał Rady Miejskiej i polityk
realizowanych przez gminę.
Z tego powodu przed przystąpieniem do wypełniania karty warto zapoznać się z treścią
adekwatnych dokumentów.

Kartę należy wypełnić zgodnie z instrukcją wypełniania zamieszoną przy każdym pytaniu, rzetelnie
formułując odpowiedzi i rzeczowo opisujące wskazane elementy. Należy unikać nadmiernie obszernych
opisów. Sugerujemy, aby pola opisowe nie przekraczały 1/4 strony w formacie A4.
Wypełnianie formularza Karty można przerwać w dowolnym czasie wykorzystując przycisk "Odłóż na
później" - Wygenerowany link należy wykorzystać przy ponownym wypełnianiu ankiety.
Pomiędzy stronami formularza Karty można poruszać się używając strzałek.
Po zakończeniu wypełniania może wydrukować zgłoszenie, które zostanie przesłane do systemu, a
następnie zagregowane z innymi danymi.

1. Tytuł projektu/działania/zadania
Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej poprzez zagospodarowanie terenu
w obiekty małej architektury w Mieroszowie

2. Jednostka organizacyjna gminy realizującego projekt/działanie/zadanie
Urząd Miejski w Mieroszowie

3. Dane kontaktowe
Kod pocztowy : 58-350
Miejscowość : Mieroszów
Ulica / nr domu / nr lokalu : Plac Niepodległości 1
telefon : 74 30 30 004
e-mail : jstolicki@mieroszow.pl

Imię i nazwisko osoby do kontaktu : Jakub Stolicki

4. Proszę podać miejsce realizacji projektu/zadania/działania
Mieroszów

5. Realizowany cel Strategii
Cel strategiczny 5 – Rozwój infrastruktury technicznej

6. Proszę wskazać program lub inną strategię, w której realizację wpisuje się
projekt/działanie/zadanie
Strategia integracji i polityki społecznej Gminy Mieroszów
Inne - Strategia Rozwoju Gminy Mieroszów na lata 2014-2020

7. Jeżeli projekt/działanie/zadanie wdraża politykę realizowaną przez gminę proszę o jej
wskazanie.
Nie dot.

8. Jeżeli zadanie realizuje postanowienia wynikające z uchwały Rady Miejskiej podjętej w 2019 r.
proszę wskazać numer uchwały.
uchwała budżetowa

9. Zakres rzeczowy projektu/działania/zadania
Zadanie polegało na wykonaniu siłowni zewnętrznej, ogrodzonego placu zabaw
i zagospodarowania terenu przy ul. Wałbrzyskiej w Mieroszowie. W ramach inwestycji wykonano
przyjazną przestrzeń publiczną wraz z elementami małej architektury (ławki, kosze na odpady,
urządzenia fitness, urządzenia zabawowe), a także nowymi nasadzeniami.

W ramach inwestycji wykonano dokumentację projektowo- kosztorysową. Zadanie dofinansowane
częściowo ze środków uzyskanych z Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz częściowo ze środków
uzyskanych z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.

10. Projekt/działanie/zadanie realizowane od:
01/01/2019

11. Projekt/działanie/zadanie realizowane do:
31/12/2019

12. Wskaźnik produktu
Brak odpowiedzi.

13. Wskaźnik rezultatu
Brak odpowiedzi.

14. Całkowita wartość projektu/działania/zadania (zł) w 2019 r.
183024

15. Wartość dofinansowania projektu/działania/zadania (zł) w 2019 r.
80000

16. Źródła finansowania projektu/działania/zadania
Środki własne - tak
Budżet województwa dolnośląksiego

17. Potwierdzenie prawdziwości informacji.
TAK

Raport o stanie gminy Mieroszów
Szanowni Państwo!

Wypełnienie formularza Karty projektu/działania/zadania nie zajmie Państwu dużo czasu, a
przekazane przez Państwa dane są niezbędne do przygotowania Raportu o stanie Gminy Mieroszów.
Jeżeli to możliwe należy grupować małe zadania lub projekty w większe działania np.: nie należy
opisywać remontu każdego chodnika jaki został zrealizowany na terenie gminy. Można to działanie
przedstawić jako: Modernizacja i remonty chodników na terenie gminy. Opisując takie działanie
należy agregować pojedyncze drobne zadania.
Podejmując decyzję o ew. agregacji drobnych projektów/zadań/działań należy się kierować przede
wszystkim ich istotnością dla realizacji celów strategii/programów/uchwał Rady Miejskiej i polityk
realizowanych przez gminę.
Z tego powodu przed przystąpieniem do wypełniania karty warto zapoznać się z treścią
adekwatnych dokumentów.

Kartę należy wypełnić zgodnie z instrukcją wypełniania zamieszoną przy każdym pytaniu, rzetelnie
formułując odpowiedzi i rzeczowo opisujące wskazane elementy. Należy unikać nadmiernie obszernych
opisów. Sugerujemy, aby pola opisowe nie przekraczały 1/4 strony w formacie A4.
Wypełnianie formularza Karty można przerwać w dowolnym czasie wykorzystując przycisk "Odłóż na
później" - Wygenerowany link należy wykorzystać przy ponownym wypełnianiu ankiety.
Pomiędzy stronami formularza Karty można poruszać się używając strzałek.
Po zakończeniu wypełniania może wydrukować zgłoszenie, które zostanie przesłane do systemu, a
następnie zagregowane z innymi danymi.

1. Tytuł projektu/działania/zadania
Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej w Mieroszowie
przy ul. Stefana Żeromskiego

2. Jednostka organizacyjna gminy realizującego projekt/działanie/zadanie
Urząd Miejski w Mieroszowie

3. Dane kontaktowe
Kod pocztowy : 58-350
Miejscowość : Mieroszów
Ulica / nr domu / nr lokalu : Plac Niepodległości 1
telefon : 74 30 30 004
e-mail : jstolicki@mieroszow.pl

Imię i nazwisko osoby do kontaktu : Jakub Stolicki

4. Proszę podać miejsce realizacji projektu/zadania/działania
Mieroszów

5. Realizowany cel Strategii
Cel strategiczny 5 – Rozwój infrastruktury technicznej

6. Proszę wskazać program lub inną strategię, w której realizację wpisuje się
projekt/działanie/zadanie
Strategia integracji i polityki społecznej Gminy Mieroszów
Inne - Strategia Rozwoju Gminy Mieroszów na lata 2014-2020

7. Jeżeli projekt/działanie/zadanie wdraża politykę realizowaną przez gminę proszę o jej
wskazanie.
Nie dot.

8. Jeżeli zadanie realizuje postanowienia wynikające z uchwały Rady Miejskiej podjętej w 2019 r.
proszę wskazać numer uchwały.
uchwała budżetowa

9. Zakres rzeczowy projektu/działania/zadania
Zadanie polegało na wykonaniu siłowni zewnętrznej i zagospodarowania terenu
przy ul. Żeromskiego w Mieroszowie. W ramach wykonano przyjazną przestrzeń publiczną wraz z
elementami małej architektury (ławki, kosze na odpady, urządzenia fitness), nowym ogrodzeniem
terenu, oświetleniem, a także nowymi nasadzeniami i pielęgnacją zieleni.

W ramach inwestycji wykonano dokumentację projektowo- kosztorysową. Zadanie dofinansowane
w ramach zawartej umowy pomiędzy Gminą Mieroszów a Zarządem Województwa Dolnośląskiego o
przyznanie pomocy na poziomie ok. 63%.

10. Projekt/działanie/zadanie realizowane od:
01/01/2019

11. Projekt/działanie/zadanie realizowane do:
31/12/2019

12. Wskaźnik produktu
Brak odpowiedzi.

13. Wskaźnik rezultatu
Brak odpowiedzi.

14. Całkowita wartość projektu/działania/zadania (zł) w 2019 r.
164569

15. Wartość dofinansowania projektu/działania/zadania (zł) w 2019 r.
61977

16. Źródła finansowania projektu/działania/zadania
Środki własne - tak
Budżet województwa dolnośląksiego

Fundusze UE

17. Potwierdzenie prawdziwości informacji.
TAK

Raport o stanie gminy Mieroszów
Szanowni Państwo!

Wypełnienie formularza Karty projektu/działania/zadania nie zajmie Państwu dużo czasu, a
przekazane przez Państwa dane są niezbędne do przygotowania Raportu o stanie Gminy Mieroszów.
Jeżeli to możliwe należy grupować małe zadania lub projekty w większe działania np.: nie należy
opisywać remontu każdego chodnika jaki został zrealizowany na terenie gminy. Można to działanie
przedstawić jako: Modernizacja i remonty chodników na terenie gminy. Opisując takie działanie
należy agregować pojedyncze drobne zadania.
Podejmując decyzję o ew. agregacji drobnych projektów/zadań/działań należy się kierować przede
wszystkim ich istotnością dla realizacji celów strategii/programów/uchwał Rady Miejskiej i polityk
realizowanych przez gminę.
Z tego powodu przed przystąpieniem do wypełniania karty warto zapoznać się z treścią
adekwatnych dokumentów.

Kartę należy wypełnić zgodnie z instrukcją wypełniania zamieszoną przy każdym pytaniu, rzetelnie
formułując odpowiedzi i rzeczowo opisujące wskazane elementy. Należy unikać nadmiernie obszernych
opisów. Sugerujemy, aby pola opisowe nie przekraczały 1/4 strony w formacie A4.
Wypełnianie formularza Karty można przerwać w dowolnym czasie wykorzystując przycisk "Odłóż na
później" - Wygenerowany link należy wykorzystać przy ponownym wypełnianiu ankiety.
Pomiędzy stronami formularza Karty można poruszać się używając strzałek.
Po zakończeniu wypełniania może wydrukować zgłoszenie, które zostanie przesłane do systemu, a
następnie zagregowane z innymi danymi.

1. Tytuł projektu/działania/zadania
Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest

2. Jednostka organizacyjna gminy realizującego projekt/działanie/zadanie
Urząd Miejski w Mieroszowie

3. Dane kontaktowe
Kod pocztowy : 58-350
Miejscowość : Mieroszów
Ulica / nr domu / nr lokalu : Plac Niepodległości 1
telefon : 74 30 30 004
e-mail : jstolicki@mieroszow.pl
Imię i nazwisko osoby do kontaktu : Jakub Stolicki

4. Proszę podać miejsce realizacji projektu/zadania/działania
Teren całej gminy

5. Realizowany cel Strategii
Cel strategiczny 5 – Rozwój infrastruktury technicznej

6. Proszę wskazać program lub inną strategię, w której realizację wpisuje się
projekt/działanie/zadanie
Programu ochrony środowiska dla Gminy Mieroszów na lata 2019 – 2022

7. Jeżeli projekt/działanie/zadanie wdraża politykę realizowaną przez gminę proszę o jej
wskazanie.
Nie dot.

8. Jeżeli zadanie realizuje postanowienia wynikające z uchwały Rady Miejskiej podjętej w 2019 r.
proszę wskazać numer uchwały.
uchwała budżetowa

9. Zakres rzeczowy projektu/działania/zadania
Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest od mieszkańców Gminy Mieroszów w tym
demontaż, transport i utylizacja.

10. Projekt/działanie/zadanie realizowane od:
01/01/2019

11. Projekt/działanie/zadanie realizowane do:
31/12/2019

12. Wskaźnik produktu
Brak odpowiedzi.

13. Wskaźnik rezultatu
Brak odpowiedzi.

14. Całkowita wartość projektu/działania/zadania (zł) w 2019 r.
97675

15. Wartość dofinansowania projektu/działania/zadania (zł) w 2019 r.
97675

16. Źródła finansowania projektu/działania/zadania
Inne krajowe środki pomocowe

17. Potwierdzenie prawdziwości informacji.
TAK

Raport o stanie gminy Mieroszów
Szanowni Państwo!

Wypełnienie formularza Karty projektu/działania/zadania nie zajmie Państwu dużo czasu, a
przekazane przez Państwa dane są niezbędne do przygotowania Raportu o stanie Gminy Mieroszów.
Jeżeli to możliwe należy grupować małe zadania lub projekty w większe działania np.: nie należy
opisywać remontu każdego chodnika jaki został zrealizowany na terenie gminy. Można to działanie
przedstawić jako: Modernizacja i remonty chodników na terenie gminy. Opisując takie działanie
należy agregować pojedyncze drobne zadania.
Podejmując decyzję o ew. agregacji drobnych projektów/zadań/działań należy się kierować przede
wszystkim ich istotnością dla realizacji celów strategii/programów/uchwał Rady Miejskiej i polityk
realizowanych przez gminę.
Z tego powodu przed przystąpieniem do wypełniania karty warto zapoznać się z treścią
adekwatnych dokumentów.

