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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 2020 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 2020 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, 1349).
2
Dz. U. z 2020 r. poz. 713, 1378.
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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. 2020. Co do zasady
unikano wskazywania przedsięwzięć związanych z bieżącą administracyjną działalnością 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 2020 r. na bazie wybranych
danych statystycznych
3.1. Demografia
Jak wynika z danych GUS na koniec 2020 roku w Gminie Mieroszów mieszkało łącznie 6717
mieszkańców, w tym 3506 kobiet i 3211 mężczyzn. W porównaniu do 2014 r. liczba ludności
zmniejszyła się o ok. 5,2%, wówczas w Gminie mieszkało 7087 mieszkańców. Zjawisko depopulacji
występuje zarówno w przypadku mężczyzn, jak i kobiet, przy czym w przypadku kobiet zjawisko to
charakteryzuje nieco większe natężenie (o 0,4 punktu procentowego).
Tabela 1. Ludność w latach 2014 – 2020
Ludność
Ogółem
kobiety
mężczyźni

2014
7087
3713
3374

2015
6992
3646
3346

2016
6948
3627
3321

2017
6935
3628
3307

2018
6866
3575
3291

2019
6808
3554
3254

2020
6717
3506
3211

2014=100
94,8
94,4
95,2

Źródło: BDL GUS; SWAID GUS.

Wpływ na zachodzące przemiany demograficzne ma utrzymujący się ujemny przyrost
naturalny. W 2019 r. wskaźnik przyrostu naturalnego na 1 tys. ludności wynosił (-8,8). Sytuacja
w niniejszym zakresie w stosunku do 2014 r. pogorszyła się. Wówczas przedmiotowy wskaźnik
wynosił (-3,8). W 2018 r. wskaźnik przyrostu naturalnego na 1 tys. ludności wynosił (-5,9). Przyczyn
powyższego zjawiska upatrywać można m.in. w utrzymującej się od 2015 r. relatywnie niskiej liczbie
urodzeń. W 2019 r. urodziło się 44 dzieci o ok. 24% mniej niż w 2014 r.
Tabela 2. Ruch ludności
Ludność
Urodzenia żywe
Przyrost naturalny
Przyrost naturalny
na 1000 ludności

2014
58
-27

2015
45
-55

2016
49
-59

2017
50
-25

2018
47
-41

2019
44
-60

-3,8

-7,8

-8,5

-3,6

-5,9

-8,8

Saldo migracji
wewnętrznych

0

-8

-8

4

-15

-20

Saldo migracji
wewnętrznych na
1000 ludności

0

-1,1

-1,1

0,6

-2,2

-2,9

Źródło: BDL GUS; SWAID GUS.

Potencjał demograficzny Gminy Mieroszów osłabia również dominujące na przestrzeni
badanych lat ujemne saldo migracji wewnętrznych. W 2019 r. saldo migracji wewnętrznych na 1000
ludności wynosiło (-2,9). Był to najgorszy wynik w analizowanym okresie. Należy również zaznaczyć,
5
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że wartość analizowanego wskaźnika istotnie wzrosła w 2018 i 2019 roku. Zachodzące procesy
demograficzne skutkują starzeniem się społeczeństwa. W latach 2014-2019 wartość wskaźnika
„Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym” zwiększyła ze 130,7
do 157,8. Natomiast współczynnik obciążenia demograficznego osobami starszymi w analogicznym
okresie wzrósł z 23,7 do 29,2 osób. Oba wskaźniki w poprzednim raporcie miały mniejszą wartość,
analogicznie 149,3 i 27,8.
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 2020 r. zarejestrowanych były ogółem 779 podmiotów
gospodarczych, z czego zdecydowaną większość stanowiły przedsiębiorstwa prywatne (630
podmiotów). W porównaniu do 2014 r. nastąpił wzrost populacji podmiotów o ok. 2%. W 2014 r. wg.
danych GUS zarejestrowanych było 763 podmiotów gospodarczych, w tym 611 podmiotów
prywatnych. Wzrost nastąpił również w porównaniu do roku poprzedniego, analogiczne dane w 2019
wskazywały

767

zarejestrowanych

podmiotów

gospodarczych, z

czego

621

stanowiły

przedsiębiorstwa prywatne.
Tabela 3. Podmioty gospodarcze
Wyszczególnienie

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2014=100

763

753

766

794

767

767

779

102,1

611

599

614

645

622

621

630

103,1

Osoby fizyczne
prowadzące
działalność
gospodarczą

394

386

397

423

404

400

397

100,8

Spółki handlowe
Spółdzielnie

24
3

25
3

25
3

25
3

18
2

19
2

22
2

91,7
66,7

Podmioty ogółem
Podmioty – sektor
prywatny

Źródło: BDL GUS; SWAID GUS.

W strukturze podmiotów gospodarczych w Gminie Mieroszów dominującą pozycję zajmowały
osoby fizyczne prowadzącą działalność gospodarczą. W porównaniu do 2014 roku ich liczba
nieznacznie wzrosła z 394 do 397. Należy jednak zauważyć trend od 2017 r. corocznego spadku liczby
osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. Jednocześnie w analizowanym okresie
6
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nastąpił spadek liczby spółek handlowych (o 8%), jednakże od 2018 r. można zauważyć stały wzrost
liczby tych podmiotów.
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 2014-2020 zaobserwować można w Gminie Mieroszów
wzrost o 5,4% liczby podmiotów gospodarczych wpisanych do rejestru REGON na 10 tys. ludności.
Niepokojącym zjawiskiem jest natomiast obniżenie o 42,3% wartości wskaźnika nowo zakładanych
przedsiębiorstw. Zestawienie tych danych może rodzić podejrzenie, że wzrost wartości wskaźnika
„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

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2014=100

Podmioty wpisane
do rejestru
REGON na 10 tys.
ludności

1077

1077

1102

1142

1117

1135

-

105,4

Jednostki nowo
zarejestrowane w
rejestrze REGON
na 10 tys. ludności

78

48

75

88

67

60

45

57,7

Jednostki
wykreślone
z
rejestru REGON na
10 tys. ludności

66

65

53

56

87

51

34

51,5

Źródło: BDL GUS; SWAID GUS.

Za pozytywne można natomiast uznać, że liczba wykreślonych z rejestru REGON podmiotów
na 10 tys. ludności w 2020 r. wynosiła tylko 34, co było najmniejszą wartością w całym analizowanym
okresie. W stosunku do 2014 r. wartość powyższego wskaźnika zmniejszyła się o 48,5%.

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 2020 r. wyniosła
14,9% i była wyższa niż w kraju (6,2%) i w województwie dolnośląskim (5,6%).
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Rysunek 2. Stopa bezrobocia w Powiecie wałbrzyskim i w powiatach ościennych (koniec grudnia 2020 r.)

Źródło: Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy.

W porównaniu do powiatów ościennych, stopa bezrobocia w Powiecie wałbrzyskim była
najwyższa. Podobnie było w roku 2019, jednakże stopa bezrobocia wyniosła 12,3%. W każdym
z powiatów ościennych odnotowano wzrost stopy bezrobocia w stosunku do 2019 r. Najwięcej, bo
o 2,1% wzrosła w powicie kamiennogórskim i wałbrzyskim. Niemniej jednak warto zaznaczyć, że na
przestrzeni lat 2014-2019 udział bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności w wieku
produkcyjnym zmniejszył się w Gminie Mieroszów z 8,6% do 4,2%. Poziom bezrobocia ulegał redukcji
szybciej w przypadku mężczyzn (spadek z 8,4% do 3,2%) niż kobiet (spadek z 8,7% do 5,5%).
Ostatecznie w 2020 r. w Gminie Mieroszów zarejestrowanych było łącznie 177 bezrobotnych,
w tym 82 mężczyzn i 95 kobiety. Analogiczne dane za rok 2019 wskazują na 172 zarejestrowanych
bezrobotnych (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 2020 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.
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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 2020 r. (stan na wrzesień)
kształciło się łącznie 612 uczniów (w tym: 473 uczniów szkół podstawowych i 139 wychowanków
przedszkoli i oddziałów przedszkolnych). W porównaniu do roku poprzedniego zaobserwować można
wzrost liczby uczniów. W 2019 r. do powyższych szkół uczęszczało 588 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 2020 [%]
Wyszczególnienie

język polski

matematyka

język angielski

Gmina Mieroszów

56,1

37,9

40,5

Powiat wałbrzyski

52,8

38,4

44,7

Dolny Śląsk

58,8

44,5

55,0

Źródło: OKE Wrocław.

Jak wynika z informacji Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej we Wrocławiu (OKE) w 2020 r. do
obowiązkowych egzaminów ósmoklasisty w Gminie Mieroszów przystąpiło 34 uczniów, średnie
wyniki uzyskiwane przez uczniów uczęszczających do szkół zlokalizowanych na terenie Gminy
kształtowały się poniżej średniej dla Powiatu wałbrzyskiego zarówno z matematyki jak i języka
angielskiego. Korzystna różnica względem powiatu wystąpiła w przypadku egzaminu z języka
polskiego (3,3 punktu procentowego). W roku poprzednim do egzaminu przystąpiło 48 uczniów, a ich
wyniki kształtowały się powyżej średniej dla Powiatu wałbrzyskiego.
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 (-14,5 punktu
procentowego) i matematyki (-6,6 punktu procentowego). W roku 2019 największa niekorzystna
różnica pomiędzy wynikami uczniów uczęszczających do szkół w Gminie Mieroszów a średnią dla
województwa dolnośląskiego dotyczyła języka angielskiego (-11,1 punktu procentowego) i języka
polskiego (-9,2 punktu procentowego).
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Rysunek 3. Średnie wyniki z egzaminów ósmoklasisty w roku 2020 [%]
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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 2019 r. na terenie Gminy udzielono łącznie 37628 porad lekarskich. Liczba udzielonych
porad lekarskich zwiększyła (o 5,0%) w stosunku do 2014 r. i spadła w porównaniu do roku 2018
o około 3%.
W analizowanym okresie zmniejszyła się liczba aptek z 2 do 1. W rezultacie zwiększyła się
liczba ludności przypadająca na jedną aptekę. W 2019 r. liczba ta wynosiła 6760. Dla porównania
w 2014 r. liczba osób na jedną aptekę wynosiła 2362, a w 2018 r. - 3433.
Tabela 6. Służba zdrowia
Wyszczególnienie
Porady lekarskie

2014

2015

2016

2017

2018

2019

35795 38319 37677 37671 39010 37628

2014=100
105,0

Przychodnie

2

2

2

1

1

1

50,0

Przychodnie na 10 tys. mieszkańców

4

4

4

4

4

4

100,0

Apteki

3

3

3

3

2

1

33,3
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Ludność na aptekę ogólnodostępną

2362

2331

2316

2312

3433

6760

286,2

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 2019 r. pomocą objęto
129 gospodarstw domowych. Oznacza to spadek (o 44%). Na przestrzeni lat 2014-2018 zmniejszyła
się również ze 193 do 91 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 341 (w 2019 r.). Wartość tego wskaźnika, w omawianym okresie, wzrosła
w porównaniu z rokiem 2018 (331), zważywszy jednak na fakt zmniejszenia liczba gospodarstw
domowych korzystających ze środowiskowej pomocy społecznej, wyjaśnienia wzrostu wartości tego
wskaźnika należy dopatrywać w zmianach demograficznych na terenie Gminy Mieroszów.
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

2019

2014=100

231

227

197

173

141

129

55,8

193

189

153

121

106

91

47,2

667

642

532

458

331

341

51,1

Źródło: BDL GUS.

Jednocześnie z danych zawartych w sprawozdaniach Ośrodka Pomocy Społecznej
w Mieroszowie za lata 2017-2020 wynika, że wydatki przeznaczone na pomoc społeczną regularnie
wzrastają. W 2020 r. łączna ich suma wynosiła ponad 9 870 tys. zł i było to około 37% więcej niż
w 2017 r.
Tabela 8. Podsumowanie wydatków budżetowych Ośrodka Pomocy Społecznej
Wyszczególnienie
Ochrona zdrowia
Pomoc społeczna
Edukacyjna opieka
wychowawcza
Rodzina
Suma

2017

2018

103 540,58
2 082 196,99

100 208,74
2 003 810,80

70 304,40
4 956 330,94
7 212 372,91

2019

2020

2017=100

107 611,63
1 983 069,34

90 869,01
2 020 773,52

87,8
97,1

57 435,20

42 520,00

33 740,00

48,0

5 103 014,88
7 264 469,62

6 174 451,30
8 307 652,27

7 723 099,95
9 870 502,48

155,8
136,9
11
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Źródło: Ośrodek Pomocy Społecznej w Mieroszowie

Podobnie jak rok wcześniej najwięcej wydano na wspieranie rodzin. W 2020 r. kwota ta
wyniosła 7 723 tys. zł i była o 25% większa niż rok wcześniej i o 55,8% większa niż w 2017 r. Wzrost
wydatków (w porównaniu do 2018 i 2019 roku) zanotowano również w kategorii pomoc społeczna.
Spadek w porównaniu do lat ubiegłych zaobserwowano w wydatkach na ochronę zdrowia 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.

•

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.

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

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. km 2)
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.
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
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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.

4.

Podsumowanie zebranych danych do raportu
Dane do raportu mogły zgłaszać 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 69 różnorodnych projektów/działań/zadań począwszy od niewielkich
i realizowanych przy zaangażowaniu niedużych środków finansowych np.: "Wakacje z MCK",
Mieroszów, po duże projekty np. Wykonanie nowej nawierzchni drogi gminnej nr 116 283D - ul. Dolna
oraz fragmentu drogi gminnej nr 116 298D - ul. Przejazd w Mieroszowie (ponad 1 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 2020 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

%
63,77%
13,04%
0,00%
4,35%
1,45%
2,90%
14,49%
0,00%
100,00%

Liczba
44
9
0
3
1
2
10
0
69

Wśród 8 jednostek, które w 2020 r. realizowały projekty/działania/zadania wpisujące się
w założenia Strategii, Programów i Polityk Gminy Mieroszów, najwięcej wykonał Urząd Miejski (44).
Projekty/działania/zadania realizowane przez Urząd najczęściej wpisywały się w trzeci cel Strategii
Rozwoju Gminy Mieroszów na lata 2020 – 2025. Do osiągnięcia założeń strategicznych celu 3 INFRASTRUKTURA I OCHRONA ŚRODOWISKA przyczyniło się 25 przedsięwzięć realizowanych przez
Urząd w 2020 r. Pozostałe projekty/działania/zadania Urzędu wpisywały się w Cel strategiczny 1 –
WIZERUNEK, PROMOCJA, KOMUNIKACJA I WSPÓŁPRACA (8 przedsięwzięć), Cel strategiczny 4 –
14
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EDUKACJA, OCHRONA ZDROWIA I BEZPIECZEŃSTWO (6) oraz po dwa przedsięwzięcia w Cel
strategiczny 5 – KULTURA, SPORT, REKREACJA I TURYSTYKA i Cel strategiczny 6 – REWITALIZACJA I
MIESZKALNICTWO, jedno zadanie realizowało założenia Celu strategicznego 2 – PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ
I CYFRYZACJA. Oprócz wyszczególnionych powyżej celów Strategii, przedsięwzięcia realizowane przez
Urząd w roku poprzednim urzeczywistniały jednocześnie założenia takich Programów jak:
•

Strategia integracji i polityki społecznej Gminy Mieroszów

•

Program Ochrony Środowiska dla Gminy Mieroszów na lata 2019 – 2022,

•

Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Mieroszów na lata 2015-2025,

•

Gminny Program Wspierania Rodziny dla Gminy Mieroszów,

•

Roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego,

•

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na
terenie Gminy Mieroszów w 2020 roku.

Drugie, pod względem ilości zgłoszonych projektów/działań/zadań było Mieroszowskie Centrum
Kultury (10). Przedsięwzięcia zrealizowane przez MCK wpisywały się w założenia Strategii w zakresie
Celu strategicznego:
5 – KULTURA, SPORT, REKREACJA I TURYSTYKA (6),
4 – EDUKACJA, OCHRONA ZDROWIA I BEZPIECZEŃSTWO (3)
1 – WIZERUNEK, PROMOCJA, KOMUNIKACJA I WSPÓŁPRACA (1)
Ponadto przedsięwzięcia realizowane przez MCK w 2020 r. wpisywały się w założenia Strategii
integracji i polityki społecznej Gminy Mieroszów oraz Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy
Mieroszów na lata 2015-2025.

Ośrodek

Pomocy

Społecznej

w

Mieroszowie,

w

2020

roku

zrealizował

dziewięć

projektów/działań/zadań, które wpisywały się w Cel strategiczny 4 – EDUKACJA, OCHRONA ZDROWIA
I BEZPIECZEŃSTWO (8) oraz Cel strategiczny 5 – KULTURA, SPORT, REKREACJA I TURYSTYKA (1).
Przedsięwzięcia wdrażane przez OPS realizowały jednocześnie cele takich Programów jak:
•

Strategia integracji i polityki społecznej Gminy Mieroszów

•

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 rok

•

Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy
w Rodzinie na lata 2017-2021
15
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•

Gminny program osłonowy w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata
2019-2023

Wśród 69 zrealizowanych projektów/działań/zadań, niecałe 9% stanowiły przedsięwzięcia wdrażane
przez placówki edukacyjne. Prowadzone przez Gminę szkoły podstawowe i przedszkola zgłosiły
łącznie 6 projektów/działań/zadań, które bezpośrednio wpisują się w trzeci cel Strategii Rozwoju
Gminy Mieroszów na lata 2020 – 2025.
Rysunek 4. Przedsięwzięcia wg. jednostki zgłaszającej

Przedszkole Miejskie
w Mieroszowie;
2,90%

Mieroszowskie
Centrum Kultury;
14,49%

Zespół SzkolnoPrzedszkolny im. J.
Korczaka w
Sokołowsku; 1,45%

Publiczna Szkoła
Podstawowa w
Kowalowej; 4,35%

Ośrodek Pomocy
Społecznej w
Mieroszowie;
13,04%

Urząd Miejski w
Mieroszowie;
63,77%

Teren całej Gminy swoim zasięgiem objęło 29 (ponad 42%) przedsięwzięć zgłoszonych przede
wszystkim przez Urząd Miejski w Mieroszowie, ale również przez Mieroszowskie Centrum Kultury
i 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 i więcej
miejscowości. Najwięcej, bo 25 projektów/działań/zadań zrealizowanych zostało w miejscowości
Mieroszów (ok. 36%). W dalszej kolejności wśród projektów/działań/zadań, które swoim zasięgiem
obejmowały obszar poszczególnych miejscowości na terenie Gminy, najwięcej było realizowanych
16
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w Sokołowsku (10) i Kowalowej (9). Na uwagę zasługuje fakt, iż w prawie3 każdej miejscowości leżącej
na obszarze Gminy Mieroszów wdrażane były projekty/działania/zadania realizujące cele Strategii,
Programów i Polityk.
Rysunek 5. Procentowy rozkład projektów wg. lokalizacji

Unisław Śląski; 4,35%
Sokołowsko; 14,49%

Teren całej gminy;
42,03%

Rybnica Leśna; 2,90%
Nowe Siodło; 1,45%
Łączna; 1,45%

Kowalowa; 13,04%

Kamionka; 1,45%
Golińsk; 1,45%

Mieroszów; 36,23%

3

. Miejscowości Różana nie została objęta realizacją projektu/działania/zadania
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5. Podsumowanie realizacji Strategii Rozwoju Gminy
Mieroszów4
Rok 2020 był pierwszym rokiem wdrażania nowej Strategii Rozwoju Gminy Mieroszów na lata
2020 – 2025 przyjętej Uchwałą Nr XV/99/2019 Rady Miejskiej Mieroszowa z dnia 19 grudnia 2019 r.
W dokumencie zostało zdefiniowanych sześć celów strategicznych:
1. WIZERUNEK, PROMOCJA, KOMUNIKACJA I WSPÓŁPRACA
2. PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I CYFRYZACJA
3. INFRASTRUKTURA I OCHRONA ŚRODOWISKA
4. EDUKACJA, OCHRONA ZDROWIA I BEZPIECZEŃSTWO
5. KULTURA, SPORT, REKREACJA I TURYSTYKA
6. REWITALIZACJA I MIESZKALNICTWO
W ramach każdego z powyższych celów strategicznych zostały określone cele priorytetowe i kierunki
działań, w które wpisywały się realizowane w 2020 r projekty/działania/zadania. Najwięcej, bo aż 32
zgłoszonych przedsięwzięć urzeczywistnia założenia celu strategicznego nr 3, co stanowi ponad 46%
wszystkich zgłoszonych przedsięwzięć. Wynika to przede wszystkim z dużej liczby inwestycji
infrastrukturalnych przeprowadzonych na terenie Gminy Mieroszów w 2020 r. tj.: drogi, chodniki,
przydomowe oczyszczalnie ścieków czy infrastruktura sieciowa, społeczna i edukacyjna. Niewątpliwie
32 przedsięwzięcia wdrożone w 2020 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 – WIZERUNEK, PROMOCJA, KOMUNIKACJA I WSPÓŁPRACA
Cel strategiczny 2 – PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I CYFRYZACJA
Cel strategiczny 3 – INFRASTRUKTURA I OCHRONA ŚRODOWISKA
Cel strategiczny 4 – EDUKACJA, OCHRONA ZDROWIA I BEZPIECZEŃSTWO
Cel strategiczny 5 – KULTURA, SPORT, REKREACJA I TURYSTYKA
Cel strategiczny 6 – REWITALIZACJA I MIESZKALNICTWO
Razem

%
13,04%
1,45%
46,38%
23,19%
13,04%
2,90%
100%

Liczba
9
1
32
16
9
2
69

W dalszej kolejności zrealizowane projekty/działania/zadania wpisują się w cel strategiczny nr 4 (16
przedsięwzięć), cel strategiczny nr 1 i cel strategiczny nr 5 (po 9), dwa przedsięwzięcia w cel strategiczny
nr 6 i jedno w cel strategiczny nr 2. Należy jednak zaznaczyć, że przedsięwzięcia realizowane w 2020 r. [jak
zostanie to wykazane w dalszej części raportu] w przeważającej liczbie odnosiły się do Lokalnego

4

Jeżeli projekt dotyczył kilku celów wskazano cel dominujący pod względem kosztowym
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Programu Rewitalizacji Gminy Mieroszów na lata 2015-2025. W związku
z powyższym te projekty/działania/zadania musiały dotyczyć rewitalizacji, a bark ich wykazania
w ramach celu strategicznego nr 6 wynika jedynie z przyjętej do niniejszych analiz metodologii
zakładającej, że jeżeli projekt dotyczył kilku celów wskazano cel dominujący pod względem kosztowym.
Rysunek 6. Procentowy rozkład projektów realizujących poszczególne cele Strategii

Cel strategiczny 6 –
REWITALIZACJA I
MIESZKALNICTWO; 2,90%
Cel strategiczny 5 – KULTURA,
SPORT, REKREACJA
I TURYSTYKA; 13,04%

Cel strategiczny 4 – EDUKACJA,
OCHRONA ZDROWIA
I BEZPIECZEŃSTWO; 23,19%

Cel strategiczny 1 – WIZERUNEK,
PROMOCJA,
KOMUNIKACJA I WSPÓŁPRACA; 13,04%
Cel strategiczny 2 –
PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I
CYFRYZACJA; 1,45%

Cel strategiczny 3 –
INFRASTRUKTURA I OCHRONA
ŚRODOWISKA; 46,38%

Z uwagi na największą liczbę projektów (32) realizujących cel strategiczny nr 3, również
wartość projektów/działań/zadań w tym celu jest największa i wynosi ponad 3,5 mln PLN, co stanowi
48% wszystkich środków zaangażowanych w 2020 r. Na realizację celu strategicznego nr 4
przeznaczono 33% środków, czyli kwotę ponad 2,4 mln. PLN. Na wdrożenie projektów/działań/zadań
w ramach celu strategicznego nr 1 zostało wydatkowanych 14% wszystkich środków, czyli nieznacznie
ponad 1 mln PLN. Niewiele ponad 3% wydatkowano na przedsięwzięcia w ramach celu strategicznego
nr 5. Na realizację celów 2 i 6 wydatkowano odpowiedni 1 i 2 procent wszystkich środków.
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Tabela 11. Realizacja celów Strategii - wartość projektów/działań/zadań

1 011 566,00

Wartość
dofinansowania
projektów/działań/za
dań (zł) w 2020 r
453 812,00

61 670,00
3 551 098,00

61 670,00
1 793 706,46

2 438 725,00

1 307 661,00

248 062,00

75 000,00

155 786,00
7 466 907,00

155 786,00
3 847 635,46

Wartość
projektów/działań/za
dań (zł) w 2020 r.

Cel Strategiczny
Cel strategiczny 1 – WIZERUNEK, PROMOCJA,
KOMUNIKACJA I WSPÓŁPRACA
Cel strategiczny 2 – PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I CYFRYZACJA
Cel strategiczny 3 – INFRASTRUKTURA I OCHRONA
ŚRODOWISKA
Cel strategiczny 4 – EDUKACJA, OCHRONA ZDROWIA I
BEZPIECZEŃSTWO
Cel strategiczny 5 – KULTURA, SPORT, REKREACJA I
TURYSTYKA
Cel strategiczny 6 – REWITALIZACJA I MIESZKALNICTWO
Suma końcowa

Na uwagę zasługuje fakt, że wszystkie projekty/działania/zadania realizowane w 2020 r. przez
Gminę Mieroszów i jej jednostki podległe wpisywały się w cele Strategii Rozwoju Gminy Mieroszów
na lata 2020 – 2025 oraz fakt, że wszystkie cele Strategii były urzeczywistnianie poprzez wdrożone
przedsięwzięcia. Wskazane powyżej dane finansowe świadczą o strategicznym ukierunkowaniu
wydatkowania środków na rozwój infrastruktury technicznej, ochronę środowiska i kwestie
społeczne.
Rysunek 7. Procentowy rozkład środków na finansowanie celów Strategii.
Cel strategiczny 5 – KULTURA,
SPORT, REKREACJA I
TURYSTYKA; 3%
Cel strategiczny 4 – EDUKACJA,
OCHRONA ZDROWIA I
BEZPIECZEŃSTWO; 33%

Cel strategiczny 6 –
REWITALIZACJA I
MIESZKALNICTWO; 2%

Cel strategiczny 1 – WIZERUNEK,
PROMOCJA, KOMUNIKACJA I…
Cel strategiczny 2 –
PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I
CYFRYZACJA; 1%

Cel strategiczny 3 –
INFRASTRUKTURA I OCHRONA
ŚRODOWISKA; 48%
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Na uwagę zasługuje fakt, iż w roku 2020 na realizację Strategii zostało zaangażowanych o ponad
1 mln PLN więcej środków niż w roku 2019. Wzrost wydatków jest niewątpliwie powiązany z ponad
dwukrotnie większą liczbą przedsięwzięć realizowanych w 2020 r. (69) w stosunku do roku 2019 (32).

6.

Podsumowanie realizacji programów
W roku 2020 na terenie Gminy Mieroszów funkcjonowało łącznie trzynaście Programów

w zakresie środowiskowym i społecznym:
1. Strategia integracji i polityki społecznej Gminy Mieroszów
2. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej na lata 2014-2020
3. Program Ochrony Środowiska dla Gminy Mieroszów na lata 2019 – 2022
4. Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy
Mieroszów na lata 2018-2032
5. Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest
6. Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Mieroszów na lata 2015-2025
7. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na
terenie Gminy Mieroszów w 2020 roku
8. Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie
na lata 2017-2021
9. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 rok
10. Gminny program osłonowy w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
11. Gminny Program Wspierania Rodziny dla Gminy Mieroszów
12. Gminny Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2019-2020
13. Roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego.
Zdecydowana większość (55) z wdrożonych przedsięwzięć urzeczywistniały założenia przynajmniej
jednego z Programów.5 Najwięcej – 29 – zrealizowanych projektów/działań/ zadań dotyczyło
Lokalnego Program Rewitalizacji, czyli ponad 42% wszystkich przedsięwzięć. Trzynaście procent
wszystkich zrealizowanych projektów/działań/zadań wdrażało założenia Strategia integracji i polityki
społecznej Gminy Mieroszów, a niewiele ponad 7% cele Programu ochrony środowiska dla Gminy

5

Jeżeli projekt/działanie/zadanie dotyczyło kilku Programów wskazano dominujący pod względem kosztowym
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Mieroszów na lata 2019 – 2022. Dwa przedsięwzięcia realizują założenia Rocznego programu
współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego, cztery projekty realizowały zapisy Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla Gminy
Mieroszów. Natomiast zapisy takich programów jak: Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mieroszów w 2020 roku, Gminny program
osłonowy w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023, Gminny Program
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2017-2021
czy Plan Gospodarki Niskoemisyjnej na lata 2014-2020 realizowane były poprzez wdrożenie po
jednym przedsięwzięciu w ramach każdego nich.
Tabela 12. Realizacja Programów
Program

Liczba

%

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

9
1

13%
1%

Program Ochrony Środowiska dla Gminy Mieroszów na lata 2019 – 2022

5

7%

Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy
Mieroszów na lata 2018-2032
Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest
Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Mieroszów na lata 2015-2025

0

0%

0
29

0%
42%

1

1%

1

1%

2
1

3%
1%

4
0
2

6%
0%
3%

14
69

20%
100%

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na
terenie Gminy Mieroszów w 2020 roku
Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w
Rodzinie na lata 2017-2021
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 rok
Gminny program osłonowy w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 20192023
Gminny Program Wspierania Rodziny dla Gminy Mieroszów
Gminny Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2019-2020
Roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego
Inne
Razem

Wśród wszystkich projektów/działań/zadań zrealizowanych w 2020 roku 14 wskazań (20%)
dotyczyło innych podstaw realizacji przedsięwzięć tj. np. zadanie własne, działalność statutowa (5)
czy Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 (2).
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Rysunek 8. Liczba projektów/działań/zadań realizujących poszczególne Programy
Roczny program współpracy z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego; 2

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
na lata 2014-2020; 1

Strategia integracji i polityki społecznej
Gminy
Mieroszów; 9

Gminny Program Wspierania
Rodziny dla Gminy
Mieroszów; 4

Program Ochrony Środowiska dla
Gminy Mieroszów
na lata 2019 – 2022; 5
Inne; 14

Gminny program
osłonowy w zakresie
dożywiania
„Posiłek w szkole i w
domu” na lata 20192023; 1

Gminny Program
Profilaktyki i
Rozwiązywania
Problemów
Alkoholowych na
2020 rok; 2
Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w
Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na
lata 2017-2021; 1

Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Mieroszów na
lata 2015-2025; 29

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie
Gminy Mieroszów w 2020 roku; 1

Spośród 13 Programów realizowanych przez Gminę Mieroszów w 2020 r. najwięcej środków –
ponad 4 mln – zostało skierowanych na projekty/działania/zadania wpisujące się w Lokalny Program
Rewitalizacji Gminy Mieroszów na lata 2015-2025 (59%). Na wdrażanie założeń Gminnego Programu
Wspierania Rodziny dla Gminy Mieroszów oraz Strategii integracji i polityki społecznej Gminy
Mieroszów zaangażowano odpowiednio 16% i 7% środków.
Realizacja Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego, a także Gminny program osłonowy w zakresie
dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 pochłonęła odpowiednio 4 i 3 procent
środków. Kwota w wysokości ponad 153 tys. PLN, stanowiąca 2% , została przeznaczona na realizację
23
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Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 rok. Po jednym
procencie przeznaczono na dwa programy środowiskowe tj.: Plan Gospodarki Niskoemisyjnej na lata
2014-2020 oraz Program Ochrony Środowiska dla Gminy Mieroszów na lata 2019 – 2022. Kwoty
poniżej jednego procenta finansowały realizację Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mieroszów w 2020 roku oraz Gminny Program
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2017-2021,
odpowiednio 33 189,00 i 2 380,00 PLN.
Tabela 13. Finansowanie Programów

Programy

Wartość
projektów/działań/zad
ań (zł) w 2020 r.