Kartę należy wypełnić zgodnie z instrukcją wypełniania zamieszoną przy każdym pytaniu, rzetelnie
formułując odpowiedzi i rzeczowo opisujące wskazane elementy. Należy unikać nadmiernie obszernych
opisów. Sugerujemy, aby pola opisowe nie przekraczały 1/4 strony w formacie A4.
Wypełnianie formularza Karty można przerwać w dowolnym czasie wykorzystując przycisk "Odłóż na
później" - Wygenerowany link należy wykorzystać przy ponownym wypełnianiu ankiety.
Pomiędzy stronami formularza Karty można poruszać się używając strzałek.
Po zakończeniu wypełniania może wydrukować zgłoszenie, które zostanie przesłane do systemu, a
następnie zagregowane z innymi danymi.

1. Tytuł projektu/działania/zadania
Pod jednym dachem 2

2. Jednostka organizacyjna gminy realizującego projekt/działanie/zadanie
Mieroszowskie Centrum kultury

3. Dane kontaktowe
Kod pocztowy : 58-350
Miejscowość : Mieroszów
Ulica / nr domu / nr lokalu : Żeromskiego
telefon : 510080309
e-mail : igor.hoffman@mck.pl
Imię i nazwisko osoby do kontaktu : Igor Hoffman

4. Proszę podać miejsce realizacji projektu/zadania/działania
Teren całej gminy

5. Realizowany cel Strategii
Cel strategiczny 8 – Poprawa wizerunku oraz kreowanie marki Gminy Mieroszów

6. Proszę wskazać program lub inną strategię, w której realizację wpisuje się
projekt/działanie/zadanie
Strategia integracji i polityki społecznej Gminy Mieroszów
Inne - Rozwój kultury, sportu i turystyki

7. Jeżeli projekt/działanie/zadanie wdraża politykę realizowaną przez gminę proszę o jej
wskazanie.
Inna (proszę wskazać jaka) - Rozwój kultury, sportu i turystyki

8. Jeżeli zadanie realizuje postanowienia wynikające z uchwały Rady Miejskiej podjętej w 2019 r.
proszę wskazać numer uchwały.
nie realizuje postanowień uchwały

9. Zakres rzeczowy projektu/działania/zadania
W ramach projektu w 2019 r. zrealizowano następujące zadania:
Bieg Lesista trzydziecha (Puchar Gór Suchych) 22.09.2019 r.
- zakup medali i nagród
- usługa pomiaru czasu
- usługa GOPR

- zakup poczęstunku
- usługa medyczna
Up-hill Waligóra Ruprechticky Spicak – 12.10.2019 r.
- zakup medali i nagród
- usługa pomiaru czasu
Turniej tenisa stołowego - 25.10.2019 r.
- zakup medali i nagród
- zakup poczęstunku
Turniej tenisa stołowego – 25.10.2019 r.
- zakup medali i nagród
- zakup poczęstunku
Up-hill Waliogóra – 16.11.2019 r.
- zakup medali i nagród
- usługa pomiaru czasu
- usługa GOPR
- zakup poczęstunku
- usługa medyczna
Up-hill Waligóra – 17.11.2019 r.
- zakup medali i nagród
- usługa pomiaru czasu
- usługa GOPR
- zakup poczęstunku
- usługa medyczna

Biathlon letni – 26.11.2019 r.
- zakup medali i nagród
- zakup poczęstunku
Rodzinny rajd rowerowy – 29.11.2019 r.
Tarzanalia – 30.11.2019 r.
- zakup medali i nagród
- zakup poczęstunku
Puchar Gór Suchych – 11.11.2020 r.
- zakup medali i nagród
- zakup poczęstunku
Senior kolęduje 14.12.2020
- zakup poczęstunku
- usługa transportowa
- zakup upominków

10. Projekt/działanie/zadanie realizowane od:
01/03/2020

11. Projekt/działanie/zadanie realizowane do:
31/12/2019

12. Wskaźnik produktu
1.
Nazwa wskaźnika produktu - liczba zrealizowanych imprez

Jednostka miary - sztuka
Wartość docelowa wskaźnika produktu - 11
2.
Nazwa wskaźnika produktu - liczba zakupionych medali i nagród
Jednostka miary - sztuka
Wartość docelowa wskaźnika produktu - 720
3.
Nazwa wskaźnika produktu - liczba zakupionego poczęstunku
Jednostka miary - sztuka
Wartość docelowa wskaźnika produktu - 500

13. Wskaźnik rezultatu
1
Nazwa wskaźnika rezultatu - liczba osób uczestniczących w imprezach
Jednostka miary - osoba
Wartość docelowa wskaźnika rezultatu - 720
2
Nazwa wskaźnika rezultatu - liczba zorganizowanych imprez

Jednostka miary - sztuka
Wartość docelowa wskaźnika rezultatu - 11
3
Nazwa wskaźnika rezultatu Jednostka miary Wartość docelowa wskaźnika rezultatu -

14. Całkowita wartość projektu/działania/zadania (zł) w 2019 r.
35037

15. Wartość dofinansowania projektu/działania/zadania (zł) w 2019 r.
19465

16. Źródła finansowania projektu/działania/zadania
Środki własne - nie dotyczy
Budżet państwa
Fundusze UE

17. Potwierdzenie prawdziwości informacji.
TAK

Raport o stanie gminy Mieroszów
Szanowni Państwo!

Wypełnienie formularza Karty projektu/działania/zadania nie zajmie Państwu dużo czasu, a
przekazane przez Państwa dane są niezbędne do przygotowania Raportu o stanie Gminy Mieroszów.
Jeżeli to możliwe należy grupować małe zadania lub projekty w większe działania np.: nie należy
opisywać remontu każdego chodnika jaki został zrealizowany na terenie gminy. Można to działanie
przedstawić jako: Modernizacja i remonty chodników na terenie gminy. Opisując takie działanie
należy agregować pojedyncze drobne zadania.
Podejmując decyzję o ew. agregacji drobnych projektów/zadań/działań należy się kierować przede
wszystkim ich istotnością dla realizacji celów strategii/programów/uchwał Rady Miejskiej i polityk
realizowanych przez gminę.
Z tego powodu przed przystąpieniem do wypełniania karty warto zapoznać się z treścią
adekwatnych dokumentów.

Kartę należy wypełnić zgodnie z instrukcją wypełniania zamieszoną przy każdym pytaniu, rzetelnie
formułując odpowiedzi i rzeczowo opisujące wskazane elementy. Należy unikać nadmiernie obszernych
opisów. Sugerujemy, aby pola opisowe nie przekraczały 1/4 strony w formacie A4.
Wypełnianie formularza Karty można przerwać w dowolnym czasie wykorzystując przycisk "Odłóż na
później" - Wygenerowany link należy wykorzystać przy ponownym wypełnianiu ankiety.
Pomiędzy stronami formularza Karty można poruszać się używając strzałek.
Po zakończeniu wypełniania może wydrukować zgłoszenie, które zostanie przesłane do systemu, a
następnie zagregowane z innymi danymi.

1. Tytuł projektu/działania/zadania
Projekt socjalny pt. „Nie jesteś sam...”

2. Jednostka organizacyjna gminy realizującego projekt/działanie/zadanie
Ośrodek Pomocy Społecznej w Mieroszowie

3. Dane kontaktowe
Kod pocztowy : 58-350
Miejscowość : Mieroszów
Ulica / nr domu / nr lokalu : S. Żeromskiego 32
telefon : 748458262
e-mail : sekretariat@ops.mieroszow.pl
Imię i nazwisko osoby do kontaktu : Marta Jaroszewska

4. Proszę podać miejsce realizacji projektu/zadania/działania
Teren całej gminy

5. Realizowany cel Strategii
Cel strategiczny 3 – Rozwój infrastruktury społecznej

6. Proszę wskazać program lub inną strategię, w której realizację wpisuje się
projekt/działanie/zadanie
Strategia integracji i polityki społecznej Gminy Mieroszów
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok
Inne - Cel strategiczny 3 - Rozwój infrastruktury społecznej

7. Jeżeli projekt/działanie/zadanie wdraża politykę realizowaną przez gminę proszę o jej
wskazanie.
Inna (proszę wskazać jaka) - Polityka społeczna

8. Jeżeli zadanie realizuje postanowienia wynikające z uchwały Rady Miejskiej podjętej w 2019 r.
proszę wskazać numer uchwały.
III/10/2018

9. Zakres rzeczowy projektu/działania/zadania
Projekt adresowany był głównie do klientów z problemem alkoholowym, którzy nie mają wsparcia
rodziny, środowiska społecznego, zmarginalizowanych oraz z niskim poczuciem motywacji do
wyjścia z nałogu.
W projekcie wzięło udział 10 uczestników (8 mężczyzn oraz 2 kobiety).

Celem głównym projektu było podniesienie poziomu wiedzy, samoświadomości, wzbudzanie
motywacji zakresie problematyki alkoholowej oraz pokazanie sposobów alternatywnych dla
szkodliwego picia alkoholu.
Do celów szczegółowych realizowanych w ramach projektu zaliczono: edukację w zakresie głównych
problemów związanych z nadużywaniem alkoholu, czyli podniesienie świadomości dotyczącej
choroby alkoholowej u odbiorców projektu, umożliwienie skorzystania z pomocy terapeutycznej,
zachęcanie do skorzystania ze wsparcia psychologicznego, podniesienie poczucia własnej wartości,
integrację społeczną, wskazanie alternatywnych form spędzania czasu wolnego.
W projekcie zrealizowano następujące działania:
- aktywne spotkanie integracyjne na świeżym powietrzu: teren wokół OPS w Mieroszowie
- spotkanie grupy docelowej z terapeutą ds. uzależnień
- spotkanie – metoda pracy warsztatowej z wykorzystaniem elementów arteterapii
- spotkanie grupy docelowej z psychologiem
- spotkania indywidualne z terapeutą ds. uzależnień w Mieroszowie
- wyjazd integracyjny na zakończenie projektu do ZOO Farmy w Łącznej, zwiedzanie, wspólny posiłek.

10. Projekt/działanie/zadanie realizowane od:
03/06/2019

11. Projekt/działanie/zadanie realizowane do:
14/07/2019

12. Wskaźnik produktu
1.

Nazwa wskaźnika produktu - Liczba uczestników
Jednostka miary - os.
Wartość docelowa wskaźnika produktu - 10
2.
Nazwa wskaźnika produktu - Liczba podpisanych kontraktów socjalnych
Jednostka miary - szt.
Wartość docelowa wskaźnika produktu - 10
3.
Nazwa wskaźnika produktu Jednostka miary Wartość docelowa wskaźnika produktu -

13. Wskaźnik rezultatu
1
Nazwa wskaźnika rezultatu - Liczba osób, które ukończyły projekt socj.
Jednostka miary - os.
Wartość docelowa wskaźnika rezultatu - 10
2

Nazwa wskaźnika rezultatu - Liczba zrealizowanych kontraktów socjalnych
Jednostka miary - szt.
Wartość docelowa wskaźnika rezultatu - 10
3
Nazwa wskaźnika rezultatu Jednostka miary Wartość docelowa wskaźnika rezultatu -

14. Całkowita wartość projektu/działania/zadania (zł) w 2019 r.
228

15. Wartość dofinansowania projektu/działania/zadania (zł) w 2019 r.
0

16. Źródła finansowania projektu/działania/zadania
Środki własne - III/10/2018

17. Potwierdzenie prawdziwości informacji.
TAK

Raport o stanie gminy Mieroszów
Szanowni Państwo!

Wypełnienie formularza Karty projektu/działania/zadania nie zajmie Państwu dużo czasu, a
przekazane przez Państwa dane są niezbędne do przygotowania Raportu o stanie Gminy Mieroszów.
Jeżeli to możliwe należy grupować małe zadania lub projekty w większe działania np.: nie należy
opisywać remontu każdego chodnika jaki został zrealizowany na terenie gminy. Można to działanie
przedstawić jako: Modernizacja i remonty chodników na terenie gminy. Opisując takie działanie
należy agregować pojedyncze drobne zadania.
Podejmując decyzję o ew. agregacji drobnych projektów/zadań/działań należy się kierować przede
wszystkim ich istotnością dla realizacji celów strategii/programów/uchwał Rady Miejskiej i polityk
realizowanych przez gminę.
Z tego powodu przed przystąpieniem do wypełniania karty warto zapoznać się z treścią
adekwatnych dokumentów.

Kartę należy wypełnić zgodnie z instrukcją wypełniania zamieszoną przy każdym pytaniu, rzetelnie
formułując odpowiedzi i rzeczowo opisujące wskazane elementy. Należy unikać nadmiernie obszernych
opisów. Sugerujemy, aby pola opisowe nie przekraczały 1/4 strony w formacie A4.
Wypełnianie formularza Karty można przerwać w dowolnym czasie wykorzystując przycisk "Odłóż na
później" - Wygenerowany link należy wykorzystać przy ponownym wypełnianiu ankiety.
Pomiędzy stronami formularza Karty można poruszać się używając strzałek.
Po zakończeniu wypełniania może wydrukować zgłoszenie, które zostanie przesłane do systemu, a
następnie zagregowane z innymi danymi.