Wartość
dofinansowania
projektów/działań/za
dań (zł) w 2020 r

Strategia integracji i polityki społecznej Gminy Mieroszów

558 090,00

350 667,00

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej na lata 2014-2020
Program Ochrony Środowiska dla Gminy Mieroszów na
lata 2019 – 2022
Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię
elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Mieroszów na lata
2018-2032
Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających
azbest
Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Mieroszów na lata
2015-2025
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy
Mieroszów w 2020 roku
Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 20172021
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych na 2020 rok
Gminny program osłonowy w zakresie dożywiania „Posiłek
w szkole i w domu” na lata 2019-2023
Gminny Program Wspierania Rodziny dla Gminy
Mieroszów
Gminny Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata
2019-2020
Roczny program współpracy z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego
Inne
Razem

67 463,00

67 463,00

106 033,00

15 342,46

-

-

-

-

4 389 399,00

2 386 660,00

33 189,00

-

2 380,00

-

153 625,00

-

243 384,00

194 700,00

1 214 097,00

624 000,00

-

-

268 800,00

-

430 447,00
7 466 907,00

208 803,00
3 847 635,46
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Rysunek 9. Procentowy rozkład środków na finansowanie Programów.

Roczny program współpracy z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego; 4%
Gminny Program
Wspierania Rodziny
dla Gminy
Mieroszów; 16%

Strategia integracji i polityki
społecznej Gminy Mieroszów; 7%
Plan Gospodarki
Niskoemisyjnej na lata
2014-2020; 1%
Inne; 6%

Program Ochrony
Środowiska dla
Gminy Mieroszów na
lata 2019 – 2022; 1%

Gminny program
osłonowy w zakresie
dożywiania „Posiłek
w szkole i w domu”
na lata 2019-2023; 3%

Gminny Program
Profilaktyki i
Rozwiązywania
Problemów
Alkoholowych na
2020 rok; 2%

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na
terenie Gminy Mieroszów w 2020 roku; 0%

Lokalny Program
Rewitalizacji Gminy
Mieroszów na lata
2015-2025; 59%
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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 prawnej6. 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 46% zrealizowanych w 2020 r. projektów/działań/zadań nie została
przyporządkowana do żadnej z polityki prowadzonej przez Gminę Mieroszów. Dwadzieścia dziewięć
projektów to przedsięwzięcia wdrażające politykę prorodzinną realizowaną na terenie Gminy
Mieroszów. Około 12% przedsięwzięć wdrażało, inną niż prorodzinna, politykę realizowaną przez
gminę, w tym cztery projekty/działania/zadania realizowały zamierzenia charakterystyczne dla
Polityki społecznej, a 3 dla Polityki środowiskowej. Były to przedsięwzięcia dotyczące pracy socjalnej,
utworzenia Klubu Seniora, usuwania azbestu, odbioru i utylizacji folii rolniczych oraz edukacji
środowiskowej.
Tabela 14. Realizacja Polityk
Polityka
Polityka prorodzinna
Inna (proszę wskazać jaka)

W tym

Program ochrony środowiska dla Gminy Mieroszów na lata 2019 – 2022
Odbiór odpadów komunalnych
Odbiór i utylizacja foli rolniczych
Edukacyjna, polityka społeczna, ograniczanie wykluczenia społecznego
Polityka wspierania i aktywizacji seniorów
Upowszechnianie i ochrona kultury materialnej Mieroszowa
Polityka społeczna
Polityka senioralna

Nie dot.

Razem

%
42%
12%

Liczba
29
8

1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%

1
1
1
1
1
1
1
1

46%
100,00%

32
69

Przedsięwzięcia realizujące zamierzenia Polityki prorodzinnej wymagało w roku 2020 zaangażowania
środków na poziomie 5 053 967,00 PLN, co stanowi około 68% wartości wszystkich zrealizowanych

6

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 ośmiu projektów, wdrażających zamierzenie innych
polityk, konieczne było wydatkowanie ponad 718 tys. PLN – czyli 10% wszystkich środków.
Tabela 15. Finansowanie Polityk

Polityka
Polityka prorodzinna
Inna (proszę wskazać jaka)

W
tym

Program ochrony środowiska dla Gminy Mieroszów
na lata 2019 – 2022
Odbiór odpadów komunalnych
Odbiór i utylizacja foli rolniczych
Edukacyjna, polityka społeczna, ograniczanie
wykluczenia społecznego
Polityka wspierania i aktywizacji seniorów
Upowszechnianie i ochrona kultury materialnej
Mieroszowa
Polityka społeczna
Polityka senioralna

Nie dot.
Razem

Wartość
Wartość dofinansowania
projektów/działań/zadań projektów/działań/zadań
(zł) w 2020 r.
(zł) w 2020 r
5 053 967,00
2 507 337,00
718 351,00
495 709,46
8 390,00

8 390,00

1 806,00
6 952,00

6 952,46

186 819,00

155 667,00

260 000,00

120 000,00

10 000,00

10 000,00

243 384,00
1 000,00

194 700,00
-

1 695 589,00
7 467 907,00

844 589,00
3 847 635,46
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8.

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

Gminy Mieroszów w 2020 r. opiewała na łączną kwotę 7 466 907,00 PLN, co stanowiło ponad 20%
dochodów budżetowych Gminy. Łączna wartość dofinansowania wszystkich zrealizowanych
przedsięwzięć wyniosła

3 847 635,46

PLN, czyli ponad 51% całkowitej wartości wszystkich

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 (69 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.
W stosunku do roku 2019 znacząco wzrosła nie tylko liczba zrealizowanych w 2020 roku
projektów/działań/zdań z 32 na 69, ale również liczba przedsięwzięć, na realizację których pozyskano
finansowanie zewnętrzne z 21 na 26. Na szczególną uwagę zasługuje zróżnicowanie i wzrost liczby
źródeł pozyskiwania środków, co wskazuje na efektywne i skuteczne działania Gminy umożliwiające
sfinansowanie przedsięwzięć realizujących założenia Strategii, Programów i Polityk Gminy Mieroszów
w 2020 r.
Wartości pozyskanych dotacji były zróżnicowane, począwszy od setek tysięcy na realizację
infrastrukturalnych projektów drogowych (Wykonanie nowej nawierzchni drogi gminnej nr 116 283D
- ul. Dolna oraz fragmentu drogi gminnej nr 116 298D - ul. Przejazd w Mieroszowie, dotacja
937 610,00 PLN ze środków Funduszu Dróg Samorządowych oraz Rządowego Funduszu Inwestycji
Lokalnych), a skończywszy na niewielkich np. „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka
do owijania balotów, opakowań po nawozach” (wartość projektu/dotacja 6 952,46 PLN). Na
szczególną uwagę zasługują przedsięwzięcia finansowane ze środków uzyskanych od sponsorów np.:
doposażenie zaplecza dydaktycznego przedszkola miejskiego w Mieroszowie (sponsoring – 4 974,95
PLN) czy modernizacja infrastruktury w szkole podstawowej w Kowalowej (sponsoring – 2 423,00
PLN). 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 2020 roku projekty/działania/zadania, które wdrażały założenia polityk, programów
i strategii funkcjonujących na terenie Gminy Mieroszów.
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Tabela 16. Źródła finansowania
Źródła finansowania

Liczba projektów

Środki własne
Budżet państwa
Fundusze UE
Budżet województwa dolnośląskiego
Inne krajowe środki pomocowe
Inne

56
3
6

3
5
13

W przypadku 16 przedsięwzięć środki na ich realizację pochodziły z dwóch lub więcej różnych źródeł.
Większość projektów/działań/zadań (53) finansowana była z jednego źródła. Gmina Mieroszów
łącznie partycypowała finansowo w 56 tj. ponad 81% zrealizowanych projektach/ działaniach/
zadaniach. Natomiast dwanaście7 przedsięwzięć, na kwotę 2 445 218,00 PLN zostało w całości
sfinansowanych ze środków zewnętrznych. Środki pochodzące z budżetu państwa współfinansowały
realizację 3 przedsięwzięć (4%). Dotacje z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej zostały
pozyskane do realizacji 6 projektów, natomiast 3 przedsięwzięcia zostały wsparte z budżet
województwa

dolnośląskiego.

Inne

krajowe

środki

pomocowe

były

zaangażowane

w realizację 5 projektów, w tym cztery zostały sfinansowane w całości.
W ramach kategorii „Inne”, stanowiącej 43% pozyskanych środków, były wskazywane takie źródła
finansowania jak: sponsoring, wpłaty własne mieszkańców/uczestników wydarzenia, Rządowy
Fundusz Inwestycji Lokalnych, Sanatoria Dolnośląskie, Fundusz Dróg Samorządowych oraz Rządowy
Fundusz Inwestycji Lokalnych, Rada Powiatu Wałbrzyskiego czy Wojewódzki Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.
Rysunek 10 Finansowanie realizacji założeń Strategii, Programów i Polityk w latach 2019 - 2020
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Informacja o realizacji uchwał Rady Gminy
W 2020 roku Rada Miejska Mieroszowa podjęła 75 uchwał, oznaczonych numerami od XVI/110/2020 do XXIX/184/2020, które przekazano do realizacji.

Spośród 75 uchwał przekazanych do realizacji, według stanu na dzień 31 grudnia 2020 r.:
− zrealizowano – 64,
− w trakcie realizacji znajduje się – 9,
− stwierdzono rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolnośląskiego nieważność – 1.
W 2020 r. Rada Miejska Mieroszowa dokonała zmian 31 uchwał, uchyliła 1 uchwałę, ogłosiła 31 teksty jednolite uchwał w Dzienniku Urzędowym
Województwa Dolnośląskiego.
Tabela 17. Realizacja uchwał
Nr uchwały

Data podjęcia

XXIX/184/2020

30.12.2020 r.

XXIX/183/2020

30.12.2020 r.

XXIX/182/2020

30.12.2020 r.

XXIX/181/2020

30.12.2020 r.

XXIX/180/2020

30.12.2020 r.

Tytuł uchwały
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na I półrocze
2021 roku
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Ogólnej na I półrocze
2021 roku
w sprawie zmiany Uchwały Nr I/6/2018 Rady Miejskiej Mieroszowa
z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie wynagrodzenia Burmistrza
Mieroszowa
w sprawie wydatków, które nie wygasają w 2020 roku wraz z upływem
roku budżetowego
w sprawie obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy
Mieroszów ograniczonym prawem rzeczowym – służebnością przesyłu

Realizacja
zrealizowano
zrealizowano
zrealizowano – uchwała została przekazana
do Referatu Finansowego w Urzędzie Miejskim
w Mieroszowie
w trakcie realizacji
w trakcie realizacji
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XXIX/179/2020

30.12.2020 r.

XXIX/178/2020

30.12.2020 r.

XXIX/177/2020

30.12.2020 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/105/2019 z dnia 19 grudnia 2019 r.
w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Mieroszów na lata 2020-2029
w sprawie zmian w budżecie na 2020 rok
w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXVII/168/2020 Rady Miejskiej
Mieroszowa z dnia 29 października 2020 r. uchylającej Uchwałę
Nr V/37/2019 z dnia 28 lutego 2019 roku w sprawie wspólnej obsługi
finansowo-księgowej jednostek prowadzonych przez Gminę
Mieroszów

30.12.2020 r.

w sprawie uchwalenia Gminnego Programy Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Mieroszów
na 2021 rok

XXVIII/174/2020

30.11.2020 r.

w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Gminy Mieroszów
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w
art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie, prowadzącymi działalność pożytku
publicznego na rok 2021

XXVIII/173/2020

30.11.2020 r.

XXVIII/172/2020

30.11.2020 r.

XXVII/171/2020

29.10.2020 r.

XXIX/176/2020

zrealizowano

zrealizowano
zrealizowano – uchwała Nr XXVII/168/2020
uchylona ze względu na brak ofert na stanowiska
głównych
księgowych
w
jednostkach
oświatowych
w trakcie realizacji – w 2021 r. realizacja zadań
wynikających z ustawy z dnia 26 października
1982 roku o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t. j. Dz. U.
z 2019 r. poz. 2277) – działalność Gminnej Komisji
Rozwiązywania
Problemów
Alkoholowych,
profilaktyka
w trakcie realizacji – program współpracy na 2021
rok stanowi dokument określający cele, zasady,
podmiot i formy współpracy, a także priorytetowe
zadania publiczne realizowane w ramach
współpracy Gminy Mieroszów z organizacjami
pozarządowymi
prowadzącymi
działalność
pożytku publicznego na rzecz jej mieszkańców
w trakcie realizacji
w trakcie realizacji

Uchwała budżetowa Gminy Mieroszów na 2021 rok
w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Mieroszów na lata 2021-2029
w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/112/2020 Rady Miejskiej zrealizowano – na podstawie uchwały
Mieroszowa z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie określenia trybu zrealizowano 17 wniosków o przyznanie dotacji na
i zasad udzielania dotacji celowych ze środków budżetu Gminy łączną kwotę 67463,22 zł.
Mieroszów na budowę przyłączy gazowych albo na zakup kotłów
na gaz ziemny lub prąd i zmianę sposobu ogrzewania nieruchomości
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XXVII/170/2020

29.10.2020 r.

XXVII/168/2020

29.10.2020 r.

XXVII/167/2020

29.10.2020 r.

XXVII/166/2020

29.10.2020 r.

XXVII/165/2020

29.10.2020 r.

XXVI/162/2020

30.09.2020 r.

XXV/161/2020

03.09.2020 r.

XXIV/159/2020

27.08.2020 r.

XXIV/158/2020

27.08.2020 r.

XXII/156/2020

30.07.2020 r.

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem części nieruchomości
gruntowej stanowiącej własność Gminy Mieroszów na czas oznaczony
20 lat oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku
przetargowego trybu zawarcia umowy najmu
w sprawie uchylenia Uchwały Nr V/37/2019 z dnia 28 lutego 2019 roku
w sprawie wspólnej obsługi finansowo-księgowej jednostek
prowadzonych przez Gminę Mieroszów
w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na której znajduje się
domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele
rekreacyjno-wypoczynkowe
zmieniająca Uchwałę Nr XIV/98/2019 Rady Miejskiej Mieroszowa
z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
składanej przez właścicieli nieruchomości

zrealizowano – na podstawie uchwały Dyrektor
Zespołu Szkolno - Przedszkolnego im. J. Korczaka
w Sokołowsku zawarła umowę najmu z
przedsiębiorcą przesyłowym
uchylono Uchwałą XXIX/177/2020 Rady Miejskiej
Mieroszowa z dnia 30.12.2020 r.
zrealizowano – na podstawie uchwały osoby
posiadające nieruchomości wykorzystywane
na cele rekreacyjne dokonują opłaty za odbiór
odpadów komunalnych bez wezwania
zrealizowano – określono wzór deklaracji
uwzględniający
właścicieli
nieruchomości,
na której znajduje się domek letniskowy lub innej
nieruchomości
wykorzystywanej
na cele
rekreacyjno-wypoczynkowe
Rozstrzygnięciem
Nadzorczym
Wojewody
Dolnośląskiego stwierdzono nieważność uchwały
zrealizowano – uznano skargę za zasadną

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla terenu położonego przy ul. Adama Mickiewicza
w sprawie rozpatrzenia skargi na nienależyte wykonanie zadań
przez dyrektorów szkół i placówek oświatowych
w sprawie przystąpienia Gminy Mieroszów do wykonywania zrealizowano
działalności w zakresie telekomunikacji
w trakcie realizacji – w oparciu o postanowienia
uchwały dokonywany jest opiekunom zwrot
w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie kosztów dowozu niepełnosprawnego dziecka
Mieroszów w roku szkolnym 2020/2021
zamieszkałego na terenie Gminy Mieroszów
do szkoły zlokalizowanej na terenie Gmin
Wałbrzych
zrealizowano – akt nadania pośmiertnie tytułu
w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Gminy Mieroszów Honorowego Obywatela Gminy Mieroszów został
wręczony rodzinie w dniu 30 września 2020 r.
zrealizowano – regulamin określa zasady
w sprawie przyjęcia Regulaminu nadawania tytułu „Honorowy
nadawania tytułu „Honorowy Obywatel Gminy
Obywatel Gminy Mieroszów”
Mieroszów”
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XXII/154/2020

30.07.2020 r.

XXII/153/2020

30.07.2020 r.

XXII/152/2020

30.07.2020 r.

XXII/151/2020

30.07.2020 r.

XXII/150/2020

30.07.2020 r.

XXI/149/2020

25.06.2020 r.

XXI/148/2020

25.06.2020 r.

XXI/147/2020

25.06.2020 r.

XXI/146/2020

25.06.2020 r.

XXI/145/2020

25.06.2020 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/125/2020 z dnia 29 kwietnia 2020
r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia
usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za
uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie
odpadami komunalnymi
w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/124/2020 z dnia 29 kwietnia 2020
r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie
Gminy Mieroszów
zmieniająca Uchwałę Nr XIV/98/2019 z dnia 28 listopada 2019 r.
w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości tej opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez
właścicieli nieruchomości
zmieniająca Uchwałę Nr XIV/96/2019 z dnia 28 listopada 2019 r.
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia
stawki opłaty za pojemnik
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/100/12 z dnia 27 lutego 2012 r. w
sprawie ustalenia opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg
gminnych
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na II półrocze
2020 r.
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Ogólnej na II półrocze
2020 r.
w sprawie nadania nazwy skweru w Mieroszowie

zrealizowano – wprowadzono zmiany polegające
na uzupełnieniu kolejnych frakcji odpadów, które
są przyjmowane w Punkcie Selektywnej Zbiórki
Odpadów

zrealizowano – w regulaminie uwzględniono
zapisy wynikające ze zmiany w przepisach
zrealizowano – określono wzór deklaracji
uwzględniający właścicieli nieruchomości, którzy
kompostują odpady
zrealizowano – na podstawie uchwały wezwano
przedsiębiorców do zmiany w deklaracjach
minimalnej wielkości pojemnika
zrealizowano – skorygowano błąd techniczny
polegający na braku zapisu dotyczącego wejścia
w życie przedmiotowej uchwały
zrealizowano
zrealizowano

zrealizowano
zrealizowano – na podstawie uchwały Gmina
w sprawie ustanowienia pomnika przyrody
Mieroszów przejęła opiekę nad pomnikiem
przyrody
zrealizowano – określono stawki za zajęcie pasa
zmieniająca Uchwałę Nr XXIII/100/12 z dnia 27 lutego 2012 r.
drogowego dróg gminnych w związku
w sprawie ustalenia opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg
z prowadzenie robót oraz umieszczaniem w pasie
gminnych
drogowym infrastruktury telekomunikacyjnej
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XXI/144/2020

25.06.2020 r.

XXI/141/2020

25.06.2020 r.

XXI/140/2020

25.06.2020 r.

XXI/139/2020

25.06.2020 r.

XX/137/2020

28.05.2020 r.

XX/136/2020

28.05.2020 r.

XVIII/133/2020

29.04.2020 r.

XVIII/132/2020

29.04.2020 r.

XVIII/131/2020

29.04.2020 r.

zmieniająca Uchwałę Nr XXXVIII/177/17 z dnia 29 marca 2017 r. zrealizowano
–
dostosowano
zapisy
w sprawie uchwalenia regulaminu cmentarza komunalnego uwzględniające regulacje zawarte w przepisach
w Mieroszowie
dotyczących zasad techniki prawodawczej
zrealizowano – zgodnie z zapisani ustawy z dnia
w sprawie udzielenia Burmistrzowi Mieroszowa absolutorium
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z
za 2019 r.
2020 r. poz. 713 ze zm.)
zrealizowano – zgodnie z zapisani ustawy z dnia
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z
sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Mieroszów za 2019 r.
2020 r. poz. 713 ze zm.)
zrealizowano – zgodnie z zapisani ustawy z dnia
w sprawie udzielenia Burmistrzowi Mieroszowa wotum zaufania
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z
2020 r. poz. 713 ze zm.)
zrealizowano – rezygnacja z członkostwa
w Stowarzyszeniu
Gmin
Uzdrowiskowych
w sprawie wystąpienia Gminy Mieroszów ze stowarzyszenia Gmin
Rzeczypospolitej
Polskiej
(na
pisemny
Uzdrowiskowych Rzeczypospolitej Polskiej
wniosek zgłoszony na trzy miesiące przed końcem
roku kalendarzowego)
w trakcie realizacji – obowiązek nałożony
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami
na Gminę sporządzenia na okres 4 lat Gminnego
Gminy Mieroszów na lata 2020-2023
Programu Opieki nad Zabytkami
zrealizowano – udzielono pomocy finansowej dla
w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Wałbrzyskiego. Powiatu Wałbrzyskiego w celu budowy chodnika
przy drodze powiatowej nr 3364D w Sokołowsku
zrealizowano – w oparciu o postanowienia
uchwały dokonywano w roku szkolnym
w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie 2019/2020 zwrotu opiekunom kosztów dowozu
Mieroszów w roku szkolnym 2019/2020
niepełnosprawnego
dziecka
zamieszkałego
na terenie Gminy Mieroszów do szkoły
zlokalizowanej na terenie Gminy Wałbrzych
w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/166/17 Rady Miejskiej zrealizowano – uchwała została przekazana
Mieroszowa z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia czasu dyrektorom
przedszkoli
prowadzonych
bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz określenia opłat przez Gminę Mieroszów
za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w
przedszkolach prowadzonych przez Gminę Mieroszów
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XVIII/130/2020

29.04.2020 r.

XVIII/129/2020

29.04.2020 r.

XVIII/128/2020

29.04.2020 r.

XVIII/127/2020

29.04.2020 r.

XVIII/126/2020

29.04.2020 r.

XVIII/125/2020

29.04.2020 r.

XVIII/124/2020

29.04.2020 r.

XVII/123/2020

31.03.2020 r.

XVI/120/2020

30.01.2020 r.

w sprawie określenia rodzaju, warunków i sposobu przyznawania
świadczeń z tytułu pomocy zdrowotnej dla nauczycieli
w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów
przedszkolnych prowadzonych w szkołach podstawowych, dla których
organem prowadzącym jest Gmina Mieroszów
w sprawie zmiany uchwały Nr X/72/2019 Rady Miejskiej Mieroszowa z
dnia 25 lipca 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
2019r
w sprawie nadania nazwy alei położonej na działce 92/33 obręb
Sokołowsko stanowiącej dojście z ul. Parkowej do Parafii Prawosławnej
P.W św. Archanioła Michała w Sokołowsku
w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/112/2020 Rady Miejskiej
Mieroszowa z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie określenia trybu
i zasad udzielania dotacji celowych ze środków budżetu Gminy
Mieroszów na budowę przyłączy gazowych albo na zakup kotłów
na gaz ziemny lub prąd i zmianę sposobu ogrzewania nieruchomości
w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia
usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian
za uiszczoną
przez
właściciela
nieruchomości
opłatę
za gospodarowanie odpadami komunalnymi

zrealizowano – uchwała została przekazana
dyrektorom szkół i placówek oświatowych
zrealizowano – uchwała została przekazana
do wiadomości
dyrektorów
placówek
oświatowych
zrealizowano – uchwała została przekazana
dyrektorom szkół podstawowych

zrealizowano

zrealizowano – na podstawie uchwały został
zmieniony termin naboru wniosków

zrealizowano – na terenie Gminy Mieroszów
wprowadzono selektywną zbiórkę odpadów
komunalnych

w trakcie realizacji – w regulaminie uwzględniono
w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie
zapisy wynikające ze zmiany w przepisach
Gminy Mieroszów.
dotyczących gospodarki odpadami
w sprawie wyrażenia zgody na realizację inwestycji wspólnej zrealizowano – wyrażono zgodę na wspólną
z Powiatem Wałbrzyskim
realizację inwestycji
zrealizowano
–
dostosowano
zapisy
uwzględniające regulacje zawarte w przepisach
w sprawie zmiany uchwały nr XLI/194/17 Rady Miejskiej Mieroszowa
Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20
z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania
czerwca 2002 r. w sprawie „Zasad techniki
z siłowni zewnętrznych stanowiących własność Gminy Mieroszów
prawodawczej”
dotyczących
siłowni
zewnętrznych
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XVI/119/2020

30.01.2020 r.

XVI/118/2020

30.01.2020 r.

XVI/117/2020

30.01.2020 r.

XVI/116/2020

30.01.2020 r.

XVI/113/2020

30.01.2020 r.

XVI/112/2020

30.01.2020 r.

XVI/111/2020
XVI/110/2020

30.01.2020 r.
30.01.2020 r.

zrealizowano
–
dostosowano
zapisy
w sprawie zmiany uchwały nr XXXIX/180/17 Rady Miejskiej
uwzględniające regulacje zawarte w przepisach
Mieroszowa z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie przyjęcia
Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20
regulaminu korzystania z placów zabaw stanowiących własność
czerwca 2002 r. w sprawie „Zasad techniki
Gminy Mieroszów
prawodawczej” dotyczących placów zabaw
zrealizowano – Aktem notarialnym Rep. A numer
w sprawie wniesienia prawa własności nieruchomości w formie 1.630/2020 z dnia 28.05.2020 r. wniesiono
wkładu niepieniężnego (aportu) do spółki Towarzystwo do Spółki TBS z siedzibą w Kamiennej Górze
Budownictwa Społecznego „TBS” z siedzibą w Kamiennej Górze
działkę nr 73 obręb Mieroszów 2 położoną przy ul.
Nad Potokiem 6A
w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/76/15 Rady Miejskiej Mieroszowa zrealizowano – określono termin i tryb uiszczania
z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie określenia terminu, opłat
częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi
w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/98/2019 Rady Miejskiej zrealizowano – uchylono załącznik nr 2
Mieroszowa z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie określenia wzoru oraz zmieniono wzór deklaracji
deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości
zrealizowano – na podstawie uchwały w roku
w sprawie ustanowienia dorocznych nagród za osiągnięcia 2020 przyznano I nagrodę Burmistrza Mieroszowa
w dziedzinie upowszechniania ochrony kultury materialnej za osiągnięcia w dziedzinie upowszechniania
Mieroszowa o nazwie „Ładna Kamienica”
i ochrony kultury materialnej Mieroszowa
o nazwie „Ładna Kamienica”
w sprawie określenia trybu i zasad udzielania dotacji celowych zrealizowano – na podstawie uchwały został
ze środków budżetu Gminy Mieroszów na budowę przyłączy zmieniony
termin
rozliczenia
inwestycji
gazowych albo zakup kotłów na gaz ziemny lub prąd i zmianę przez beneficjentów
sposobu ogrzewania nieruchomości
w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Burmistrza Mieroszowa zrealizowano – uznano skargę za bezzasadną
w sprawie rozpatrzenia skargi n bezczynność Burmistrza Mieroszowa zrealizowano – uznano skargę za bezzasadną
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Załącznik do raportu

Projekty / działania / zadania,
zrealizowane w 2020 r., które
wdrażają postanowienia
Strategii, Polityk, Programów
i Uchwał Gminy Mieroszów

Raport o stanie gminy Mieroszów (kopia)
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
Rajd Górski "Zimowa Wyrypa Gór Suchych"

2. Jednostka organizacyjna gminy realizująca projekt/działanie/zadanie

Mieroszowskie Centrum Kultury

3. Dane kontaktowe
Kod pocztowy : 58-350
Miejscowość : Mieroszów
Ulica / nr domu / nr lokalu : Żeromskiego 28
telefon : 748801264
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 5 – KULTURA, SPORT, REKREACJA I TURYSTYKA

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.
Nie dot.