1. Tytuł projektu/działania/zadania
Ogród edukacyjny pn. „Co w lesie piszczy?”

2. Jednostka organizacyjna gminy realizującego projekt/działanie/zadanie
Ośrodek Pomocy Społecznej w Mieroszowie

3. Dane kontaktowe
Kod pocztowy : 58-350
Miejscowość : Mieroszów
Ulica / nr domu / nr lokalu : S. Żeromskiego 32
telefon : 748458262
e-mail : sekretariat@ops.mieroszow.pl
Imię i nazwisko osoby do kontaktu : Marta Jaroszewska

4. Proszę podać miejsce realizacji projektu/zadania/działania
Mieroszów

5. Realizowany cel Strategii
Cel strategiczny 1 – Rozwój turystyki aktywnej i uzdrowiskowej

6. Proszę wskazać program lub inną strategię, w której realizację wpisuje się
projekt/działanie/zadanie
Inne - Cel strategiczny 3 - Rozwój infrastruktury społecznej

7. Jeżeli projekt/działanie/zadanie wdraża politykę realizowaną przez gminę proszę o jej
wskazanie.
Polityka prorodzinna

8. Jeżeli zadanie realizuje postanowienia wynikające z uchwały Rady Miejskiej podjętej w 2019 r.
proszę wskazać numer uchwały.
III/10/2018

9. Zakres rzeczowy projektu/działania/zadania
Projekt pn. „Co w lesie piszczy?” realizowany został w ramach IX edycji „Funduszu Toyoty – Dobre
Pomysły Zmieniają Nasz Świat”.
Wartość projektu: 26 544,33 zł
Dotacja z Funduszu Toyoty: 19 778,40 zł
Projekt został zrealizowany przy współudziale: kilku partnerów; pracowników TMMP; pracowników
OPS w Mieroszowie; uczniów z Zespołu Szkół nr 5 im. Maksymiliana Tytusa Hubera w Wałbrzychu.
Projekt miał na celu zagospodarowanie terenu, na którym powstał skrawek lasu ukazujący życie

zwierząt i roślin z bliska. Zostały zakupione przyrządy edukacyjne oraz własnoręcznie wykonane
elementy krajobrazu leśnego, m.in. nory lisa, domki dla owadów pożytecznych, tropy zwierząt.
Beneficjentami Projektu są dzieci ze szkół i przedszkola z terenu Gminy Mieroszów oraz mieszkańcy
Gminy Mieroszów.
Projekt ma na celu propagowanie wiedzy na temat przyrody. Chcemy pokazać dzieciom z bliska co
kryje w sobie las, że las to dom dla zwierząt i roślin.
Chcemy, aby miejsce, które stworzyliśmy, przyczyniło się do aktywnego spędzania czasu wolnego na
łonie natury rodzin z dziećmi, z korzyścią dla pogłębiania wiedzy. Dlatego zachęcamy wszystkich
nauczycieli oraz rodziców i dziadków, aby przyprowadzali tutaj swoje pociechy. W 2019 r. ogród
odwiedziło wiele klas ze szkół oraz kilka grup przedszkolnych z terenu naszej Gminy. Skorzystali
również seniorzy. Grupy zorganizowane skorzystały również z możliwości pieczenia kiełbasek.

10. Projekt/działanie/zadanie realizowane od:
20/03/2019

11. Projekt/działanie/zadanie realizowane do:
12/06/2019

12. Wskaźnik produktu
1.
Nazwa wskaźnika produktu - Liczba zakupionych przyrządów edukacyjnych
Jednostka miary - szt.
Wartość docelowa wskaźnika produktu - 4

2.
Nazwa wskaźnika produktu - Liczba partnerów
Jednostka miary - szt.
Wartość docelowa wskaźnika produktu - 7
3.
Nazwa wskaźnika produktu Jednostka miary Wartość docelowa wskaźnika produktu -

13. Wskaźnik rezultatu
1
Nazwa wskaźnika rezultatu - Liczba powstałych ogrodów edukacyjnych
Jednostka miary - szt.
Wartość docelowa wskaźnika rezultatu - 1
2
Nazwa wskaźnika rezultatu - Liczba beneficjentów
Jednostka miary - os.
Wartość docelowa wskaźnika rezultatu - 430

3
Nazwa wskaźnika rezultatu Jednostka miary Wartość docelowa wskaźnika rezultatu -

14. Całkowita wartość projektu/działania/zadania (zł) w 2019 r.
26544

15. Wartość dofinansowania projektu/działania/zadania (zł) w 2019 r.
19778

16. Źródła finansowania projektu/działania/zadania
Środki własne - III/10/2018
Inne - Fundusz Toyoty

17. Potwierdzenie prawdziwości informacji.
TAK

Raport o stanie gminy Mieroszów
Szanowni Państwo!

Wypełnienie formularza Karty projektu/działania/zadania nie zajmie Państwu dużo czasu, a
przekazane przez Państwa dane są niezbędne do przygotowania Raportu o stanie Gminy Mieroszów.
Jeżeli to możliwe należy grupować małe zadania lub projekty w większe działania np.: nie należy
opisywać remontu każdego chodnika jaki został zrealizowany na terenie gminy. Można to działanie
przedstawić jako: Modernizacja i remonty chodników na terenie gminy. Opisując takie działanie
należy agregować pojedyncze drobne zadania.
Podejmując decyzję o ew. agregacji drobnych projektów/zadań/działań należy się kierować przede
wszystkim ich istotnością dla realizacji celów strategii/programów/uchwał Rady Miejskiej i polityk
realizowanych przez gminę.
Z tego powodu przed przystąpieniem do wypełniania karty warto zapoznać się z treścią
adekwatnych dokumentów.

Kartę należy wypełnić zgodnie z instrukcją wypełniania zamieszoną przy każdym pytaniu, rzetelnie
formułując odpowiedzi i rzeczowo opisujące wskazane elementy. Należy unikać nadmiernie obszernych
opisów. Sugerujemy, aby pola opisowe nie przekraczały 1/4 strony w formacie A4.
Wypełnianie formularza Karty można przerwać w dowolnym czasie wykorzystując przycisk "Odłóż na
później" - Wygenerowany link należy wykorzystać przy ponownym wypełnianiu ankiety.
Pomiędzy stronami formularza Karty można poruszać się używając strzałek.
Po zakończeniu wypełniania może wydrukować zgłoszenie, które zostanie przesłane do systemu, a
następnie zagregowane z innymi danymi.

1. Tytuł projektu/działania/zadania
Współpraca z organizacjami pozarządowymi

2. Jednostka organizacyjna gminy realizującego projekt/działanie/zadanie
Urząd Miejski w Mieroszowie

3. Dane kontaktowe
Kod pocztowy : 58-350
Miejscowość : Mieroszów
Ulica / nr domu / nr lokalu : Plac Niepodległości 1
telefon : 743030065
e-mail : bforys@mieroszow.pl
Imię i nazwisko osoby do kontaktu : Beata Foryś

4. Proszę podać miejsce realizacji projektu/zadania/działania
Teren całej gminy

5. Realizowany cel Strategii
Cel strategiczny 3 – Rozwój infrastruktury społecznej

6. Proszę wskazać program lub inną strategię, w której realizację wpisuje się
projekt/działanie/zadanie
Strategia integracji i polityki społecznej Gminy Mieroszów
Inne - Roczny program współpracy Gminy Mieroszów z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020

7. Jeżeli projekt/działanie/zadanie wdraża politykę realizowaną przez gminę proszę o jej
wskazanie.
Inna (proszę wskazać jaka) - społeczna i finansowa

8. Jeżeli zadanie realizuje postanowienia wynikające z uchwały Rady Miejskiej podjętej w 2019 r.
proszę wskazać numer uchwały.
UCHWAŁA NR XLX/282/18 RADY MIEJSKIEJ MIEROSZOWA z dnia 18 PAŹDZIERNIKA 2018 r.w sprawie
przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Mieroszów z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok.

9. Zakres rzeczowy projektu/działania/zadania
Zakres działań obejmował zadania:
1) na rzecz osób niepełnosprawnych i seniorów- wycieczka
2) w zakresie kultury, ochrony dziedzictwa narodowego i tradycji - warsztat wyjazdowy, warsztaty

rękodzielnicze, organizacja festiwalu, wydanie albumu, konkurs plastyczny, wystawa, wydanie
kalendarza;
2) w zakresie kultury fizycznej, sportu i turystyki - wyjazdy na basen, organizacja zawodów, zajęcia
sportowe dla dzieci, wyjazdy na zawody, zakup sprzętu sportowego, organizacja zgrupowania dla
dzieci.

10. Projekt/działanie/zadanie realizowane od:
08/02/2019

11. Projekt/działanie/zadanie realizowane do:
31/12/2019

12. Wskaźnik produktu
1.
Nazwa wskaźnika produktu - Liczba organizacji, które złożyły oferty na realizację zadania publicznego
w 2019 roku
Jednostka miary - szt.
Wartość docelowa wskaźnika produktu - 11
2.
Nazwa wskaźnika produktu - Liczba działań/ inicjatyw podjętych przez organizacje w ramach
otrzymanej dotacji na realizacje zadań publicznych w 2019 roku:
Jednostka miary - szt.

Wartość docelowa wskaźnika produktu - 14
3.
Nazwa wskaźnika produktu Jednostka miary Wartość docelowa wskaźnika produktu -

13. Wskaźnik rezultatu
1
Nazwa wskaźnika rezultatu - Liczba organizacji, które otrzymały dotację na realizacje zadań
publicznych w 2019
Jednostka miary - szt.
Wartość docelowa wskaźnika rezultatu - 9
2
Nazwa wskaźnika rezultatu - Liczba osób korzystających z działań / inicjatyw podjętych przez
organizacje w ramach otrzymanej dotacji na realizacje zadań publicznych w 2019 roku.
Jednostka miary - osoba
Wartość docelowa wskaźnika rezultatu - 2000
3
Nazwa wskaźnika rezultatu -

Jednostka miary Wartość docelowa wskaźnika rezultatu -

14. Całkowita wartość projektu/działania/zadania (zł) w 2019 r.
110328

15. Wartość dofinansowania projektu/działania/zadania (zł) w 2019 r.
0

16. Źródła finansowania projektu/działania/zadania
Środki własne - Uchwała Budżetowa Gminy Mieroszów na 2019 rok Nr III/10/2018 Rady Miejskiej
Mieroszowa z dnia 20 grudnia 2018 roku

17. Potwierdzenie prawdziwości informacji.
TAK

Raport o stanie gminy Mieroszów
Szanowni Państwo!

Wypełnienie formularza Karty projektu/działania/zadania nie zajmie Państwu dużo czasu, a
przekazane przez Państwa dane są niezbędne do przygotowania Raportu o stanie Gminy Mieroszów.
Jeżeli to możliwe należy grupować małe zadania lub projekty w większe działania np.: nie należy
opisywać remontu każdego chodnika jaki został zrealizowany na terenie gminy. Można to działanie
przedstawić jako: Modernizacja i remonty chodników na terenie gminy. Opisując takie działanie
należy agregować pojedyncze drobne zadania.
Podejmując decyzję o ew. agregacji drobnych projektów/zadań/działań należy się kierować przede
wszystkim ich istotnością dla realizacji celów strategii/programów/uchwał Rady Miejskiej i polityk
realizowanych przez gminę.
Z tego powodu przed przystąpieniem do wypełniania karty warto zapoznać się z treścią
adekwatnych dokumentów.

Kartę należy wypełnić zgodnie z instrukcją wypełniania zamieszoną przy każdym pytaniu, rzetelnie
formułując odpowiedzi i rzeczowo opisujące wskazane elementy. Należy unikać nadmiernie obszernych
opisów. Sugerujemy, aby pola opisowe nie przekraczały 1/4 strony w formacie A4.
Wypełnianie formularza Karty można przerwać w dowolnym czasie wykorzystując przycisk "Odłóż na
później" - Wygenerowany link należy wykorzystać przy ponownym wypełnianiu ankiety.
Pomiędzy stronami formularza Karty można poruszać się używając strzałek.
Po zakończeniu wypełniania może wydrukować zgłoszenie, które zostanie przesłane do systemu, a
następnie zagregowane z innymi danymi.