8. Jeżeli zadanie realizuje postanowienia wynikające z uchwały Rady Miejskiej podjętej w 2020 r. proszę
wskazać numer uchwały.
Brak

9. Zakres rzeczowy projektu/działania/zadania
Zadanie polegało na organizacji rajdu górskiego na terenie Gminy Mieroszów. Do pokonania była oznakowana trasa
długości około 27 km. Uczestnicy mieli 9 godzin na pokonanie trasy. W ramach pakietów startowych otrzymali, numery
startowe, medale, certyfikaty, wyżywienie, napoje oraz zabezpieczenie w postaci OSP, karetki i GOPR.

10. Projekt/działanie/zadanie realizowane od:
08/02/2020

11. Projekt/działanie/zadanie realizowane do:
08/02/2020

12. Wskaźnik produktu
1.
Nazwa wskaźnika produktu - Organizacja imprezy
Jednostka miary - impreza
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 uczestników
Jednostka miary - osoba
Wartość docelowa wskaźnika rezultatu - 400
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 2020 r.
8300

15. Wartość dofinansowania projektu/działania/zadania (zł) w 2020 r.
0

16. Źródła finansowania projektu/działania/zadania
Inne - wpisowe uczestników

17. Potwierdzenie prawdziwości informacji.
TAK

Raport o stanie gminy Mieroszów (kopia)
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 3

2. Jednostka organizacyjna gminy realizująca projekt/działanie/zadanie

Mieroszowskie Centrum Kultury

3. Dane kontaktowe
Kod pocztowy : 58-350
Miejscowość : Mieroszów
Ulica / nr domu / nr lokalu : Żeromskiego 28
telefon : 74 8801268
e-mail : mck@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 5 – KULTURA, SPORT, REKREACJA I TURYSTYKA

6. Proszę wskazać program lub inną strategię, w której realizację wpisuje się projekt/działanie/zadanie
Strategia integracji i polityki społecznej Gminy Mieroszów
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 2020 r. proszę
wskazać numer uchwały.
Brak

9. Zakres rzeczowy projektu/działania/zadania
Bieg Górski Invest-Park Lesista Trzydziecha 2
- organizacja biegu górskiego
- zakup medali
- zakup napojów i wyżywienia
- zakup nagród
- pomiar czasu

10. Projekt/działanie/zadanie realizowane od:
22/09/2019

11. Projekt/działanie/zadanie realizowane do:
20/09/2020

12. Wskaźnik produktu
1.
Nazwa wskaźnika produktu - Zakup medali
Jednostka miary - szt.
Wartość docelowa wskaźnika produktu - 350
2.
Nazwa wskaźnika produktu - Zakup nagród
Jednostka miary - szt.
Wartość docelowa wskaźnika produktu - 80
3.
Nazwa wskaźnika produktu - Pomiar czasu
Jednostka miary - szt
Wartość docelowa wskaźnika produktu - 1

13. Wskaźnik rezultatu
1
Nazwa wskaźnika rezultatu - Organizacja biegu
Jednostka miary - szt
Wartość docelowa wskaźnika rezultatu - 1
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 2020 r.
12500

15. Wartość dofinansowania projektu/działania/zadania (zł) w 2020 r.
10000

16. Źródła finansowania projektu/działania/zadania
Środki własne - Mieroszowskie Centrum Kultury
Fundusze UE

17. Potwierdzenie prawdziwości informacji.
TAK

Raport o stanie gminy Mieroszów (kopia)
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 3

2. Jednostka organizacyjna gminy realizująca projekt/działanie/zadanie

Mieroszowskie Centrum Kultury

3. Dane kontaktowe
Kod pocztowy : 58-350
Miejscowość : Mieroszów
Ulica / nr domu / nr lokalu : Żeromskiego
telefon : 28
e-mail : mck@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 5 – KULTURA, SPORT, REKREACJA I TURYSTYKA

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.
Nie dot.

8. Jeżeli zadanie realizuje postanowienia wynikające z uchwały Rady Miejskiej podjętej w 2020 r. proszę
wskazać numer uchwały.
XVII/121/2020

9. Zakres rzeczowy projektu/działania/zadania
Zakup nagłośnienia i sceny w ramach projektu:
- nagłośnienie
- oświetlenie
- scena

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

11. Projekt/działanie/zadanie realizowane do:
31/12/2021

12. Wskaźnik produktu
1.
Nazwa wskaźnika produktu - zakup nagłośnienia
Jednostka miary - kom
Wartość docelowa wskaźnika produktu - 1
2.
Nazwa wskaźnika produktu - Zakup oświetlenia
Jednostka miary - kom
Wartość docelowa wskaźnika produktu - 1
3.
Nazwa wskaźnika produktu - Zakup sceny
Jednostka miary - kom
Wartość docelowa wskaźnika produktu - 1

13. Wskaźnik rezultatu
1
Nazwa wskaźnika rezultatu - Zakup nagłośnienia
Jednostka miary - kom
Wartość docelowa wskaźnika rezultatu - 1
2
Nazwa wskaźnika rezultatu - Zakup oświetlenia
Jednostka miary - kom
Wartość docelowa wskaźnika rezultatu - 1
3
Nazwa wskaźnika rezultatu - Zakup sceny
Jednostka miary - kom

Wartość docelowa wskaźnika rezultatu - 1

14. Całkowita wartość projektu/działania/zadania (zł) w 2020 r.
73000

15. Wartość dofinansowania projektu/działania/zadania (zł) w 2020 r.
65000

16. Źródła finansowania projektu/działania/zadania
Środki własne - Mieroszowskie Centrum Kultury
Fundusze UE

17. Potwierdzenie prawdziwości informacji.
TAK

Raport o stanie gminy Mieroszów (kopia)
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 chodnika przy drodze powiatowej nr 3364 D w Sokołowsku.

2. Jednostka organizacyjna gminy realizująca projekt/działanie/zadanie

Urząd Miejski w Mieroszowie

3. Dane kontaktowe
Kod pocztowy : 58-350
Miejscowość : Mieroszów
Ulica / nr domu / nr lokalu : Pl. Niepodległości 1
telefon : 743030443
e-mail : wdrapala@mieroszow.pl
Imię i nazwisko osoby do kontaktu : Wioletta Drapała

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

5. Realizowany cel Strategii
Cel strategiczny 1 – WIZERUNEK, PROMOCJA, KOMUNIKACJA I WSPÓŁPRACA

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.
Polityka prorodzinna

8. Jeżeli zadanie realizuje postanowienia wynikające z uchwały Rady Miejskiej podjętej w 2020 r. proszę
wskazać numer uchwały.
XV/105/2019

9. Zakres rzeczowy projektu/działania/zadania
W ramach zadania wykonano chodnik wzdłuż drogi powiatowej
nr 3364D w Sokołowsku o pow. 400 m2. Chodnik wykonany został z masy bitumicznej na odpowiedniej podbudowie,
ograniczony betonowymi obrzeżami.

10. Projekt/działanie/zadanie realizowane od:
03/07/2020

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

12. Wskaźnik produktu
1.
Nazwa wskaźnika produktu - wykonanie chodnika
Jednostka miary - km
Wartość docelowa wskaźnika produktu - 8
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 - wykonanie chodnika
Jednostka miary - km
Wartość docelowa wskaźnika rezultatu - 8
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 2020 r.
89221

15. Wartość dofinansowania projektu/działania/zadania (zł) w 2020 r.
50000,00

16. Źródła finansowania projektu/działania/zadania
Budżet województwa dolnośląksiego

17. Potwierdzenie prawdziwości informacji.
TAK

Raport o stanie gminy Mieroszów (kopia)
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
Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Mieroszowa przez wykonanie nowej nawierzchni chodnika oraz modernizację
przejść dla pieszych przy ul. Kopernika w Mieroszowie

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

3. Dane kontaktowe
Kod pocztowy : 58-350
Miejscowość : Mieroszów
Ulica / nr domu / nr lokalu : Pl. Niepodległości 1
telefon : 743030443
e-mail : wdrapala@mieroszow
Imię i nazwisko osoby do kontaktu : Wioletta Drapała

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

5. Realizowany cel Strategii
Cel strategiczny 4 – EDUKACJA, OCHRONA ZDROWIA I BEZPIECZEŃSTWO

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.
Polityka prorodzinna

8. Jeżeli zadanie realizuje postanowienia wynikające z uchwały Rady Miejskiej podjętej w 2020 r. proszę
wskazać numer uchwały.
XV/105/2019

9. Zakres rzeczowy projektu/działania/zadania
Zadanie polega na wykonaniu nowej nawierzchni chodnika po obu stronach ul. Kopernika w Mieroszowie z kostki
betonowej, śrutowanej na długości ok. 410 mb na odpowiedniej podbudowie wraz z renowacją barierek ochronnych
oraz montażem 4 lamp solarnych.

10. Projekt/działanie/zadanie realizowane od:
07/07/2020

11. Projekt/działanie/zadanie realizowane do:
30/09/2020

12. Wskaźnik produktu
1.
Nazwa wskaźnika produktu - wykonaniu nowej nawierzchni chodnika na długości ok. 410 mb
Jednostka miary - mb
Wartość docelowa wskaźnika produktu - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Mieroszowa
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 - Mniejsza liczba wypadków
Jednostka miary - szt.
Wartość docelowa wskaźnika rezultatu - 500
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 2020 r.
421387

15. Wartość dofinansowania projektu/działania/zadania (zł) w 2020 r.
112210,00

16. Źródła finansowania projektu/działania/zadania
Budżet województwa dolnośląksiego

17. Potwierdzenie prawdziwości informacji.
TAK

Raport o stanie gminy Mieroszów (kopia)
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
Rajd Górski Letnia Wyrypa Gór Suchych

2. Jednostka organizacyjna gminy realizująca projekt/działanie/zadanie

Mieroszowskie Centrum Kultury

3. Dane kontaktowe
Kod pocztowy : 58-350
Miejscowość : Mieroszów
Ulica / nr domu / nr lokalu : Żeromskiego 28
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 1 – WIZERUNEK, PROMOCJA, KOMUNIKACJA I WSPÓŁPRACA

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.
Nie dot.

8. Jeżeli zadanie realizuje postanowienia wynikające z uchwały Rady Miejskiej podjętej w 2020 r. proszę
wskazać numer uchwały.
Brak

9. Zakres rzeczowy projektu/działania/zadania
1. Organizacja Rajdu
- zakup medali
- zakup wyżywienia
- zakup napojów
- zakup chust wielofunkcyjnych
- wynajęcie karetki pogotowia
- ubezpieczenie
- wynajęcie TOI TOI
- wydruk numerów pamiątkowych

10. Projekt/działanie/zadanie realizowane od:
08/08/2020

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

12. Wskaźnik produktu
1.
Nazwa wskaźnika produktu - organizacja imprezy
Jednostka miary - impreza
Wartość docelowa wskaźnika produktu - 1
2.
Nazwa wskaźnika produktu - brak
Jednostka miary - brak
Wartość docelowa wskaźnika produktu - brak
3.
Nazwa wskaźnika produktu - brak
Jednostka miary - brak
Wartość docelowa wskaźnika produktu - brak

13. Wskaźnik rezultatu
1
Nazwa wskaźnika rezultatu - liczba uczestników
Jednostka miary - osoba
Wartość docelowa wskaźnika rezultatu - 430
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 2020 r.
16471

15. Wartość dofinansowania projektu/działania/zadania (zł) w 2020 r.
0

16. Źródła finansowania projektu/działania/zadania
Środki własne - Mieroszowskie Centrum Kultury
Inne - Wpisowe 15 187 zł, Sanatoria Dolnośląskie 1 219 zł

17. Potwierdzenie prawdziwości informacji.
TAK

Raport o stanie gminy Mieroszów (kopia)
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 realizująca 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 : 743030395
e-mail : mmilosz@mieroszow.pl
Imię i nazwisko osoby do kontaktu : Magdalena Miłosz

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

5. Realizowany cel Strategii
Cel strategiczny 3 – INFRASTRUKTURA I OCHRONA ŚRODOWISKA

6. Proszę wskazać program lub inną strategię, w której realizację wpisuje się projekt/działanie/zadanie
Program 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 2020 r. proszę
wskazać numer uchwały.
XV/105/2019

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. Mają na celu poprawę stanu środowiska.

10. Projekt/działanie/zadanie realizowane od:
01/04/2020

11. Projekt/działanie/zadanie realizowane do:

30/11/2020

12. Wskaźnik produktu
1.
Nazwa wskaźnika produktu - liczba wykonanych przydomowych oczyszczalni ścieków
Jednostka miary - sztuka
Wartość docelowa wskaźnika produktu - 3
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 nowych przydomowych oczyszczalni ścieków
Jednostka miary - sztuka
Wartość docelowa wskaźnika rezultatu - 3
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 2020 r.
72285

15. Wartość dofinansowania projektu/działania/zadania (zł) w 2020 r.
0

16. Źródła finansowania projektu/działania/zadania
Środki własne - XV/105/2019 9000,00 zł
Inne krajowe środki pomocowe
Inne - środki własne mieszkańców 63284,75 zł

17. Potwierdzenie prawdziwości informacji.
TAK

Raport o stanie gminy Mieroszów (kopia)
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 trybun na stadionie przy ul. Sportowej w Mieroszowie

2. Jednostka organizacyjna gminy realizująca projekt/działanie/zadanie

Urząd Miejski w Mieroszowie

3. Dane kontaktowe
Kod pocztowy : 58-350
Miejscowość : Mieroszów
Ulica / nr domu / nr lokalu : Pl. Niepodległości 1
telefon : 743030443
e-mail : wdrapala@mieroszow.pl
Imię i nazwisko osoby do kontaktu : Wioletta Drapała

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

5. Realizowany cel Strategii
Cel strategiczny 1 – WIZERUNEK, PROMOCJA, KOMUNIKACJA I WSPÓŁPRACA

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.
Polityka prorodzinna

8. Jeżeli zadanie realizuje postanowienia wynikające z uchwały Rady Miejskiej podjętej w 2020 r. proszę
wskazać numer uchwały.
XV/105/2019

9. Zakres rzeczowy projektu/działania/zadania
Zadanie polega na wyburzeniu starych i wykonaniu nowych trybun na stadionie przy
ul. Sportowej w Mieroszowie wraz z wykonaniem ogrodzenia trybun. W 2020 roku wykonano zadanie.

10. Projekt/działanie/zadanie realizowane od:
18/08/2020

11. Projekt/działanie/zadanie realizowane do:
12/10/2020

12. Wskaźnik produktu

1.
Nazwa wskaźnika produktu - rozebranie ogrodzenia betonowego o długości 140 mb wraz z utylizacją gruzu
betonowego
Jednostka miary - metry bieżące
Wartość docelowa wskaźnika produktu - Wykonanie trybun
2.
Nazwa wskaźnika produktu - Wykonanie ogrodzenia terenu o długości 122 mb, wysokość 153 cm
Jednostka miary - cm, mb
Wartość docelowa wskaźnika produktu - Wykonanie ogrodzenia
3.
Nazwa wskaźnika produktu Jednostka miary Wartość docelowa wskaźnika produktu -

13. Wskaźnik rezultatu
1
Nazwa wskaźnika rezultatu - Wzrost liczby osób korzystających ze stadionu
Jednostka miary - sztuka
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 2020 r.
194528

15. Wartość dofinansowania projektu/działania/zadania (zł) w 2020 r.
0

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

17. Potwierdzenie prawdziwości informacji.
TAK

Raport o stanie gminy Mieroszów (kopia)
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
Rozwój potencjału przyrodniczego i kulturowego na pograniczu polsko-czeskim

2. Jednostka organizacyjna gminy realizująca projekt/działanie/zadanie

Urząd Miejski w Mieroszowie

3. Dane kontaktowe
Kod pocztowy : 58-350
Miejscowość : Mieroszów
Ulica / nr domu / nr lokalu : Pl. Niepodległości 1
telefon : 743030443
e-mail : wdrapala@mieroszow.pl
Imię i nazwisko osoby do kontaktu : Wioletta Drapała

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

5. Realizowany cel Strategii
Cel strategiczny 1 – WIZERUNEK, PROMOCJA, KOMUNIKACJA I WSPÓŁPRACA

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.
Polityka prorodzinna

8. Jeżeli zadanie realizuje postanowienia wynikające z uchwały Rady Miejskiej podjętej w 2020 r. proszę
wskazać numer uchwały.
XV/105/2019

9. Zakres rzeczowy projektu/działania/zadania
Zadanie polegało na wykonaniu zagospodarowania terenu przy szlaku prowadzącym na górę Suchawę. W ramach
inwestycji zaplanowano wykonanie zagospodarowania turystycznego wraz z elementami małej architektury (ławki,
kosze na odpady, wiata turystyczna, stojaki dla rowerów). W ramach inwestycji wykonano dokumentację projektowokosztorysową. Zadanie będzie dofinansowane w ramach Interreg V-A Republika Czeska – Polska. W 2020 roku
wykonano wiatę drewnianą z mała architekturą.

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

11. Projekt/działanie/zadanie realizowane do:

31/12/2020

12. Wskaźnik produktu
1.
Nazwa wskaźnika produktu - Zagospodarowanie terenu
Jednostka miary - metry
Wartość docelowa wskaźnika produktu - 100
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 - Wzrost turystów korzystających ze szlaku prowadzącym na górę Suchawę
Jednostka miary - sztuka
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 2020 r.
69113

15. Wartość dofinansowania projektu/działania/zadania (zł) w 2020 r.
34000

16. Źródła finansowania projektu/działania/zadania
Środki własne - Budżet Gminy Mieroszów
Zagraniczne środki pomocowe (inne niż Fundusze UE)

17. Potwierdzenie prawdziwości informacji.
TAK

Raport o stanie gminy Mieroszów (kopia)
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
Ograniczenie niskiej emisji transportowej w Gminie Mieroszów poprzez budowę Park&Ride, Bike&Ride oraz wymianę
oświetlenia na energooszczędne

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

3. Dane kontaktowe
Kod pocztowy : 58-350
Miejscowość : Mieroszów
Ulica / nr domu / nr lokalu : Pl. Niepodległości 1
telefon : 743030443
e-mail : wdrapala@mieroszow.pl
Imię i nazwisko osoby do kontaktu : Wioletta Drapała

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

5. Realizowany cel Strategii
Cel strategiczny 1 – WIZERUNEK, PROMOCJA, KOMUNIKACJA I WSPÓŁPRACA

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.
Polityka prorodzinna

8. Jeżeli zadanie realizuje postanowienia wynikające z uchwały Rady Miejskiej podjętej w 2020 r. proszę
wskazać numer uchwały.
XV/105/2019

9. Zakres rzeczowy projektu/działania/zadania
Inwestycja ma na celu ograniczenie niskiej emisji, a w konsekwencji poprawę stanu środowiska i polegała na
wykonaniu parkingu dla samochodów osobowych, w tym dla osób niepełnosprawnych umożliwiającego pozostawienie
auta i kontynuacji podróży alternatywnymi środkami komunikacji zbiorowej oraz wymianę 307 opraw. W ramach
działań w lutym 2019 roku odebrano roboty budowlane polegające na wykonaniu ogrodzonego od strony rzeki parkingu
wraz z nową nawierzchnią ul. Nad Potokiem oraz zagospodarowaniu przyległego terenu – w tym wykonaniu ścieżki
rowerowej, parkingu dla rowerów, ciągów pieszych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną (kanalizacja
deszczowa, oświetlenie terenu energooszczędnymi lampami w technologii LED), montażu małej architektury, takiej jak
ławki i kosze na śmieci. W 2020 roku wybrano wykonawcę, który wymienił 307 opraw i zakończono realizacje projektu.
Projekt jest dofinansowany przez UE w ramach RPO WD.

10. Projekt/działanie/zadanie realizowane od:
28/09/2020

11. Projekt/działanie/zadanie realizowane do:
23/10/2020

12. Wskaźnik produktu
1.
Nazwa wskaźnika produktu - Wymiana oświetlenia na energooszczędne
Jednostka miary - sztuka
Wartość docelowa wskaźnika produktu - 307
2.
Nazwa wskaźnika produktu - Wykonanie parkingu dla samochodów osobowych, w tym dla osób niepełnosprawnych
Jednostka miary - sztuk
Wartość docelowa wskaźnika produktu - 35
3.
Nazwa wskaźnika produktu Jednostka miary Wartość docelowa wskaźnika produktu -

13. Wskaźnik rezultatu
1
Nazwa wskaźnika rezultatu - ilość wymienionych opraw
Jednostka miary - szt
Wartość docelowa wskaźnika rezultatu - 307
2
Nazwa wskaźnika rezultatu - Utworzenie nie nowych miejsc parkingowych
Jednostka miary - sztuk
Wartość docelowa wskaźnika rezultatu - 35

3
Nazwa wskaźnika rezultatu Jednostka miary Wartość docelowa wskaźnika rezultatu -

14. Całkowita wartość projektu/działania/zadania (zł) w 2020 r.
393600

15. Wartość dofinansowania projektu/działania/zadania (zł) w 2020 r.
331160

16. Źródła finansowania projektu/działania/zadania
Fundusze UE

17. Potwierdzenie prawdziwości informacji.
TAK

Raport o stanie gminy Mieroszów (kopia)
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
Zagospodarowanie turystyczne terenów na obszarze Gminy Mieroszów

2. Jednostka organizacyjna gminy realizująca projekt/działanie/zadanie

Urząd Miejski w Mieroszowie

3. Dane kontaktowe
Kod pocztowy : 58-350
Miejscowość : Mieroszów
Ulica / nr domu / nr lokalu : Pl. Niepodległości 1
telefon : 743030443
e-mail : wdrapala@mieroszow.pl
Imię i nazwisko osoby do kontaktu : Wioletta Drapała

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

5. Realizowany cel Strategii
Cel strategiczny 5 – KULTURA, SPORT, REKREACJA I TURYSTYKA

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.
Polityka prorodzinna

8. Jeżeli zadanie realizuje postanowienia wynikające z uchwały Rady Miejskiej podjętej w 2020 r. proszę
wskazać numer uchwały.
XV/105/2019

9. Zakres rzeczowy projektu/działania/zadania
Zadanie polega na zagospodarowaniu terenów turystycznych w Gminie Mieroszów.
W 2020 wykonano koncepcji zagospodarowania terenów atrakcyjnych turystycznie, w ramach zadania opracowano
koncepcję z planowanymi trasami turystycznymi.

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

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

12. Wskaźnik produktu
1.
Nazwa wskaźnika produktu - Zagospodarowanie terenów turystycznych
Jednostka miary - km
Wartość docelowa wskaźnika produktu - teren Gminy Mieroszów
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 - Zagospodarowanie terenów turystycznych
Jednostka miary - sztuki
Wartość docelowa wskaźnika rezultatu - Zwiększenie liczby turystów
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 2020 r.
38429

15. Wartość dofinansowania projektu/działania/zadania (zł) w 2020 r.
0

16. Źródła finansowania projektu/działania/zadania
Środki własne - Budżet Gminy Mieroszów

17. Potwierdzenie prawdziwości informacji.
TAK

Raport o stanie gminy Mieroszów (kopia)
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 dokumentacji projektowej zagospodarowania terenu pomiędzy
ul. Mikołaja Kopernika w Mieroszowie a rzeką Ścinawką poprzez wykonanie
placu zabaw i siłowni zewnętrznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą

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

3. Dane kontaktowe
Kod pocztowy : 58-350
Miejscowość : Mieroszów
Ulica / nr domu / nr lokalu : Pl. Niepodległości 1
telefon : 743030443
e-mail : wdrapala@mieroszow.pl
Imię i nazwisko osoby do kontaktu : Wioletta Drapała

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

5. Realizowany cel Strategii
Cel strategiczny 1 – WIZERUNEK, PROMOCJA, KOMUNIKACJA I WSPÓŁPRACA

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.
Polityka prorodzinna

8. Jeżeli zadanie realizuje postanowienia wynikające z uchwały Rady Miejskiej podjętej w 2020 r. proszę
wskazać numer uchwały.
XV/105/2019

9. Zakres rzeczowy projektu/działania/zadania
Zadanie polega na wykonaniu siłowni zewnętrznej, ogrodzonego placu zabaw
i zagospodarowania terenu pomiędzy ul. Mikołaja Kopernika w Mieroszowie a rzeką Ścinawką, tj. przy nowopowstałym
bulwarze. W ramach inwestycji planuje się wykonać przyjazną przestrzeń publiczną wraz z elementami małej
architektury (ławki, kosze
na odpady, urządzenia fitness, lampy solarne, urządzenia zabawowe), nowe nawierzchnie,
a także nowe nasadzenia zieleni. W ramach inwestycji w 2020 r. wybrano wykonawcę dokumentacji projektowokosztorysowej. Na podstawie dokumentacji sporządzono wniosek, który otrzymał dofinansowanie w ramach
Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalny

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

11. Projekt/działanie/zadanie realizowane do:
31/12/2020

12. Wskaźnik produktu
1.
Nazwa wskaźnika produktu - Wykonanie dokumentacji projektowej
Jednostka miary - sztuka
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 - wykonanie dokumentacji projektowej
Jednostka miary - sztuka
Wartość docelowa wskaźnika rezultatu - 1
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 2020 r.
14145

15. Wartość dofinansowania projektu/działania/zadania (zł) w 2020 r.
0

16. Źródła finansowania projektu/działania/zadania
Środki własne - Budżet Gminy Mieroszów

17. Potwierdzenie prawdziwości informacji.
TAK

Raport o stanie gminy Mieroszów (kopia)
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
Remonty dróg gminnym na terenie Gminy Mieroszów.

2. Jednostka organizacyjna gminy realizująca projekt/działanie/zadanie

Urząd Miejski w Mieroszowie

3. Dane kontaktowe
Kod pocztowy : 58-350
Miejscowość : Mieroszów
Ulica / nr domu / nr lokalu : Pl. Niepodległości 1
telefon : 743030008
e-mail : mblachowska@mieroszow.pl
Imię i nazwisko osoby do kontaktu : Marta Błachowska

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

5. Realizowany cel Strategii
Cel strategiczny 3 – INFRASTRUKTURA I OCHRONA ŚRODOWISKA

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 2020 r. proszę
wskazać numer uchwały.
XV/105/2019

9. Zakres rzeczowy projektu/działania/zadania
Wykonanie robót bieżących związanych z naprawą nawierzchni dróg gminnych. Wzmocnienie kruszywem kamiennym
dróg gruntowych, uzupełnianie ubytków dróg o nawierzchni bitumicznej, naprawy kanalizacji deszczowej wraz z
czyszczeniem przepustów.

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

11. Projekt/działanie/zadanie realizowane do:
31/12/2020

12. Wskaźnik produktu
1.
Nazwa wskaźnika produktu - Bieżąca naprawa dróg
Jednostka miary - szt
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 - Poprawa stanu technicznego dróg.
Jednostka miary - szt
Wartość docelowa wskaźnika rezultatu - 10
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 2020 r.
60400

15. Wartość dofinansowania projektu/działania/zadania (zł) w 2020 r.
0

16. Źródła finansowania projektu/działania/zadania
Środki własne - Budżet Gminy Mieroszów

17. Potwierdzenie prawdziwości informacji.
TAK

Raport o stanie gminy Mieroszów (kopia)
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
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mieroszów w
2020 roku, przyjęty Uchwałą Nr XV/102/2019 rady Miejskiej Mieroszowa z dnia 19 grudnia 2019 r.

2. Jednostka organizacyjna gminy realizująca 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 : 743030395
e-mail : mmilosz@mieroszow.pl
Imię i nazwisko osoby do kontaktu : Magdalena Miłosz

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

5. Realizowany cel Strategii
Cel strategiczny 3 – INFRASTRUKTURA I OCHRONA ŚRODOWISKA

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
2020 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 2020 r. proszę
wskazać numer uchwały.
XV/102/2019

9. Zakres rzeczowy projektu/działania/zadania
Celem programu jest: zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mieroszów, opieka nad bezdomnymi i
wolno żyjącymi zwierzętami z terenu Gminy Mieroszów, ograniczanie populacji zwierząt bezdomnych i wolno żyjących,
promowanie prawidłowych postaw i zachowań człowieka w stosunku do zwierząt.
Priorytetowymi zadaniami programu są: zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt,
opieka nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie, odławianie bezdomnych zwierząt, ograniczanie populacji
zwierząt bezdomnych poprzez ich sterylizację i kastrację, poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt,
usypianie ślepych miotów, wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich,
zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt.