1. Tytuł projektu/działania/zadania
Utworzenie Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Mieroszowie

2. Jednostka organizacyjna gminy realizującego projekt/działanie/zadanie
Urząd Miejski w Mieroszowie

3. Dane kontaktowe
Kod pocztowy : 58-350
Miejscowość : Mieroszów
Ulica / nr domu / nr lokalu : Plac Niepodległości 1
telefon : 743030065
e-mail : bforys@mieroszow.pl
Imię i nazwisko osoby do kontaktu : Beata Foryś

4. Proszę podać miejsce realizacji projektu/zadania/działania
Teren całej gminy

5. Realizowany cel Strategii
Cel strategiczny 3 – Rozwój infrastruktury społecznej

6. Proszę wskazać program lub inną strategię, w której realizację wpisuje się
projekt/działanie/zadanie
Strategia integracji i polityki społecznej Gminy Mieroszów

7. Jeżeli projekt/działanie/zadanie wdraża politykę realizowaną przez gminę proszę o jej
wskazanie.
Inna (proszę wskazać jaka) - społeczna i senioralna

8. Jeżeli zadanie realizuje postanowienia wynikające z uchwały Rady Miejskiej podjętej w 2019 r.
proszę wskazać numer uchwały.
UCHWAŁA NR IV/33/2019RADY MIEJSKIEJ MIEROSZOWA z dnia 31 stycznia 2019 r.w sprawie
utworzenia Uniwersytetu Trzeciego Wieku z siedzibą w Mieroszowie

9. Zakres rzeczowy projektu/działania/zadania
1. prowadzenie form działaności kulturalnej, twórczej, edukacyjnej dla osób starszych będących
słuchaczami UTW,
2. włączenie osób starszych do systemu kształcenia poprzez stymulowanie rozwoju osobowego oraz
sprawności intelektualnej i fizycznej,
3. dążenie do podnoszenia poziomu intelektualnego i komfortu życia ludzi starszych poprzez
aktywizację społeczną.

10. Projekt/działanie/zadanie realizowane od:
16/03/2019

11. Projekt/działanie/zadanie realizowane do:
31/12/2019

12. Wskaźnik produktu
1.
Nazwa wskaźnika produktu - liczba zorganizowanych zajęć
Jednostka miary - szt.
Wartość docelowa wskaźnika produktu - 20
2.
Nazwa wskaźnika produktu - liczba form aktywności
Jednostka miary - szt.
Wartość docelowa wskaźnika produktu - 4
3.
Nazwa wskaźnika produktu Jednostka miary Wartość docelowa wskaźnika produktu -

13. Wskaźnik rezultatu
1
Nazwa wskaźnika rezultatu - liczba osób w w ieku 50+ kozystających z UTW
Jednostka miary - osoba
Wartość docelowa wskaźnika rezultatu - 100
2
Nazwa wskaźnika rezultatu Jednostka miary Wartość docelowa wskaźnika rezultatu 3
Nazwa wskaźnika rezultatu Jednostka miary Wartość docelowa wskaźnika rezultatu -

14. Całkowita wartość projektu/działania/zadania (zł) w 2019 r.
1078

15. Wartość dofinansowania projektu/działania/zadania (zł) w 2019 r.
0

16. Źródła finansowania projektu/działania/zadania
Środki własne - Uchwała Budżetowa Gminy Mieroszów na 2019 rok Nr III/10/2018 Rady Miejskiej
Mieroszowa z dnia 20 grudnia 2018 roku

17. Potwierdzenie prawdziwości informacji.
TAK

Raport o stanie gminy Mieroszów
Szanowni Państwo!

Wypełnienie formularza Karty projektu/działania/zadania nie zajmie Państwu dużo czasu, a
przekazane przez Państwa dane są niezbędne do przygotowania Raportu o stanie Gminy Mieroszów.
Jeżeli to możliwe należy grupować małe zadania lub projekty w większe działania np.: nie należy
opisywać remontu każdego chodnika jaki został zrealizowany na terenie gminy. Można to działanie
przedstawić jako: Modernizacja i remonty chodników na terenie gminy. Opisując takie działanie
należy agregować pojedyncze drobne zadania.
Podejmując decyzję o ew. agregacji drobnych projektów/zadań/działań należy się kierować przede
wszystkim ich istotnością dla realizacji celów strategii/programów/uchwał Rady Miejskiej i polityk
realizowanych przez gminę.
Z tego powodu przed przystąpieniem do wypełniania karty warto zapoznać się z treścią
adekwatnych dokumentów.

Kartę należy wypełnić zgodnie z instrukcją wypełniania zamieszoną przy każdym pytaniu, rzetelnie
formułując odpowiedzi i rzeczowo opisujące wskazane elementy. Należy unikać nadmiernie obszernych
opisów. Sugerujemy, aby pola opisowe nie przekraczały 1/4 strony w formacie A4.
Wypełnianie formularza Karty można przerwać w dowolnym czasie wykorzystując przycisk "Odłóż na
później" - Wygenerowany link należy wykorzystać przy ponownym wypełnianiu ankiety.
Pomiędzy stronami formularza Karty można poruszać się używając strzałek.
Po zakończeniu wypełniania może wydrukować zgłoszenie, które zostanie przesłane do systemu, a
następnie zagregowane z innymi danymi.

1. Tytuł projektu/działania/zadania
Realizacja funduszu sołeckiego - budowa lub modernizacja obiektów wiejskich

2. Jednostka organizacyjna gminy realizującego projekt/działanie/zadanie
Urząd Miejski w Mieroszowie

3. Dane kontaktowe
Kod pocztowy : 58-350
Miejscowość : Mieroszów
Ulica / nr domu / nr lokalu : Plac Niepodległości 1
telefon : 743030065
e-mail : bforys@mieroszow.pl
Imię i nazwisko osoby do kontaktu : Beata Foryś

4. Proszę podać miejsce realizacji projektu/zadania/działania
Golińsk
Łączna
Rybnica Leśna

5. Realizowany cel Strategii
Cel strategiczny 3 – Rozwój infrastruktury społecznej

6. Proszę wskazać program lub inną strategię, w której realizację wpisuje się
projekt/działanie/zadanie
Strategia integracji i polityki społecznej Gminy Mieroszów

7. Jeżeli projekt/działanie/zadanie wdraża politykę realizowaną przez gminę proszę o jej
wskazanie.
Inna (proszę wskazać jaka) - społeczna i finansowa

8. Jeżeli zadanie realizuje postanowienia wynikające z uchwały Rady Miejskiej podjętej w 2019 r.
proszę wskazać numer uchwały.
UCHWAŁA NR LIII/260/14 Rady Miejskiej Mieroszowa z dnia 31 marca 2014 roku w sprawie: wyrażenia
zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Mieroszów środków stanowiących fundusz sołecki

9. Zakres rzeczowy projektu/działania/zadania
Sołectwo Golińsk- remont świetlicy wiejskiej wraz z zapleczem kuchennym . Renowacja wiaty.
Sołectwo Łączna – zadaszenie i remont drewnianej wiaty.
Rybnica Leśna –budowa i wyposażenie wiaty.

10. Projekt/działanie/zadanie realizowane od:
01/01/2019

11. Projekt/działanie/zadanie realizowane do:
31/12/2019

12. Wskaźnik produktu
1.
Nazwa wskaźnika produktu - liczba zmodernizowanych obiektów:
Jednostka miary - szt.
Wartość docelowa wskaźnika produktu - 4
2.
Nazwa wskaźnika produktu Jednostka miary Wartość docelowa wskaźnika produktu 3.
Nazwa wskaźnika produktu Jednostka miary Wartość docelowa wskaźnika produktu -

13. Wskaźnik rezultatu
1
Nazwa wskaźnika rezultatu - Liczba mieszkańców korzystających z obiektów:
Jednostka miary - szt.
Wartość docelowa wskaźnika rezultatu - 580
2
Nazwa wskaźnika rezultatu Jednostka miary Wartość docelowa wskaźnika rezultatu 3
Nazwa wskaźnika rezultatu Jednostka miary Wartość docelowa wskaźnika rezultatu -

14. Całkowita wartość projektu/działania/zadania (zł) w 2019 r.
18539

15. Wartość dofinansowania projektu/działania/zadania (zł) w 2019 r.
0

16. Źródła finansowania projektu/działania/zadania
Środki własne - Uchwała Budżetowa Gminy Mieroszów na 2019 rok Nr III/10/2018 Rady Miejskiej
Mieroszowa z dnia 20 grudnia 2018 roku

17. Potwierdzenie prawdziwości informacji.
TAK

Raport o stanie gminy Mieroszów
Szanowni Państwo!

Wypełnienie formularza Karty projektu/działania/zadania nie zajmie Państwu dużo czasu, a
przekazane przez Państwa dane są niezbędne do przygotowania Raportu o stanie Gminy Mieroszów.
Jeżeli to możliwe należy grupować małe zadania lub projekty w większe działania np.: nie należy
opisywać remontu każdego chodnika jaki został zrealizowany na terenie gminy. Można to działanie
przedstawić jako: Modernizacja i remonty chodników na terenie gminy. Opisując takie działanie
należy agregować pojedyncze drobne zadania.
Podejmując decyzję o ew. agregacji drobnych projektów/zadań/działań należy się kierować przede
wszystkim ich istotnością dla realizacji celów strategii/programów/uchwał Rady Miejskiej i polityk
realizowanych przez gminę.
Z tego powodu przed przystąpieniem do wypełniania karty warto zapoznać się z treścią
adekwatnych dokumentów.

Kartę należy wypełnić zgodnie z instrukcją wypełniania zamieszoną przy każdym pytaniu, rzetelnie
formułując odpowiedzi i rzeczowo opisujące wskazane elementy. Należy unikać nadmiernie obszernych
opisów. Sugerujemy, aby pola opisowe nie przekraczały 1/4 strony w formacie A4.
Wypełnianie formularza Karty można przerwać w dowolnym czasie wykorzystując przycisk "Odłóż na
później" - Wygenerowany link należy wykorzystać przy ponownym wypełnianiu ankiety.
Pomiędzy stronami formularza Karty można poruszać się używając strzałek.
Po zakończeniu wypełniania może wydrukować zgłoszenie, które zostanie przesłane do systemu, a
następnie zagregowane z innymi danymi.

1. Tytuł projektu/działania/zadania
Polsko Czeskie Dni Kultury Chrześcijańskiej - wycieczka integracyjna

2. Jednostka organizacyjna gminy realizującego projekt/działanie/zadanie
Zespół Szkolno-Przedszkolny im. J.Korczaka w Sokołowsku

3. Dane kontaktowe
Kod pocztowy : 58-350 Mieroszów
Miejscowość : Mieroszów
Ulica / nr domu / nr lokalu : plac Niepodległości 1
telefon : 743030060
e-mail : mkulpinska@mieroszow.pl
Imię i nazwisko osoby do kontaktu : Magdalena Kulpińska

4. Proszę podać miejsce realizacji projektu/zadania/działania
Sokołowsko

5. Realizowany cel Strategii
Cel strategiczny 9 – Współpraca transgraniczna

6. Proszę wskazać program lub inną strategię, w której realizację wpisuje się
projekt/działanie/zadanie
Inne - Strategia Rozwoju Gminy Mieroszów 2014-2020

7. Jeżeli projekt/działanie/zadanie wdraża politykę realizowaną przez gminę proszę o jej
wskazanie.
Nie dot.

8. Jeżeli zadanie realizuje postanowienia wynikające z uchwały Rady Miejskiej podjętej w 2019 r.
proszę wskazać numer uchwały.
nie dotyczy

9. Zakres rzeczowy projektu/działania/zadania
W ramach zadania realizowany jest szereg działań kulturalnych na pograniczu polsko-czeskim,
integrujący obie społeczności. To całoroczne przedsięwzięcie złożone jest z dwóch komponentów –
inauguracji roku oraz imprez szczegółowych w ramach większej idei Polsko-Czeskich Dni Kultury
Chrześcijańskiej. Organizatorem przedsięwzięcia jest Stowarzyszenie Komitet Obywatelski Ziemi
Kłodzkiej w ścisłej współpracy z OKiS. W roku 2019 uczniowie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
uczestniczyli w ww. wydarzeniu poprzez udział w wycieczce integracyjnej.

10. Projekt/działanie/zadanie realizowane od:
22/11/2020

11. Projekt/działanie/zadanie realizowane do:
31/12/2019

12. Wskaźnik produktu
1.
Nazwa wskaźnika produktu - Licza zorganizowanych wycieczek untegracyjnych
Jednostka miary - 1
Wartość docelowa wskaźnika produktu - 1
2.
Nazwa wskaźnika produktu Jednostka miary Wartość docelowa wskaźnika produktu 3.
Nazwa wskaźnika produktu Jednostka miary Wartość docelowa wskaźnika produktu -

13. Wskaźnik rezultatu
1
Nazwa wskaźnika rezultatu - Liczba uczniów uczestnicząca w wycieczkach integracyjnych
Jednostka miary - osoba
Wartość docelowa wskaźnika rezultatu - 15
2
Nazwa wskaźnika rezultatu Jednostka miary Wartość docelowa wskaźnika rezultatu 3
Nazwa wskaźnika rezultatu Jednostka miary Wartość docelowa wskaźnika rezultatu -

14. Całkowita wartość projektu/działania/zadania (zł) w 2019 r.
2000

15. Wartość dofinansowania projektu/działania/zadania (zł) w 2019 r.
2000

16. Źródła finansowania projektu/działania/zadania
Inne - sponsoring

17. Potwierdzenie prawdziwości informacji.
TAK

Raport o stanie gminy Mieroszów
Szanowni Państwo!

Wypełnienie formularza Karty projektu/działania/zadania nie zajmie Państwu dużo czasu, a
przekazane przez Państwa dane są niezbędne do przygotowania Raportu o stanie Gminy Mieroszów.
Jeżeli to możliwe należy grupować małe zadania lub projekty w większe działania np.: nie należy
opisywać remontu każdego chodnika jaki został zrealizowany na terenie gminy. Można to działanie
przedstawić jako: Modernizacja i remonty chodników na terenie gminy. Opisując takie działanie
należy agregować pojedyncze drobne zadania.
Podejmując decyzję o ew. agregacji drobnych projektów/zadań/działań należy się kierować przede
wszystkim ich istotnością dla realizacji celów strategii/programów/uchwał Rady Miejskiej i polityk
realizowanych przez gminę.
Z tego powodu przed przystąpieniem do wypełniania karty warto zapoznać się z treścią
adekwatnych dokumentów.

Kartę należy wypełnić zgodnie z instrukcją wypełniania zamieszoną przy każdym pytaniu, rzetelnie
formułując odpowiedzi i rzeczowo opisujące wskazane elementy. Należy unikać nadmiernie obszernych
opisów. Sugerujemy, aby pola opisowe nie przekraczały 1/4 strony w formacie A4.
Wypełnianie formularza Karty można przerwać w dowolnym czasie wykorzystując przycisk "Odłóż na
później" - Wygenerowany link należy wykorzystać przy ponownym wypełnianiu ankiety.
Pomiędzy stronami formularza Karty można poruszać się używając strzałek.
Po zakończeniu wypełniania może wydrukować zgłoszenie, które zostanie przesłane do systemu, a
następnie zagregowane z innymi danymi.

1. Tytuł projektu/działania/zadania
Modernizacja infrastruktury szkolnej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sokołowsku (wymiana
stolarki okiennej i drzwiowej)

2. Jednostka organizacyjna gminy realizującego projekt/działanie/zadanie
Zespół Szkolno-Przedszkolny im. J.Korczaka w Sokołowsku

3. Dane kontaktowe
Kod pocztowy : 58-350
Miejscowość : Mieroszow
Ulica / nr domu / nr lokalu : plac Niepodległości 1
telefon : 743030060
e-mail : mkulpinska@mieroszow.pl

Imię i nazwisko osoby do kontaktu : Magdalena Kulpińska

4. Proszę podać miejsce realizacji projektu/zadania/działania
Sokołowsko

5. Realizowany cel Strategii
Cel strategiczny 3 – Rozwój infrastruktury społecznej

6. Proszę wskazać program lub inną strategię, w której realizację wpisuje się
projekt/działanie/zadanie
Inne - Strategia Rozwoju Gminy Mieroszów na lata 2014-2020

7. Jeżeli projekt/działanie/zadanie wdraża politykę realizowaną przez gminę proszę o jej
wskazanie.
Nie dot.

8. Jeżeli zadanie realizuje postanowienia wynikające z uchwały Rady Miejskiej podjętej w 2019 r.
proszę wskazać numer uchwały.
nie dotyczy

9. Zakres rzeczowy projektu/działania/zadania
Działanie obejmuje wymianę pojedynczych elementów stolarki okiennej i drzwiowej w Zespole
Szkolno-Przedszkolnym w Sokołowosku

10. Projekt/działanie/zadanie realizowane od:
01/01/2019

11. Projekt/działanie/zadanie realizowane do:
31/12/2019

12. Wskaźnik produktu
1.
Nazwa wskaźnika produktu - liczba wymienionych okien
Jednostka miary - sztuka
Wartość docelowa wskaźnika produktu - 1
2.
Nazwa wskaźnika produktu - liczba wymienionych drzwi
Jednostka miary - 1
Wartość docelowa wskaźnika produktu - 1
3.
Nazwa wskaźnika produktu Jednostka miary Wartość docelowa wskaźnika produktu -

13. Wskaźnik rezultatu
Brak odpowiedzi.

14. Całkowita wartość projektu/działania/zadania (zł) w 2019 r.
8080

15. Wartość dofinansowania projektu/działania/zadania (zł) w 2019 r.
0

16. Źródła finansowania projektu/działania/zadania
Środki własne - III/10/2018

17. Potwierdzenie prawdziwości informacji.
TAK

Raport o stanie gminy Mieroszów
Szanowni Państwo!

Wypełnienie formularza Karty projektu/działania/zadania nie zajmie Państwu dużo czasu, a
przekazane przez Państwa dane są niezbędne do przygotowania Raportu o stanie Gminy Mieroszów.
Jeżeli to możliwe należy grupować małe zadania lub projekty w większe działania np.: nie należy
opisywać remontu każdego chodnika jaki został zrealizowany na terenie gminy. Można to działanie
przedstawić jako: Modernizacja i remonty chodników na terenie gminy. Opisując takie działanie
należy agregować pojedyncze drobne zadania.
Podejmując decyzję o ew. agregacji drobnych projektów/zadań/działań należy się kierować przede
wszystkim ich istotnością dla realizacji celów strategii/programów/uchwał Rady Miejskiej i polityk
realizowanych przez gminę.
Z tego powodu przed przystąpieniem do wypełniania karty warto zapoznać się z treścią
adekwatnych dokumentów.

Kartę należy wypełnić zgodnie z instrukcją wypełniania zamieszoną przy każdym pytaniu, rzetelnie
formułując odpowiedzi i rzeczowo opisujące wskazane elementy. Należy unikać nadmiernie obszernych
opisów. Sugerujemy, aby pola opisowe nie przekraczały 1/4 strony w formacie A4.
Wypełnianie formularza Karty można przerwać w dowolnym czasie wykorzystując przycisk "Odłóż na
później" - Wygenerowany link należy wykorzystać przy ponownym wypełnianiu ankiety.
Pomiędzy stronami formularza Karty można poruszać się używając strzałek.
Po zakończeniu wypełniania może wydrukować zgłoszenie, które zostanie przesłane do systemu, a
następnie zagregowane z innymi danymi.

1. Tytuł projektu/działania/zadania
Zakup doposażenia Publicznej Szkoły Podstawowej w Mieroszowie w ramach rządowego programu
"Aktywna tablica"

2. Jednostka organizacyjna gminy realizującego projekt/działanie/zadanie
Publiczna Szkoła Podstawowa w Mieroszowie

3. Dane kontaktowe
Kod pocztowy : 58-350
Miejscowość : Mieroszow
Ulica / nr domu / nr lokalu : plac Niepodległości 1
telefon : 743030060
e-mail : mkulpinska@mieroszow.pl

Imię i nazwisko osoby do kontaktu : Magdalena Kulpinska

4. Proszę podać miejsce realizacji projektu/zadania/działania
Mieroszów

5. Realizowany cel Strategii
Cel strategiczny 3 – Rozwój infrastruktury społecznej

6. Proszę wskazać program lub inną strategię, w której realizację wpisuje się
projekt/działanie/zadanie
Inne - Strategia Rozwoju Gminy Mieroszów na lata 2014-2020

7. Jeżeli projekt/działanie/zadanie wdraża politykę realizowaną przez gminę proszę o jej
wskazanie.
Nie dot.

8. Jeżeli zadanie realizuje postanowienia wynikające z uchwały Rady Miejskiej podjętej w 2019 r.
proszę wskazać numer uchwały.
III/10/2018

9. Zakres rzeczowy projektu/działania/zadania
W ramach rządowego projektu zakupiono 2 sztuki monitorów interaktywnych z przeznaczeniem na
wsparcie edukacyjne uczniów.

10. Projekt/działanie/zadanie realizowane od:
01/01/2019

11. Projekt/działanie/zadanie realizowane do:
31/12/2019

12. Wskaźnik produktu
1.
Nazwa wskaźnika produktu - Licza zakupionych monitorów interaktywnych
Jednostka miary - 1
Wartość docelowa wskaźnika produktu - 1
2.
Nazwa wskaźnika produktu Jednostka miary Wartość docelowa wskaźnika produktu 3.
Nazwa wskaźnika produktu Jednostka miary Wartość docelowa wskaźnika produktu -

13. Wskaźnik rezultatu
1

Nazwa wskaźnika rezultatu - Licza uczniów korzystających z pomocy dydaktycznych
Jednostka miary - osoba
Wartość docelowa wskaźnika rezultatu - 270
2
Nazwa wskaźnika rezultatu - Liczba nauczycieli korzystających z pomocy dydaktycznych
Jednostka miary - osoba
Wartość docelowa wskaźnika rezultatu - 29
3
Nazwa wskaźnika rezultatu Jednostka miary Wartość docelowa wskaźnika rezultatu -

14. Całkowita wartość projektu/działania/zadania (zł) w 2019 r.
17500

15. Wartość dofinansowania projektu/działania/zadania (zł) w 2019 r.
14000

16. Źródła finansowania projektu/działania/zadania
Środki własne - III/10/2018

Budżet państwa

17. Potwierdzenie prawdziwości informacji.
TAK

Raport o stanie gminy Mieroszów
Szanowni Państwo!

Wypełnienie formularza Karty projektu/działania/zadania nie zajmie Państwu dużo czasu, a
przekazane przez Państwa dane są niezbędne do przygotowania Raportu o stanie Gminy Mieroszów.
Jeżeli to możliwe należy grupować małe zadania lub projekty w większe działania np.: nie należy
opisywać remontu każdego chodnika jaki został zrealizowany na terenie gminy. Można to działanie
przedstawić jako: Modernizacja i remonty chodników na terenie gminy. Opisując takie działanie
należy agregować pojedyncze drobne zadania.
Podejmując decyzję o ew. agregacji drobnych projektów/zadań/działań należy się kierować przede
wszystkim ich istotnością dla realizacji celów strategii/programów/uchwał Rady Miejskiej i polityk
realizowanych przez gminę.
Z tego powodu przed przystąpieniem do wypełniania karty warto zapoznać się z treścią
adekwatnych dokumentów.

Kartę należy wypełnić zgodnie z instrukcją wypełniania zamieszoną przy każdym pytaniu, rzetelnie
formułując odpowiedzi i rzeczowo opisujące wskazane elementy. Należy unikać nadmiernie obszernych
opisów. Sugerujemy, aby pola opisowe nie przekraczały 1/4 strony w formacie A4.
Wypełnianie formularza Karty można przerwać w dowolnym czasie wykorzystując przycisk "Odłóż na
później" - Wygenerowany link należy wykorzystać przy ponownym wypełnianiu ankiety.
Pomiędzy stronami formularza Karty można poruszać się używając strzałek.
Po zakończeniu wypełniania może wydrukować zgłoszenie, które zostanie przesłane do systemu, a
następnie zagregowane z innymi danymi.

1. Tytuł projektu/działania/zadania
Realizacja, w partnerstwie ze Stowarzyszeniem dla Rozwoju Zawodowego projektu „Otwarci na jutro”
w okresie 01.01.2019–31.08.2020r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Dolnośląskiego na lata 2014–2020.

2. Jednostka organizacyjna gminy realizującego projekt/działanie/zadanie
Urząd Miejski w Mieroszowie

3. Dane kontaktowe
Kod pocztowy : 58-350
Miejscowość : Mieroszów
Ulica / nr domu / nr lokalu : plac Niepodległości 1
telefon : 743030060

e-mail : mkulpinska@mieroszow.pl
Imię i nazwisko osoby do kontaktu : Magdalena Kulpińska

4. Proszę podać miejsce realizacji projektu/zadania/działania
Mieroszów
Kowalowa
Sokołowsko

5. Realizowany cel Strategii
Cel strategiczny 9 – Współpraca transgraniczna

6. Proszę wskazać program lub inną strategię, w której realizację wpisuje się
projekt/działanie/zadanie
Inne - Strategia Rozwoju Gminy Mieroszów na lata 2014-2020

7. Jeżeli projekt/działanie/zadanie wdraża politykę realizowaną przez gminę proszę o jej
wskazanie.
Nie dot.

8. Jeżeli zadanie realizuje postanowienia wynikające z uchwały Rady Miejskiej podjętej w 2019 r.
proszę wskazać numer uchwały.
nie dotyczy

9. Zakres rzeczowy projektu/działania/zadania
Celem projektu jest zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji 422 uczniom szkół
Gminy Mieroszów poprzez zorganizowanie zajęć pozalekcyjnych rozwijających zainteresowania oraz

zajęć terapeutycznych, doposażenie pracowni przedmiotowych, wyposażenie szkół w nowoczesny
sprzęt komputerowy i multimedialny, podniesienie kwalifikacji i kompetencji nauczycieli i rodziców
oraz utworzenie Gminnego Punktu Informacji i Kariery.
Projekt przewiduje utworzenie 29 kół zainteresowań oraz 26 grup terapeutycznych, powstanie 10
nowych pracowni przedmiotowych oraz doposażenie pracowni już istniejące. Szkoły zostaną
wyposażone w narzędzia TIK umożliwiające prowadzenie zajęć lekcyjnych nowoczesnymi metodami,
w tym 100 komputerów, 7 tablic multimedialnych, 8 rzutników. 40 nauczycieli weźmie udział w
kursach doszkalających, a 9 ukończy studia podyplomowe.