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

11. Projekt/działanie/zadanie realizowane do:
31/12/2020

12. Wskaźnik produktu
1.
Nazwa wskaźnika produktu - zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt
Jednostka miary - sztuka
Wartość docelowa wskaźnika produktu - 10 psów, 6 kotów
2.
Nazwa wskaźnika produktu - ograniczanie populacji zwierząt bezdomnych poprzez ich sterylizację i kastrację
Jednostka miary - sztuka
Wartość docelowa wskaźnika produktu - 16 sterylizacji, 3 kastracje
3.
Nazwa wskaźnika produktu - opieka nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie
Jednostka miary - sztuka
Wartość docelowa wskaźnika produktu - 2 x pomoc weterynaryjna wolno żyjącym kotom, zakup karmy dla kotów wolno
żyjących

13. Wskaźnik rezultatu
1
Nazwa wskaźnika rezultatu - zapewnienie opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności
zwierząt na terenie Gminy Mieroszów
Jednostka miary - sztuka
Wartość docelowa wskaźnika rezultatu - 37
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 2020 r.
33189

15. Wartość dofinansowania projektu/działania/zadania (zł) w 2020 r.
0

16. Źródła finansowania projektu/działania/zadania
Środki własne - 33188

17. Potwierdzenie prawdziwości informacji.
TAK

Raport o stanie gminy Mieroszów (kopia)
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 dokumentacji projektowej zagospodarowania terenu rekreacyjnego
przy ul. Żeromskiego w Mieroszowie poprzez rozbudowę placu zabaw
wraz z infrastrukturą towarzyszącą

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

3. Dane kontaktowe
Kod pocztowy : 58-350
Miejscowość : Mieroszów
Ulica / nr domu / nr lokalu : Pl. Niepodległości 1
telefon : 743030443
e-mail : wdrapala@mieroszow.pl
Imię i nazwisko osoby do kontaktu : Wioletta Drapała

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

5. Realizowany cel Strategii
Cel strategiczny 3 – INFRASTRUKTURA I OCHRONA ŚRODOWISKA

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.
Polityka prorodzinna

8. Jeżeli zadanie realizuje postanowienia wynikające z uchwały Rady Miejskiej podjętej w 2020 r. proszę
wskazać numer uchwały.
XV/105/2019

9. Zakres rzeczowy projektu/działania/zadania
Zadanie polegało na wykonaniu rozbudowy placu zabaw przy ul. Żeromskiego w Mieroszowie. W ramach inwestycji
planuje się wykonać przyjazną przestrzeń publiczną wraz z elementami małej architektury (ławki, lampy solarne, kosze
na odpady, urządzenia zabawowe), nowe nawierzchnie, a także nowe nasadzenia zieleni. W ramach inwestycji w 2020
r. wybrano wykonawcę dokumentacji projektowo- kosztorysowej. Na podstawie dokumentacji sporządzono wniosek,
który otrzymał dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

10. Projekt/działanie/zadanie realizowane od:
31/03/2020

11. Projekt/działanie/zadanie realizowane do:
26/05/2020

12. Wskaźnik produktu
1.
Nazwa wskaźnika produktu - Dokumentacja projektowa
Jednostka miary - sztuk
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 - Wykonanie dokumentacji projektowej
Jednostka miary - sztuk
Wartość docelowa wskaźnika rezultatu - 1
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 2020 r.
14760

15. Wartość dofinansowania projektu/działania/zadania (zł) w 2020 r.
0

16. Źródła finansowania projektu/działania/zadania
Środki własne - Budżet Gminy Mieroszów

17. Potwierdzenie prawdziwości informacji.
TAK

Raport o stanie gminy Mieroszów (kopia)
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 realizująca projekt/działanie/zadanie

Urząd Miejski w Mieroszowie

3. Dane kontaktowe
Kod pocztowy : 58-350
Miejscowość : Mieroszów
Ulica / nr domu / nr lokalu : Pl. Niepodległości 1
telefon : 743030007
e-mail : vnowickabroda@mieroszow.pl
Imię i nazwisko osoby do kontaktu : Violetta Nowicka Broda

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

5. Realizowany cel Strategii
Cel strategiczny 3 – INFRASTRUKTURA I OCHRONA ŚRODOWISKA

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

7. Jeżeli projekt/działanie/zadanie wdraża politykę realizowaną przez gminę proszę o jej wskazanie.
Inna (proszę wskazać jaka) - Programu ochrony środowiska dla Gminy Mieroszów na lata 2019 – 2022

8. Jeżeli zadanie realizuje postanowienia wynikające z uchwały Rady Miejskiej podjętej w 2020 r. proszę
wskazać numer uchwały.
Uchwała Nr XXVI/163/2020 Rady Miejskiej Mieroszowa z dnia 30 września 2020 r.

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:
28/05/2020

11. Projekt/działanie/zadanie realizowane do:
17/08/2020

12. Wskaźnik produktu

1.
Nazwa wskaźnika produktu - azbest- demontaż, transport, unieszkodliwienie
Jednostka miary - Mg
Wartość docelowa wskaźnika produktu - 7,300 Mg
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 - usunięcie azbestu
Jednostka miary - Mg
Wartość docelowa wskaźnika rezultatu - 7,300 Mg
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 2020 r.
8390

15. Wartość dofinansowania projektu/działania/zadania (zł) w 2020 r.
8390,00

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

17. Potwierdzenie prawdziwości informacji.
TAK

Raport o stanie gminy Mieroszów (kopia)
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 łąki kwietnej na skarpie przy ul. M. Kopernika, posadzenie 100 szt. krzewów róży okrywowej wzdłuż
barierek przy skarpie przy ul. M. Kopernika w Mieroszowie, posadzenie drzew w Mieroszowie i Sokołowsku w ramach
nasadzeń zastępczych

2. Jednostka organizacyjna gminy realizująca 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 : 743030395
e-mail : mmilosz@mieroszow.pl
Imię i nazwisko osoby do kontaktu : Magdalena Miłosz

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

5. Realizowany cel Strategii
Cel strategiczny 3 – INFRASTRUKTURA I OCHRONA ŚRODOWISKA

6. Proszę wskazać program lub inną strategię, w której realizację wpisuje się projekt/działanie/zadanie
Program 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 2020 r. proszę
wskazać numer uchwały.
XV/105/2019

9. Zakres rzeczowy projektu/działania/zadania
Zwiększenie udziału zieleni w przestrzeni Gminy Mieroszów

10. Projekt/działanie/zadanie realizowane od:
30/03/2020

11. Projekt/działanie/zadanie realizowane do:
30/04/2020

12. Wskaźnik produktu
1.
Nazwa wskaźnika produktu - łąka kwietna
Jednostka miary - sztuka
Wartość docelowa wskaźnika produktu - 1
2.
Nazwa wskaźnika produktu - posadzenie krzewów róży okrywowej
Jednostka miary - sztuka
Wartość docelowa wskaźnika produktu - 100
3.
Nazwa wskaźnika produktu - posadzenie drzew na ul. Kościelnej i Placu Niepodległości w Mieroszowie oraz w
Sokołowsku
Jednostka miary - sztuka
Wartość docelowa wskaźnika produktu - 16

13. Wskaźnik rezultatu
1
Nazwa wskaźnika rezultatu - zwiększenie udziału zieleni w przestrzeni miasta
Jednostka miary - miejsca
Wartość docelowa wskaźnika rezultatu - 4
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 2020 r.
16600

15. Wartość dofinansowania projektu/działania/zadania (zł) w 2020 r.
0

16. Źródła finansowania projektu/działania/zadania
Środki własne - 16600

17. Potwierdzenie prawdziwości informacji.
TAK

Raport o stanie gminy Mieroszów (kopia)
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
Edukacja mieszkańców Gminy w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi

2. Jednostka organizacyjna gminy realizująca projekt/działanie/zadanie

Urząd Miejski w Mieroszowie

3. Dane kontaktowe
Kod pocztowy : 58-350
Miejscowość : Mieroszów
Ulica / nr domu / nr lokalu : Pl. Niepodległości 1
telefon : 743030007
e-mail : vnowickabroda@mieroszow.pl
Imię i nazwisko osoby do kontaktu : Violetta Nowicka - Broda

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

5. Realizowany cel Strategii
Cel strategiczny 4 – EDUKACJA, OCHRONA ZDROWIA I BEZPIECZEŃSTWO

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

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

8. Jeżeli zadanie realizuje postanowienia wynikające z uchwały Rady Miejskiej podjętej w 2020 r. proszę
wskazać numer uchwały.
Uchwała Nr XIV/96/2019 z dnia 28.11.2019 r.

9. Zakres rzeczowy projektu/działania/zadania
Zorganizowano szkolenia z zakresu segregacji odpadów komunalnych oraz przekazanie materiałów edukacyjnych
(ulotki, komiksy dla dzieci)

10. Projekt/działanie/zadanie realizowane od:
08/01/2020

11. Projekt/działanie/zadanie realizowane do:
27/03/2020

12. Wskaźnik produktu

1.
Nazwa wskaźnika produktu - ulotki i komiksy
Jednostka miary - szt
Wartość docelowa wskaźnika produktu - 3500
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 - ulotki i komiksy
Jednostka miary - szt
Wartość docelowa wskaźnika rezultatu - 1806,41
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 2020 r.
1806

15. Wartość dofinansowania projektu/działania/zadania (zł) w 2020 r.
0

16. Źródła finansowania projektu/działania/zadania
Środki własne - budżet Gminy Mieroszów

17. Potwierdzenie prawdziwości informacji.
TAK

Raport o stanie gminy Mieroszów (kopia)
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 dokumentacji projektowej zagospodarowania terenu rekreacyjnego
przy ul. Kościelnej w Mieroszowie poprzez wykonanie placu zabaw i wykonanie siłowni zewnętrznej wraz z
infrastrukturą towarzyszącą

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

3. Dane kontaktowe
Kod pocztowy : 58-350
Miejscowość : Mieroszów
Ulica / nr domu / nr lokalu : Pl. Niepodległości 1
telefon : 743030443
e-mail : wdrapala@mieroszow.pl
Imię i nazwisko osoby do kontaktu : Wioletta Drapała

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

5. Realizowany cel Strategii
Cel strategiczny 3 – INFRASTRUKTURA I OCHRONA ŚRODOWISKA

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.
Polityka prorodzinna

8. Jeżeli zadanie realizuje postanowienia wynikające z uchwały Rady Miejskiej podjętej w 2020 r. proszę
wskazać numer uchwały.
XV/105/2019

9. Zakres rzeczowy projektu/działania/zadania
Zadanie polega na wykonaniu siłowni zewnętrznej, ogrodzonego placu zabaw
i zagospodarowania terenu przy ul. Kościelnej w Mieroszowie. W ramach inwestycji planuje się wykonać przyjazną
przestrzeń publiczną wraz z elementami małej architektury (ławki, kosze na odpady, urządzenia fitness, lampy solarne,
urządzenia zabawowe –
w tym rozbudowa placu zabaw Nivea), nowe nawierzchnie, a także nowe nasadzenia zieleni. W ramach inwestycji w
2020 r. wybrano wykonawcę dokumentacji projektowo- kosztorysowej. Na podstawie dokumentacji sporządzono
wniosek, który otrzymał dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

10. Projekt/działanie/zadanie realizowane od:
31/03/2020

11. Projekt/działanie/zadanie realizowane do:
26/05/2020

12. Wskaźnik produktu
1.
Nazwa wskaźnika produktu - Dokumentacja projektowa
Jednostka miary - sztuka
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 - Wykonanie dokumentacji projektowej
Jednostka miary - sztuka
Wartość docelowa wskaźnika rezultatu - 1
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 2020 r.
19680

15. Wartość dofinansowania projektu/działania/zadania (zł) w 2020 r.
0

16. Źródła finansowania projektu/działania/zadania
Środki własne - Budżet Gminy Mieroszów

17. Potwierdzenie prawdziwości informacji.
TAK

Raport o stanie gminy Mieroszów (kopia)
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 odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach

2. Jednostka organizacyjna gminy realizująca projekt/działanie/zadanie

Urząd Miejski w Mieroszowie

3. Dane kontaktowe
Kod pocztowy : 58-350
Miejscowość : Mieroszów
Ulica / nr domu / nr lokalu : Pl. Niepodległości 1
telefon : 743030007
e-mail : vnowickabroda@mieroszow.pl
Imię i nazwisko osoby do kontaktu : Violetta Nowicka - Broda

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

5. Realizowany cel Strategii
Cel strategiczny 3 – INFRASTRUKTURA I OCHRONA ŚRODOWISKA

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

7. Jeżeli projekt/działanie/zadanie wdraża politykę realizowaną przez gminę proszę o jej wskazanie.
Inna (proszę wskazać jaka) - odbiór i utylizacja foli rolniczych

8. Jeżeli zadanie realizuje postanowienia wynikające z uchwały Rady Miejskiej podjętej w 2020 r. proszę
wskazać numer uchwały.
XV/105/2019

9. Zakres rzeczowy projektu/działania/zadania
Odbiór folii rolniczych i utylizacja

10. Projekt/działanie/zadanie realizowane od:
23/05/2020

11. Projekt/działanie/zadanie realizowane do:
30/10/2020

12. Wskaźnik produktu
1.

Nazwa wskaźnika produktu - folie rtolnicze
Jednostka miary - Mg
Wartość docelowa wskaźnika produktu - 13,9050 Mg
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 - folie rolnicze
Jednostka miary - Mg
Wartość docelowa wskaźnika rezultatu - 13,9050 Mg
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 2020 r.

6952

15. Wartość dofinansowania projektu/działania/zadania (zł) w 2020 r.
6952,46

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

17. Potwierdzenie prawdziwości informacji.
TAK

Raport o stanie gminy Mieroszów (kopia)
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 punktu oświetleniowego w Unisławiu Śląskim na terenie dz. nr 302

2. Jednostka organizacyjna gminy realizująca projekt/działanie/zadanie

Urząd Miejski w Mieroszowie

3. Dane kontaktowe
Kod pocztowy : 58-350
Miejscowość : Mieroszów
Ulica / nr domu / nr lokalu : Pl. Niepodległości 1
telefon : 743030443
e-mail : wdrapala@mieroszow.pl
Imię i nazwisko osoby do kontaktu : Wioletta Drapała

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

5. Realizowany cel Strategii
Cel strategiczny 3 – INFRASTRUKTURA I OCHRONA ŚRODOWISKA

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.
Polityka prorodzinna

8. Jeżeli zadanie realizuje postanowienia wynikające z uchwały Rady Miejskiej podjętej w 2020 r. proszę
wskazać numer uchwały.
XV/105/2019

9. Zakres rzeczowy projektu/działania/zadania
Zadanie polega na wykonaniu punktu oświetlenia drogowego na terenie Gminy Mieroszów
w Unisławiu Śląskim. W ramach inwestycji wykonano montaż punktu oświetlenia hybrydowego w technologii LED.

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

11. Projekt/działanie/zadanie realizowane do:
31/12/2020

12. Wskaźnik produktu

1.
Nazwa wskaźnika produktu - Oświetlenie hybrydowe w technologii LED
Jednostka miary - sztuka
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 - lampa LED
Jednostka miary - sztuka
Wartość docelowa wskaźnika rezultatu - 1
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 2020 r.
10500

15. Wartość dofinansowania projektu/działania/zadania (zł) w 2020 r.
0

16. Źródła finansowania projektu/działania/zadania
Środki własne - Budżet Gminy Mieroszów

17. Potwierdzenie prawdziwości informacji.
TAK

Raport o stanie gminy Mieroszów (kopia)
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 ciągnika wraz z osprzętem na potrzeby utrzymania dróg i chodników gminnych.

2. Jednostka organizacyjna gminy realizująca projekt/działanie/zadanie

Urząd Miejski w Mieroszowie

3. Dane kontaktowe
Kod pocztowy : 58-350
Miejscowość : Mieroszów
Ulica / nr domu / nr lokalu : Pl. Niepodległości 1
telefon : 743030443
e-mail : wdrapala2mieroszow.pl
Imię i nazwisko osoby do kontaktu : Wioletta Drapała

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

5. Realizowany cel Strategii
Cel strategiczny 3 – INFRASTRUKTURA I OCHRONA ŚRODOWISKA

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.
Polityka prorodzinna

8. Jeżeli zadanie realizuje postanowienia wynikające z uchwały Rady Miejskiej podjętej w 2020 r. proszę
wskazać numer uchwały.
XV/105/2019

9. Zakres rzeczowy projektu/działania/zadania
Inwestycja polegała na zakupie mini ciągnika komunalnego z osprzętem tj pług odśnieżnym/śnieżny prostym,
posypywarką kurtynową piasku i soli, zamiatarką, kosiarką bijakową, kosiarką bijakową tylno - boczną. Zakup
zrealizowano w 2020 r.