10. Projekt/działanie/zadanie realizowane od:
01/01/2019

11. Projekt/działanie/zadanie realizowane do:
31/08/2020

12. Wskaźnik produktu
1.
Nazwa wskaźnika produktu - Liczba utworzonych pracowni szkolnych
Jednostka miary - sztuka
Wartość docelowa wskaźnika produktu - 10
2.
Nazwa wskaźnika produktu -

Jednostka miary Wartość docelowa wskaźnika produktu 3.
Nazwa wskaźnika produktu Jednostka miary Wartość docelowa wskaźnika produktu -

13. Wskaźnik rezultatu
1
Nazwa wskaźnika rezultatu - Licza uczniów objetych zajęciami terapeutycznymi
Jednostka miary - osoba
Wartość docelowa wskaźnika rezultatu - 187
2
Nazwa wskaźnika rezultatu - Liczba nauczycieli, która uzyskała dodatkowe kwalifikacje w zakresie TIK
Jednostka miary - osoba
Wartość docelowa wskaźnika rezultatu - 40
3
Nazwa wskaźnika rezultatu - Liczba nauczycieli przeszkolnych w zakresie pracy w uczniem ze
specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Jednostka miary - osoba
Wartość docelowa wskaźnika rezultatu - 7

14. Całkowita wartość projektu/działania/zadania (zł) w 2019 r.
139879

15. Wartość dofinansowania projektu/działania/zadania (zł) w 2019 r.
139879,15

16. Źródła finansowania projektu/działania/zadania
Budżet państwa
Fundusze UE

17. Potwierdzenie prawdziwości informacji.
TAK

Raport o stanie gminy Mieroszów
Szanowni Państwo!

Wypełnienie formularza Karty projektu/działania/zadania nie zajmie Państwu dużo czasu, a
przekazane przez Państwa dane są niezbędne do przygotowania Raportu o stanie Gminy Mieroszów.
Jeżeli to możliwe należy grupować małe zadania lub projekty w większe działania np.: nie należy
opisywać remontu każdego chodnika jaki został zrealizowany na terenie gminy. Można to działanie
przedstawić jako: Modernizacja i remonty chodników na terenie gminy. Opisując takie działanie
należy agregować pojedyncze drobne zadania.
Podejmując decyzję o ew. agregacji drobnych projektów/zadań/działań należy się kierować przede
wszystkim ich istotnością dla realizacji celów strategii/programów/uchwał Rady Miejskiej i polityk
realizowanych przez gminę.
Z tego powodu przed przystąpieniem do wypełniania karty warto zapoznać się z treścią
adekwatnych dokumentów.

Kartę należy wypełnić zgodnie z instrukcją wypełniania zamieszoną przy każdym pytaniu, rzetelnie
formułując odpowiedzi i rzeczowo opisujące wskazane elementy. Należy unikać nadmiernie obszernych
opisów. Sugerujemy, aby pola opisowe nie przekraczały 1/4 strony w formacie A4.
Wypełnianie formularza Karty można przerwać w dowolnym czasie wykorzystując przycisk "Odłóż na
później" - Wygenerowany link należy wykorzystać przy ponownym wypełnianiu ankiety.
Pomiędzy stronami formularza Karty można poruszać się używając strzałek.
Po zakończeniu wypełniania może wydrukować zgłoszenie, które zostanie przesłane do systemu, a
następnie zagregowane z innymi danymi.

1. Tytuł projektu/działania/zadania
Modernizacja infrastruktury przedszkolnej Przedszkola Miejskiego w Mieroszowie wraz z
doposażeniem jednostki

2. Jednostka organizacyjna gminy realizującego projekt/działanie/zadanie
Przedszkole Miejskie w Mieroszowie

3. Dane kontaktowe
Kod pocztowy : 58-350
Miejscowość : Mieroszow
Ulica / nr domu / nr lokalu : plac Niepodległości 1
telefon : 743030060
e-mail : mkulpinska@mieroszow.pl

Imię i nazwisko osoby do kontaktu : Magdalena Kulpińska

4. Proszę podać miejsce realizacji projektu/zadania/działania
Mieroszów

5. Realizowany cel Strategii
Cel strategiczny 3 – Rozwój infrastruktury społecznej

6. Proszę wskazać program lub inną strategię, w której realizację wpisuje się
projekt/działanie/zadanie
Inne - Strategia Rozwoju Gminy Mieroszów na lata 2014-2020

7. Jeżeli projekt/działanie/zadanie wdraża politykę realizowaną przez gminę proszę o jej
wskazanie.
Nie dot.

8. Jeżeli zadanie realizuje postanowienia wynikające z uchwały Rady Miejskiej podjętej w 2019 r.
proszę wskazać numer uchwały.
III/10/2018

9. Zakres rzeczowy projektu/działania/zadania
Zadanie polega modernizacji infrastruktury przedszkolnej Miejskiego Przedszkola w Mieroszowie oraz
doposażeniu jednostki poprzez 1) wykonanie drenażu ściany szczytowej budynku przedszkola; 2)
wymianę wykładziny 3) utworzenie sali integracji sensorycznej oraz gabinetu terapii 4) zakup
pomocy stanowiących wyposażenie sali integracji sensorycznej 5) zakup pomocy dydaktycznych technologi informacyjnej, tablicy interaktywnej z projektorem, pomocy do nauki kodowania (zestaw

pomocy edu sense)

10. Projekt/działanie/zadanie realizowane od:
01/01/2019

11. Projekt/działanie/zadanie realizowane do:
31/12/2019

12. Wskaźnik produktu
1.
Nazwa wskaźnika produktu - Liczba zmodernizowanych obiektówobiektów
Jednostka miary - 1
Wartość docelowa wskaźnika produktu - 1
2.
Nazwa wskaźnika produktu - Liczba utworzonych sal integracji sensorycznej
Jednostka miary - 1
Wartość docelowa wskaźnika produktu - 1
3.
Nazwa wskaźnika produktu - Licza utworzonych gabinetów terapii
Jednostka miary - 1

Wartość docelowa wskaźnika produktu - 1

13. Wskaźnik rezultatu
1
Nazwa wskaźnika rezultatu - Liczba dzieci w wieku przedszkolnym korzystająca z sal integracji
sensorycznej
Jednostka miary - osoba
Wartość docelowa wskaźnika rezultatu - 110
2
Nazwa wskaźnika rezultatu - Liczba dzieci w wieku przedszkolnym korzystających z gabinetu terapii
Jednostka miary - osoba
Wartość docelowa wskaźnika rezultatu - 110
3
Nazwa wskaźnika rezultatu Jednostka miary Wartość docelowa wskaźnika rezultatu -

14. Całkowita wartość projektu/działania/zadania (zł) w 2019 r.
25372

15. Wartość dofinansowania projektu/działania/zadania (zł) w 2019 r.
0

16. Źródła finansowania projektu/działania/zadania
Środki własne - III/10/2018

17. Potwierdzenie prawdziwości informacji.
TAK

Raport o stanie gminy Mieroszów
Szanowni Państwo!

Wypełnienie formularza Karty projektu/działania/zadania nie zajmie Państwu dużo czasu, a
przekazane przez Państwa dane są niezbędne do przygotowania Raportu o stanie Gminy Mieroszów.
Jeżeli to możliwe należy grupować małe zadania lub projekty w większe działania np.: nie należy
opisywać remontu każdego chodnika jaki został zrealizowany na terenie gminy. Można to działanie
przedstawić jako: Modernizacja i remonty chodników na terenie gminy. Opisując takie działanie
należy agregować pojedyncze drobne zadania.
Podejmując decyzję o ew. agregacji drobnych projektów/zadań/działań należy się kierować przede
wszystkim ich istotnością dla realizacji celów strategii/programów/uchwał Rady Miejskiej i polityk
realizowanych przez gminę.
Z tego powodu przed przystąpieniem do wypełniania karty warto zapoznać się z treścią
adekwatnych dokumentów.

Kartę należy wypełnić zgodnie z instrukcją wypełniania zamieszoną przy każdym pytaniu, rzetelnie
formułując odpowiedzi i rzeczowo opisujące wskazane elementy. Należy unikać nadmiernie obszernych
opisów. Sugerujemy, aby pola opisowe nie przekraczały 1/4 strony w formacie A4.
Wypełnianie formularza Karty można przerwać w dowolnym czasie wykorzystując przycisk "Odłóż na
później" - Wygenerowany link należy wykorzystać przy ponownym wypełnianiu ankiety.
Pomiędzy stronami formularza Karty można poruszać się używając strzałek.
Po zakończeniu wypełniania może wydrukować zgłoszenie, które zostanie przesłane do systemu, a
następnie zagregowane z innymi danymi.

1. Tytuł projektu/działania/zadania
Modernizacja infrastruktury Publicznej Szkoły Podstawowej w Kowalowej

2. Jednostka organizacyjna gminy realizującego projekt/działanie/zadanie
Publiczna Szkoła Podstawowa w Kowalowej

3. Dane kontaktowe
Kod pocztowy : 58-350
Miejscowość : Mieroszów
Ulica / nr domu / nr lokalu : ul. plac Niepodległości 1
telefon : 743030060
e-mail : mkulpinska@mieroszow.pl
Imię i nazwisko osoby do kontaktu : Magdalena Kulpińska

4. Proszę podać miejsce realizacji projektu/zadania/działania
Mieroszów
Kowalowa

5. Realizowany cel Strategii
Cel strategiczny 3 – Rozwój infrastruktury społecznej

6. Proszę wskazać program lub inną strategię, w której realizację wpisuje się
projekt/działanie/zadanie
Inne - Strategia Rozwoju Gminy Mieroszów na lata 2014-2020

7. Jeżeli projekt/działanie/zadanie wdraża politykę realizowaną przez gminę proszę o jej
wskazanie.
Nie dot.

8. Jeżeli zadanie realizuje postanowienia wynikające z uchwały Rady Miejskiej podjętej w 2019 r.
proszę wskazać numer uchwały.
III/10/2018

9. Zakres rzeczowy projektu/działania/zadania
Zadanie polega na modernizacji infrastruktury Publicznej Szkoły Podstawowej w Kowalowej i
obejmuje montaż kotła węglowego wraz z wykonaniem robót ogólnobudowlanych w pomieszczeniu
kotłowni

10. Projekt/działanie/zadanie realizowane od:
01/01/2019

11. Projekt/działanie/zadanie realizowane do:
31/12/2019

12. Wskaźnik produktu
1.
Nazwa wskaźnika produktu - Liczba zmodernizowanych obiektówobiektów
Jednostka miary - 1
Wartość docelowa wskaźnika produktu - 1
2.
Nazwa wskaźnika produktu - Liczba zmodernizowanych kotłowni
Jednostka miary - 1
Wartość docelowa wskaźnika produktu - 1
3.
Nazwa wskaźnika produktu - Liczba wymienionych źródeł ciepła
Jednostka miary - 1
Wartość docelowa wskaźnika produktu - 1

13. Wskaźnik rezultatu
Brak odpowiedzi.

14. Całkowita wartość projektu/działania/zadania (zł) w 2019 r.
80811

15. Wartość dofinansowania projektu/działania/zadania (zł) w 2019 r.
0

16. Źródła finansowania projektu/działania/zadania
Środki własne - III/10/2018

17. Potwierdzenie prawdziwości informacji.
TAK

Raport o stanie gminy Mieroszów
Szanowni Państwo!

Wypełnienie formularza Karty projektu/działania/zadania nie zajmie Państwu dużo czasu, a
przekazane przez Państwa dane są niezbędne do przygotowania Raportu o stanie Gminy Mieroszów.
Jeżeli to możliwe należy grupować małe zadania lub projekty w większe działania np.: nie należy
opisywać remontu każdego chodnika jaki został zrealizowany na terenie gminy. Można to działanie
przedstawić jako: Modernizacja i remonty chodników na terenie gminy. Opisując takie działanie
należy agregować pojedyncze drobne zadania.
Podejmując decyzję o ew. agregacji drobnych projektów/zadań/działań należy się kierować przede
wszystkim ich istotnością dla realizacji celów strategii/programów/uchwał Rady Miejskiej i polityk
realizowanych przez gminę.
Z tego powodu przed przystąpieniem do wypełniania karty warto zapoznać się z treścią
adekwatnych dokumentów.

Kartę należy wypełnić zgodnie z instrukcją wypełniania zamieszoną przy każdym pytaniu, rzetelnie
formułując odpowiedzi i rzeczowo opisujące wskazane elementy. Należy unikać nadmiernie obszernych
opisów. Sugerujemy, aby pola opisowe nie przekraczały 1/4 strony w formacie A4.
Wypełnianie formularza Karty można przerwać w dowolnym czasie wykorzystując przycisk "Odłóż na
później" - Wygenerowany link należy wykorzystać przy ponownym wypełnianiu ankiety.
Pomiędzy stronami formularza Karty można poruszać się używając strzałek.
Po zakończeniu wypełniania może wydrukować zgłoszenie, które zostanie przesłane do systemu, a
następnie zagregowane z innymi danymi.

1. Tytuł projektu/działania/zadania
Opieka nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt

2. Jednostka organizacyjna gminy realizującego projekt/działanie/zadanie
Urząd Miejski w Mieroszowie

3. Dane kontaktowe
Kod pocztowy : 58-350
Miejscowość : Mieroszów
Ulica / nr domu / nr lokalu : plac Niepodległości 1
telefon : 743030060
e-mail : mkulpinska@mieroszow.pl
Imię i nazwisko osoby do kontaktu : Magdalena Kulpińska

4. Proszę podać miejsce realizacji projektu/zadania/działania
Teren całej gminy

5. Realizowany cel Strategii
Cel strategiczny 3 – Rozwój infrastruktury społecznej

6. Proszę wskazać program lub inną strategię, w której realizację wpisuje się
projekt/działanie/zadanie
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie
Gminy Mieroszów w 2019 roku

7. Jeżeli projekt/działanie/zadanie wdraża politykę realizowaną przez gminę proszę o jej
wskazanie.
Nie dot.

8. Jeżeli zadanie realizuje postanowienia wynikające z uchwały Rady Miejskiej podjętej w 2019 r.
proszę wskazać numer uchwały.
III/19/ 2018

9. Zakres rzeczowy projektu/działania/zadania
W ramach realizacji w/w Programu, w 2019 r. na koszt Gminy Mieroszów została zapewniona opieka
nad 13 bezdomnymi psami, sfinansowano sterylizację/kastrację 15 kotów wolno żyjących, udzielono
pomocy weterynaryjnej 3 zwierzętom poszkodowanym w zdarzeniu drogowym lub losowym
- zapewnienie opieki nad 13 bezdomnymi psami - 26250 zł - źródło budżet gminy 2019r
- sterylizacja/kastracja 15 kotów wolno żyjących - 2322 zł - źródło budżet gminy 2019r.
- udzielenie pomocy zwierzętom poszkodowanym w zdarzeniu drogowym / losowym - poprawka w

ilości: pomoc udzielono 5 zwierzętom - 3422,8 zł - źródło budżet gminy 2019r.
sfinansowano zakup karmy dla kotów wolno żyjących na terenie Gminy Mieroszów w kwocie 499,6 zł.

10. Projekt/działanie/zadanie realizowane od:
01/01/2019

11. Projekt/działanie/zadanie realizowane do:
31/12/2019

12. Wskaźnik produktu
1.
Nazwa wskaźnika produktu - sterylizacja/kastracja kotów wolno żyjących
Jednostka miary - szt
Wartość docelowa wskaźnika produktu - 15
2.
Nazwa wskaźnika produktu Jednostka miary Wartość docelowa wskaźnika produktu 3.
Nazwa wskaźnika produktu -

Jednostka miary Wartość docelowa wskaźnika produktu -

13. Wskaźnik rezultatu
1
Nazwa wskaźnika rezultatu - zapewnienie opieki nad bezdomnymi zwierzętami
Jednostka miary - szt
Wartość docelowa wskaźnika rezultatu - 13
2
Nazwa wskaźnika rezultatu Jednostka miary Wartość docelowa wskaźnika rezultatu 3
Nazwa wskaźnika rezultatu Jednostka miary Wartość docelowa wskaźnika rezultatu -

14. Całkowita wartość projektu/działania/zadania (zł) w 2019 r.
32494

15. Wartość dofinansowania projektu/działania/zadania (zł) w 2019 r.
0

16. Źródła finansowania projektu/działania/zadania
Środki własne - 32494,4

17. Potwierdzenie prawdziwości informacji.
TAK

Raport o stanie gminy Mieroszów
Szanowni Państwo!

Wypełnienie formularza Karty projektu/działania/zadania nie zajmie Państwu dużo czasu, a
przekazane przez Państwa dane są niezbędne do przygotowania Raportu o stanie Gminy Mieroszów.
Jeżeli to możliwe należy grupować małe zadania lub projekty w większe działania np.: nie należy
opisywać remontu każdego chodnika jaki został zrealizowany na terenie gminy. Można to działanie
przedstawić jako: Modernizacja i remonty chodników na terenie gminy. Opisując takie działanie
należy agregować pojedyncze drobne zadania.
Podejmując decyzję o ew. agregacji drobnych projektów/zadań/działań należy się kierować przede
wszystkim ich istotnością dla realizacji celów strategii/programów/uchwał Rady Miejskiej i polityk
realizowanych przez gminę.
Z tego powodu przed przystąpieniem do wypełniania karty warto zapoznać się z treścią
adekwatnych dokumentów.

Kartę należy wypełnić zgodnie z instrukcją wypełniania zamieszoną przy każdym pytaniu, rzetelnie
formułując odpowiedzi i rzeczowo opisujące wskazane elementy. Należy unikać nadmiernie obszernych
opisów. Sugerujemy, aby pola opisowe nie przekraczały 1/4 strony w formacie A4.
Wypełnianie formularza Karty można przerwać w dowolnym czasie wykorzystując przycisk "Odłóż na
później" - Wygenerowany link należy wykorzystać przy ponownym wypełnianiu ankiety.
Pomiędzy stronami formularza Karty można poruszać się używając strzałek.
Po zakończeniu wypełniania może wydrukować zgłoszenie, które zostanie przesłane do systemu, a
następnie zagregowane z innymi danymi.

1. Tytuł projektu/działania/zadania
„Wspierajmy się. Przeciwdziałanie uzależnieniom wśród młodzieży szkolnej”

2. Jednostka organizacyjna gminy realizującego projekt/działanie/zadanie
Ośrodek Pomocy Społecznej w Mieroszowie

3. Dane kontaktowe
Kod pocztowy : 58-350
Miejscowość : Mieroszów
Ulica / nr domu / nr lokalu : Plac Niepodległości 1
telefon : 74/3030015
e-mail : ops@mieroszow.pl
Imię i nazwisko osoby do kontaktu :

4. Proszę podać miejsce realizacji projektu/zadania/działania
Teren całej gminy

5. Realizowany cel Strategii
Cel strategiczny 3 – Rozwój infrastruktury społecznej

6. Proszę wskazać program lub inną strategię, w której realizację wpisuje się
projekt/działanie/zadanie
Gminny Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2019-2020

7. Jeżeli projekt/działanie/zadanie wdraża politykę realizowaną przez gminę proszę o jej
wskazanie.
Polityka prorodzinna

8. Jeżeli zadanie realizuje postanowienia wynikające z uchwały Rady Miejskiej podjętej w 2019 r.
proszę wskazać numer uchwały.
X

9. Zakres rzeczowy projektu/działania/zadania
W 2019 r. zorganizowano program o charakterze profilaktyki uzależnień dla uczniów ze szkół z terenu
Gminy Mieroszów pt. „Wspierajmy się. Przeciwdziałanie uzależnieniom wśród młodzieży szkolnej”,
szkolenie dla rodziców, nauczycieli oraz uczniów ze szkół z terenu Gminy Mieroszów z zakresu
środków psychoaktywnych

10. Projekt/działanie/zadanie realizowane od:
01/01/2019

11. Projekt/działanie/zadanie realizowane do:
31/12/2019

12. Wskaźnik produktu
1.
Nazwa wskaźnika produktu - Liczba godzin
Jednostka miary - h
Wartość docelowa wskaźnika produktu - 10
2.
Nazwa wskaźnika produktu Jednostka miary Wartość docelowa wskaźnika produktu 3.
Nazwa wskaźnika produktu Jednostka miary Wartość docelowa wskaźnika produktu -

13. Wskaźnik rezultatu
1

Nazwa wskaźnika rezultatu - Liczba osób objętych wsparciem
Jednostka miary - os
Wartość docelowa wskaźnika rezultatu - 15
2
Nazwa wskaźnika rezultatu Jednostka miary Wartość docelowa wskaźnika rezultatu 3
Nazwa wskaźnika rezultatu Jednostka miary Wartość docelowa wskaźnika rezultatu -

14. Całkowita wartość projektu/działania/zadania (zł) w 2019 r.
5000

15. Wartość dofinansowania projektu/działania/zadania (zł) w 2019 r.
0

16. Źródła finansowania projektu/działania/zadania
Środki własne - 5 000,00

17. Potwierdzenie prawdziwości informacji.
TAK

Raport o stanie gminy Mieroszów
Szanowni Państwo!

Wypełnienie formularza Karty projektu/działania/zadania nie zajmie Państwu dużo czasu, a
przekazane przez Państwa dane są niezbędne do przygotowania Raportu o stanie Gminy Mieroszów.
Jeżeli to możliwe należy grupować małe zadania lub projekty w większe działania np.: nie należy
opisywać remontu każdego chodnika jaki został zrealizowany na terenie gminy. Można to działanie
przedstawić jako: Modernizacja i remonty chodników na terenie gminy. Opisując takie działanie
należy agregować pojedyncze drobne zadania.
Podejmując decyzję o ew. agregacji drobnych projektów/zadań/działań należy się kierować przede
wszystkim ich istotnością dla realizacji celów strategii/programów/uchwał Rady Miejskiej i polityk
realizowanych przez gminę.
Z tego powodu przed przystąpieniem do wypełniania karty warto zapoznać się z treścią
adekwatnych dokumentów.

Kartę należy wypełnić zgodnie z instrukcją wypełniania zamieszoną przy każdym pytaniu, rzetelnie
formułując odpowiedzi i rzeczowo opisujące wskazane elementy. Należy unikać nadmiernie obszernych
opisów. Sugerujemy, aby pola opisowe nie przekraczały 1/4 strony w formacie A4.
Wypełnianie formularza Karty można przerwać w dowolnym czasie wykorzystując przycisk "Odłóż na
później" - Wygenerowany link należy wykorzystać przy ponownym wypełnianiu ankiety.
Pomiędzy stronami formularza Karty można poruszać się używając strzałek.
Po zakończeniu wypełniania może wydrukować zgłoszenie, które zostanie przesłane do systemu, a
następnie zagregowane z innymi danymi.

1. Tytuł projektu/działania/zadania
Wspieranie rodzin zagrożonych problemami oraz przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji
opiekuńczo-wychowawczej

2. Jednostka organizacyjna gminy realizującego projekt/działanie/zadanie
Ośrodek Pomocy Społecznej w Mieroszowie

3. Dane kontaktowe
Kod pocztowy : 58-350
Miejscowość : Mieroszów
Ulica / nr domu / nr lokalu : S. Żeromskiego 32
telefon : 748458262
e-mail : sekretariat@ops.mieroszow.pl

Imię i nazwisko osoby do kontaktu : Marta Jaroszewska

4. Proszę podać miejsce realizacji projektu/zadania/działania
Teren całej gminy

5. Realizowany cel Strategii
Cel strategiczny 3 – Rozwój infrastruktury społecznej

6. Proszę wskazać program lub inną strategię, w której realizację wpisuje się
projekt/działanie/zadanie
Gminny Program Wspierania Rodziny dla Gminy Mieroszów

7. Jeżeli projekt/działanie/zadanie wdraża politykę realizowaną przez gminę proszę o jej
wskazanie.
Polityka prorodzinna

8. Jeżeli zadanie realizuje postanowienia wynikające z uchwały Rady Miejskiej podjętej w 2019 r.
proszę wskazać numer uchwały.
-

9. Zakres rzeczowy projektu/działania/zadania
W 2019 roku zrealizowano następujące działania:
-opracowano Gminny Program Wspierania Rodziny dla Gminy Mieroszów na lata 2019-2021
- zapewniono rodzinie przeżywającej trudności wsparcia i pomocy asystenta rodziny
Z usług asystenta w 2019 roku skorzystało 16 rodzin
- współfinansowano pobyt dzieci w całodobowych placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz

rodzinach zastępczych i rodzinnych domach dziecka
- udzielano specjalistycznego poradnictwa psychologicznego, rodzinnego.
W 2019 r. na powyższe działania wydatkowano :
- w ramach rozdziału 85504 – Wspieranie rodziny kwotę 96 439,61 zł, w tym: 19 494,00 zł stanowiła
dotacja celowa z budżetu państwa w ramach „Programu asystent rodziny i koordynator pieczy
zastępczej na rok 2019” zaś pozostała kwota została wydatkowana z budżetu gminy
- w ramach rozdziału 85508 – Rodziny zastępcze wydatkowano z budżetu gminy 98 581,11 zł.

10. Projekt/działanie/zadanie realizowane od:
01/01/2019

11. Projekt/działanie/zadanie realizowane do:
31/12/2019

12. Wskaźnik produktu
Brak odpowiedzi.

13. Wskaźnik rezultatu
Brak odpowiedzi.

14. Całkowita wartość projektu/działania/zadania (zł) w 2019 r.
195020

15. Wartość dofinansowania projektu/działania/zadania (zł) w 2019 r.
19494,00

16. Źródła finansowania projektu/działania/zadania
Środki własne - 175526,72
Budżet państwa

17. Potwierdzenie prawdziwości informacji.
TAK

Raport o stanie gminy Mieroszów
Szanowni Państwo!

Wypełnienie formularza Karty projektu/działania/zadania nie zajmie Państwu dużo czasu, a
przekazane przez Państwa dane są niezbędne do przygotowania Raportu o stanie Gminy Mieroszów.
Jeżeli to możliwe należy grupować małe zadania lub projekty w większe działania np.: nie należy
opisywać remontu każdego chodnika jaki został zrealizowany na terenie gminy. Można to działanie
przedstawić jako: Modernizacja i remonty chodników na terenie gminy. Opisując takie działanie
należy agregować pojedyncze drobne zadania.
Podejmując decyzję o ew. agregacji drobnych projektów/zadań/działań należy się kierować przede
wszystkim ich istotnością dla realizacji celów strategii/programów/uchwał Rady Miejskiej i polityk
realizowanych przez gminę.
Z tego powodu przed przystąpieniem do wypełniania karty warto zapoznać się z treścią
adekwatnych dokumentów.

Kartę należy wypełnić zgodnie z instrukcją wypełniania zamieszoną przy każdym pytaniu, rzetelnie
formułując odpowiedzi i rzeczowo opisujące wskazane elementy. Należy unikać nadmiernie obszernych
opisów. Sugerujemy, aby pola opisowe nie przekraczały 1/4 strony w formacie A4.
Wypełnianie formularza Karty można przerwać w dowolnym czasie wykorzystując przycisk "Odłóż na
później" - Wygenerowany link należy wykorzystać przy ponownym wypełnianiu ankiety.
Pomiędzy stronami formularza Karty można poruszać się używając strzałek.
Po zakończeniu wypełniania może wydrukować zgłoszenie, które zostanie przesłane do systemu, a
następnie zagregowane z innymi danymi.

1. Tytuł projektu/działania/zadania
Funkcjonowanie placówki wsparcia dziennego o charakterze opiekuńczym

2. Jednostka organizacyjna gminy realizującego projekt/działanie/zadanie
Ośrodek Pomocy Społecznej w Mieroszowie

3. Dane kontaktowe
Brak odpowiedzi.

4. Proszę podać miejsce realizacji projektu/zadania/działania
Teren całej gminy

5. Realizowany cel Strategii
Cel strategiczny 3 – Rozwój infrastruktury społecznej

6. Proszę wskazać program lub inną strategię, w której realizację wpisuje się

projekt/działanie/zadanie
Gminny Program Wspierania Rodziny dla Gminy Mieroszów

7. Jeżeli projekt/działanie/zadanie wdraża politykę realizowaną przez gminę proszę o jej
wskazanie.
Polityka prorodzinna

8. Jeżeli zadanie realizuje postanowienia wynikające z uchwały Rady Miejskiej podjętej w 2019 r.
proszę wskazać numer uchwały.
v

9. Zakres rzeczowy projektu/działania/zadania
Na terenie gminy Mieroszów funkcjonuje jedna placówka wsparcia dziennego o charakterze
opiekuńczym. W 2019 roku do świetlicy uczęszczało 34 dzieci. Dzieciom przebywającym w świetlicy
oferuje się uczestnictwo w różnorodnych formach zajęć – organizowane są m.in.: zajęcia plastycznomanualne, dydaktyczne, rekreacyjno-ruchowe. Dzieci mają również czas na swobodne zabawy,
zgodnie z ich zainteresowaniami. W ramach działalności dydaktycznej świetlica umożliwia uczniom
odrabianie lekcji.

10. Projekt/działanie/zadanie realizowane od:
01/01/2019

11. Projekt/działanie/zadanie realizowane do:
31/12/2019

12. Wskaźnik produktu
Brak odpowiedzi.

13. Wskaźnik rezultatu
Brak odpowiedzi.

14. Całkowita wartość projektu/działania/zadania (zł) w 2019 r.
61966

15. Wartość dofinansowania projektu/działania/zadania (zł) w 2019 r.
0

16. Źródła finansowania projektu/działania/zadania
Środki własne - 61966

17. Potwierdzenie prawdziwości informacji.
TAK

Raport o stanie gminy Mieroszów
Szanowni Państwo!

Wypełnienie formularza Karty projektu/działania/zadania nie zajmie Państwu dużo czasu, a
przekazane przez Państwa dane są niezbędne do przygotowania Raportu o stanie Gminy Mieroszów.
Jeżeli to możliwe należy grupować małe zadania lub projekty w większe działania np.: nie należy
opisywać remontu każdego chodnika jaki został zrealizowany na terenie gminy. Można to działanie
przedstawić jako: Modernizacja i remonty chodników na terenie gminy. Opisując takie działanie
należy agregować pojedyncze drobne zadania.
Podejmując decyzję o ew. agregacji drobnych projektów/zadań/działań należy się kierować przede
wszystkim ich istotnością dla realizacji celów strategii/programów/uchwał Rady Miejskiej i polityk
realizowanych przez gminę.
Z tego powodu przed przystąpieniem do wypełniania karty warto zapoznać się z treścią
adekwatnych dokumentów.

Kartę należy wypełnić zgodnie z instrukcją wypełniania zamieszoną przy każdym pytaniu, rzetelnie
formułując odpowiedzi i rzeczowo opisujące wskazane elementy. Należy unikać nadmiernie obszernych
opisów. Sugerujemy, aby pola opisowe nie przekraczały 1/4 strony w formacie A4.
Wypełnianie formularza Karty można przerwać w dowolnym czasie wykorzystując przycisk "Odłóż na
później" - Wygenerowany link należy wykorzystać przy ponownym wypełnianiu ankiety.
Pomiędzy stronami formularza Karty można poruszać się używając strzałek.
Po zakończeniu wypełniania może wydrukować zgłoszenie, które zostanie przesłane do systemu, a
następnie zagregowane z innymi danymi.

1. Tytuł projektu/działania/zadania
Pomoc w zakresie dożywiania w 2019 r.

2. Jednostka organizacyjna gminy realizującego projekt/działanie/zadanie
Ośrodek Pomocy Społecznej w Mieroszowie

3. Dane kontaktowe
Kod pocztowy : 58-350
Miejscowość : Mieroszów
Ulica / nr domu / nr lokalu : S. Żeromskiego 32
telefon : 748458262
e-mail : sekretariat@ops.mieroszow.pl
Imię i nazwisko osoby do kontaktu : Marta Jaroszewska

4. Proszę podać miejsce realizacji projektu/zadania/działania
Teren całej gminy

5. Realizowany cel Strategii
Cel strategiczny 3 – Rozwój infrastruktury społecznej

6. Proszę wskazać program lub inną strategię, w której realizację wpisuje się
projekt/działanie/zadanie
Gminny program osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

7. Jeżeli projekt/działanie/zadanie wdraża politykę realizowaną przez gminę proszę o jej
wskazanie.
Polityka prorodzinna

8. Jeżeli zadanie realizuje postanowienia wynikające z uchwały Rady Miejskiej podjętej w 2019 r.
proszę wskazać numer uchwały.
x

9. Zakres rzeczowy projektu/działania/zadania
Pomoc w zakresie dożywiania w 2019 r. była realizowana w formie:
- gorącego posiłku za równowartość 166 528,23 zł dla 80 osób, udzielono 14 553 świadczeń;
- świadczenia pieniężnego w łącznej wysokości 66 830,00 zł dla 42 rodzin, udzielono 198 świadczeń;
- świadczenie rzeczowe w formie produktów żywnościowych za równowartość 20 039,60 zł dla 76
rodzin.

10. Projekt/działanie/zadanie realizowane od:
01/01/2019

11. Projekt/działanie/zadanie realizowane do:
31/12/2019

12. Wskaźnik produktu
Brak odpowiedzi.

13. Wskaźnik rezultatu
Brak odpowiedzi.

14. Całkowita wartość projektu/działania/zadania (zł) w 2019 r.
253397

15. Wartość dofinansowania projektu/działania/zadania (zł) w 2019 r.
155000

16. Źródła finansowania projektu/działania/zadania
Środki własne - 98397,83
Budżet państwa

17. Potwierdzenie prawdziwości informacji.
TAK

Raport o stanie gminy Mieroszów
Szanowni Państwo!

Wypełnienie formularza Karty projektu/działania/zadania nie zajmie Państwu dużo czasu, a
przekazane przez Państwa dane są niezbędne do przygotowania Raportu o stanie Gminy Mieroszów.
Jeżeli to możliwe należy grupować małe zadania lub projekty w większe działania np.: nie należy
opisywać remontu każdego chodnika jaki został zrealizowany na terenie gminy. Można to działanie
przedstawić jako: Modernizacja i remonty chodników na terenie gminy. Opisując takie działanie
należy agregować pojedyncze drobne zadania.
Podejmując decyzję o ew. agregacji drobnych projektów/zadań/działań należy się kierować przede
wszystkim ich istotnością dla realizacji celów strategii/programów/uchwał Rady Miejskiej i polityk
realizowanych przez gminę.
Z tego powodu przed przystąpieniem do wypełniania karty warto zapoznać się z treścią
adekwatnych dokumentów.

Kartę należy wypełnić zgodnie z instrukcją wypełniania zamieszoną przy każdym pytaniu, rzetelnie
formułując odpowiedzi i rzeczowo opisujące wskazane elementy. Należy unikać nadmiernie obszernych
opisów. Sugerujemy, aby pola opisowe nie przekraczały 1/4 strony w formacie A4.
Wypełnianie formularza Karty można przerwać w dowolnym czasie wykorzystując przycisk "Odłóż na
później" - Wygenerowany link należy wykorzystać przy ponownym wypełnianiu ankiety.
Pomiędzy stronami formularza Karty można poruszać się używając strzałek.
Po zakończeniu wypełniania może wydrukować zgłoszenie, które zostanie przesłane do systemu, a
następnie zagregowane z innymi danymi.

1. Tytuł projektu/działania/zadania
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

2. Jednostka organizacyjna gminy realizującego projekt/działanie/zadanie
Ośrodek Pomocy Społecznej w Mieroszowie

3. Dane kontaktowe
Kod pocztowy : 58-350
Miejscowość :
Ulica / nr domu / nr lokalu : S. Żeromskiego 32
telefon : 748458262
e-mail : sekretariat@ops.mieroszow.pl
Imię i nazwisko osoby do kontaktu : Marta Jaroszewska

4. Proszę podać miejsce realizacji projektu/zadania/działania
Teren całej gminy

5. Realizowany cel Strategii
Cel strategiczny 3 – Rozwój infrastruktury społecznej

6. Proszę wskazać program lub inną strategię, w której realizację wpisuje się
projekt/działanie/zadanie
Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie

7. Jeżeli projekt/działanie/zadanie wdraża politykę realizowaną przez gminę proszę o jej
wskazanie.
Nie dot.

8. Jeżeli zadanie realizuje postanowienia wynikające z uchwały Rady Miejskiej podjętej w 2019 r.
proszę wskazać numer uchwały.
v

9. Zakres rzeczowy projektu/działania/zadania
Na terenie gminy Mieroszów w 2019 r. prowadzone były punkty konsultacyjne i pomocowe dla osób
doznających i stosujących przemoc domową:
− Gminny Zespół Interdyscyplinarny – odbyły się 4 posiedzenia ZI
− Punkt Konsultacyjny dla Osób z Problemem Alkoholowym i Ich Rodzin,
− poradnictwo psychologiczne.
W ramach procedury „Niebieska karta” w 2019 roku objętych zostało 11 rodzin (18 osób), odbyło się 27
posiedzeń grup roboczych,

W ramach współpracy z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wałbrzychu pracownicy tut.
Ośrodka informowali o możliwości uczestniczenia w programach organizowanych przez PCPR:
- dla osób uwikłanych w przemoc w rodzinie,
- dla rodziców uwikłanych w przemoc wobec dzieci.
3 osoby podejrzane o stosowanie przemocy w rodzinie uczestniczyły w programie korekcyjnoedukacyjnym realizowanym przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wałbrzychu.
W ramach działań edukacyjno-profilaktycznych w dniu 14.02.2019 r., został wykonany Taniec
przeciwko przemocy wobec kobiet. Polska akcja odbywa się pod hasłem Nazywam się Miliard, której
celem jest okazanie solidarności i wsparcia dla wszystkich kobiet na świecie, które doświadczają
przemocy.
Pracownicy socjalni udzielali wsparcia w formie pracy socjalnej, poradnictwa rodzinnego zarówno dla
osób doznających jak i stosujących przemoc domową.

10. Projekt/działanie/zadanie realizowane od:
01/01/2019

11. Projekt/działanie/zadanie realizowane do:
31/12/2019

12. Wskaźnik produktu
Brak odpowiedzi.

13. Wskaźnik rezultatu
Brak odpowiedzi.

14. Całkowita wartość projektu/działania/zadania (zł) w 2019 r.
2740

15. Wartość dofinansowania projektu/działania/zadania (zł) w 2019 r.
0

16. Źródła finansowania projektu/działania/zadania
Środki własne - 2 740,15

17. Potwierdzenie prawdziwości informacji.
TAK