10. Projekt/działanie/zadanie realizowane od:
30/11/2020

11. Projekt/działanie/zadanie realizowane do:
08/12/2020

12. Wskaźnik produktu
1.
Nazwa wskaźnika produktu - Ciągnik wraz z osprzętem
Jednostka miary - sztuka
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 - Zakup ciągnika wraz z osprzętem
Jednostka miary - sztuka
Wartość docelowa wskaźnika rezultatu - 1
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 2020 r.
129272

15. Wartość dofinansowania projektu/działania/zadania (zł) w 2020 r.
0

16. Źródła finansowania projektu/działania/zadania
Środki własne - Budżet Gminy Mieroszów

17. Potwierdzenie prawdziwości informacji.
TAK

Raport o stanie gminy Mieroszów (kopia)
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
28 Finał WOŚP ; Mieroszów

2. Jednostka organizacyjna gminy realizująca projekt/działanie/zadanie

Mieroszowskie Centrum Kultury

3. Dane kontaktowe
Kod pocztowy : 58-350
Miejscowość : Mieroszów
Ulica / nr domu / nr lokalu : ul. Żeromskiego 28
telefon : 748801268
e-mail : mck@mck.pl
Imię i nazwisko osoby do kontaktu : Barbara Bukowska-Matusiewicz

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

5. Realizowany cel Strategii
Cel strategiczny 4 – EDUKACJA, OCHRONA ZDROWIA I BEZPIECZEŃSTWO

6. Proszę wskazać program lub inną strategię, w której realizację wpisuje się projekt/działanie/zadanie
Inne - Działalność charytatywna mieszkańców

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 2020 r. proszę
wskazać numer uchwały.
nie

9. Zakres rzeczowy projektu/działania/zadania
Organizacja 28 Finału WOŚP - zapewnienie pomieszczeń oraz niezbędnego sprzętu do przeprowadzenia wydarzenia

10. Projekt/działanie/zadanie realizowane od:
12/01/2020

11. Projekt/działanie/zadanie realizowane do:
12/01/2020

12. Wskaźnik produktu
Brak odpowiedzi.

13. Wskaźnik rezultatu
Brak odpowiedzi.

14. Całkowita wartość projektu/działania/zadania (zł) w 2020 r.
30001

15. Wartość dofinansowania projektu/działania/zadania (zł) w 2020 r.
0

16. Źródła finansowania projektu/działania/zadania
Inne - dobrowolne wpłaty uczestników wydarzenia

17. Potwierdzenie prawdziwości informacji.
TAK

Raport o stanie gminy Mieroszów (kopia)
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 sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej i sieci kanalizacji deszczowej w ul. Przejazd w
Mieroszowie

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

3. Dane kontaktowe
Kod pocztowy : 58-350
Miejscowość : Mieroszów
Ulica / nr domu / nr lokalu : Pl. Niepodległości 1
telefon : 743030443
e-mail : wdrapala@mieroszow.pl
Imię i nazwisko osoby do kontaktu : Wioletta Drapala

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

5. Realizowany cel Strategii
Cel strategiczny 3 – INFRASTRUKTURA I OCHRONA ŚRODOWISKA

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.
Polityka prorodzinna

8. Jeżeli zadanie realizuje postanowienia wynikające z uchwały Rady Miejskiej podjętej w 2020 r. proszę
wskazać numer uchwały.
XV/105/2019

9. Zakres rzeczowy projektu/działania/zadania
Inwestycja polegała na modernizacji starego i spękanego fragmentu sieci wodociągowej biegnącego w Mieroszowie w
ul. Przejazd o długości ok. 200mb. Inwestycję wykonano w 2020 r. Inwestycja była współfinansowana przez środki
pochodzące z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

10. Projekt/działanie/zadanie realizowane od:
04/09/2020

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

12. Wskaźnik produktu
1.
Nazwa wskaźnika produktu - Modernizacja sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej i sieci kanalizacji
deszczowej.
Jednostka miary - mb
Wartość docelowa wskaźnika produktu - 200
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 - Modernizacja sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej i sieci kanalizacji
deszczowej.
Jednostka miary - mb
Wartość docelowa wskaźnika rezultatu - 200
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 2020 r.
340231

15. Wartość dofinansowania projektu/działania/zadania (zł) w 2020 r.
306147

16. Źródła finansowania projektu/działania/zadania
Środki własne - XV/105/2019
Inne - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

17. Potwierdzenie prawdziwości informacji.
TAK

Raport o stanie gminy Mieroszów (kopia)
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
Utwardzenie nawierzchni przy PSP w Kowalowej

2. Jednostka organizacyjna gminy realizująca projekt/działanie/zadanie

Urząd Miejski w Mieroszowie

3. Dane kontaktowe
Kod pocztowy : 58-350
Miejscowość : Mieroszów
Ulica / nr domu / nr lokalu : Pl. Niepodległości 1
telefon : 743030443
e-mail : wdrapala@mieroszow.pl
Imię i nazwisko osoby do kontaktu : Wioletta Drapała

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

5. Realizowany cel Strategii
Cel strategiczny 3 – INFRASTRUKTURA I OCHRONA ŚRODOWISKA

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.
Polityka prorodzinna

8. Jeżeli zadanie realizuje postanowienia wynikające z uchwały Rady Miejskiej podjętej w 2020 r. proszę
wskazać numer uchwały.
XV/105/2019

9. Zakres rzeczowy projektu/działania/zadania
Inwestycja polega na wykonaniu nowej, utwardzonej nawierzchni fragmentu terenu nieruchomości na której
zlokalizowana jest PSP w Kowalowej. W ramach zadania wykonano nawierzchnię z kostki betonowej na odpowiedniej
podbudowie.

10. Projekt/działanie/zadanie realizowane od:
01/06/2020

11. Projekt/działanie/zadanie realizowane do:
31/07/2020

12. Wskaźnik produktu
1.
Nazwa wskaźnika produktu - Utwardzenie nawierzchni przy PSP w Kowalowej
Jednostka miary - cm
Wartość docelowa wskaźnika produktu - 8
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 - Utwardzenie nawierzchni przy PSP w Kowalowej
Jednostka miary - cm
Wartość docelowa wskaźnika rezultatu - 8
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 2020 r.
62681

15. Wartość dofinansowania projektu/działania/zadania (zł) w 2020 r.
0

16. Źródła finansowania projektu/działania/zadania
Środki własne - XV/105/2019

17. Potwierdzenie prawdziwości informacji.
TAK

Raport o stanie gminy Mieroszów (kopia)
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 dokumentacji projektowej budowy budynku remizy Ochotniczej
Straży Pożarnej w Mieroszowie przy ul. Żeromskiego wraz z niezbędną
infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem przyległego terenu

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

3. Dane kontaktowe
Kod pocztowy : 58-350
Miejscowość : Mieroszów
Ulica / nr domu / nr lokalu : Pl. Niepodległości 1
telefon : 743030443
e-mail : wdrapala@mieroszow.pl
Imię i nazwisko osoby do kontaktu : Wioletta Drapała

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

5. Realizowany cel Strategii
Cel strategiczny 3 – INFRASTRUKTURA I OCHRONA ŚRODOWISKA

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.
Polityka prorodzinna

8. Jeżeli zadanie realizuje postanowienia wynikające z uchwały Rady Miejskiej podjętej w 2020 r. proszę
wskazać numer uchwały.
XV/105/2019

9. Zakres rzeczowy projektu/działania/zadania
Zadanie polegało na wykonaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy budynku
na terenie dz. 265/8 obr. Mieroszów 1, na potrzeby remizy Ochotniczej Straży Pożarnej
w Mieroszowie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną sanitarną (wodociągową, kanalizacyjną, centralnego
ogrzewania, wentylacyjną i klimatyzacyjną) i elektryczną oraz zagospodarowaniem przyległego terenu (zjazd z ul.
Żeromskiego, miejsca postojowe, dojścia i dojazdy, ogrodzenie terenu, oświetlenie zewnętrzne, chodnik przy ul.
Żeromskiego wzdłuż działki objętej inwestycja. Budynek zaplanowano jako jedno– lub dwukondygnacyjny
z poddaszem użytkowym, niepodpiwniczony, o powierzchni zabudowy ok. 500 m2,
w technologii tradycyjnej z dachem dwuspadowym ceramicznym w kolorze czerwonym,
z uwzględnieniem systemów ograniczających zużycie energii. W 2020 roku zakończono wykonanie zadania

dotyczącego dokumentacji projektowej, która stanowiła podstawę do sporządzenia wniosku o dofinansowanie w
ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. W 2020 wszczęto postępowanie przetargowe na realizacje
budowy remizy strażackiej.

10. Projekt/działanie/zadanie realizowane od:
06/04/2020

11. Projekt/działanie/zadanie realizowane do:
30/09/2020

12. Wskaźnik produktu
1.
Nazwa wskaźnika produktu - Dokumentacja projektowo - kosztorysowa
Jednostka miary - sztuka
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 - Wykonano dokumentację projektowo - kosztorysową
Jednostka miary - sztuka
Wartość docelowa wskaźnika rezultatu - 1
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 2020 r.
58548

15. Wartość dofinansowania projektu/działania/zadania (zł) w 2020 r.
0

16. Źródła finansowania projektu/działania/zadania
Środki własne - XV/105/2019

17. Potwierdzenie prawdziwości informacji.
TAK

Raport o stanie gminy Mieroszów (kopia)
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 pomieszczeń WC Urzędu Miejskiego w Mieroszowie

2. Jednostka organizacyjna gminy realizująca projekt/działanie/zadanie

Urząd Miejski w Mieroszowie

3. Dane kontaktowe
Kod pocztowy : 58-350
Miejscowość : Mieroszów
Ulica / nr domu / nr lokalu : Pl. Niepodległości 1
telefon : 743030443
e-mail : wdrapala@mieroszow.pl
Imię i nazwisko osoby do kontaktu : Wioletta Drapała

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

5. Realizowany cel Strategii
Cel strategiczny 3 – INFRASTRUKTURA I OCHRONA ŚRODOWISKA

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.
Polityka prorodzinna

8. Jeżeli zadanie realizuje postanowienia wynikające z uchwały Rady Miejskiej podjętej w 2020 r. proszę
wskazać numer uchwały.
XV/105/2019

9. Zakres rzeczowy projektu/działania/zadania
Inwestycja polegała na wykonaniu przebudowy pomieszczeń Urzędu Miejskiego
w Mieroszowie w celu wykonania pomieszczeń WC (jedno na I piętrze i dwa na II piętrze). W ramach zadania
zaplanowano wymianę instalacji sanitarnych (wodna, kanalizacyjna, wentylacyjna), stolarki drzwiowej, okładzin
ściennych i podłogowych oraz armatury, a także w miarę możliwości rozbudowę pomieszczeń. W 2020 r. wykonano
roboty budowlane w ramach zadania i zakończono zadanie inwestycyjne.

10. Projekt/działanie/zadanie realizowane od:
03/04/2020

11. Projekt/działanie/zadanie realizowane do:

11/09/2020

12. Wskaźnik produktu
1.
Nazwa wskaźnika produktu - Pomieszczenia WC
Jednostka miary - sztuka
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 - Wykonanie przebudowy pomieszczeń WC
Jednostka miary - sztuka
Wartość docelowa wskaźnika rezultatu - 4
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 2020 r.
101668

15. Wartość dofinansowania projektu/działania/zadania (zł) w 2020 r.
0

16. Źródła finansowania projektu/działania/zadania
Środki własne - XV/105/2019

17. Potwierdzenie prawdziwości informacji.
TAK

Raport o stanie gminy Mieroszów (kopia)
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 instalacji centralnego ogrzewania w budynku ul. Unisławska 2

2. Jednostka organizacyjna gminy realizująca projekt/działanie/zadanie

Urząd Miejski w Mieroszowie

3. Dane kontaktowe
Kod pocztowy : 58-350
Miejscowość : Mieroszów
Ulica / nr domu / nr lokalu : Pl. Niepodległości 1
telefon : 743030443
e-mail : wdrapala@mieroszow.pl
Imię i nazwisko osoby do kontaktu : Wioletta Drapała

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

5. Realizowany cel Strategii
Cel strategiczny 3 – INFRASTRUKTURA I OCHRONA ŚRODOWISKA

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.
Polityka prorodzinna

8. Jeżeli zadanie realizuje postanowienia wynikające z uchwały Rady Miejskiej podjętej w 2020 r. proszę
wskazać numer uchwały.
XV/105/2019

9. Zakres rzeczowy projektu/działania/zadania
Inwestycja polegała na wykonaniu nowej, przyjaznej środowisku instalacji centralnego ogrzewania dla obsługi
mieszkańców budynku komunalnego przy ul. Unisławskiej 2
w Sokołowsku. W 2020 r. wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową oraz wykonano roboty budowlane
dotyczące wymiany źródła ciepła w kotłowni wraz z pracami towarzyszącymi.

10. Projekt/działanie/zadanie realizowane od:
24/08/2020

11. Projekt/działanie/zadanie realizowane do:
07/10/2020

12. Wskaźnik produktu
1.
Nazwa wskaźnika produktu - centralne ogrzewanie
Jednostka miary - sztuk
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 - Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania
Jednostka miary - sztuka
Wartość docelowa wskaźnika rezultatu - 1
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 2020 r.
109987

15. Wartość dofinansowania projektu/działania/zadania (zł) w 2020 r.
0

16. Źródła finansowania projektu/działania/zadania
Środki własne - XV/105/2019

17. Potwierdzenie prawdziwości informacji.
TAK

Raport o stanie gminy Mieroszów (kopia)
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
Dzień Kobiet

2. Jednostka organizacyjna gminy realizująca projekt/działanie/zadanie

Mieroszowskie Centrum Kultury

3. Dane kontaktowe
Kod pocztowy : 58-350
Miejscowość : Mieroszów
Ulica / nr domu / nr lokalu : Żeromskiego 28
telefon : 748801268
e-mail : mck@mck.pl
Imię i nazwisko osoby do kontaktu : Ilona Henko

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

5. Realizowany cel Strategii
Cel strategiczny 5 – KULTURA, SPORT, REKREACJA I TURYSTYKA

6. Proszę wskazać program lub inną strategię, w której realizację wpisuje się projekt/działanie/zadanie
Inne - działalność statutowa Mieroszowskiego Centrum Kultury

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 2020 r. proszę
wskazać numer uchwały.
nie

9. Zakres rzeczowy projektu/działania/zadania
Przygotowanie koncertu/wydarzenia "Dzień Kobiet", udostępnienie pomieszczeń, sprzętu i obsługi niezbędnych do
przeprowadzenia w.w.

10. Projekt/działanie/zadanie realizowane od:
07/03/2020

11. Projekt/działanie/zadanie realizowane do:
07/03/2020

12. Wskaźnik produktu

Brak odpowiedzi.

13. Wskaźnik rezultatu
Brak odpowiedzi.

14. Całkowita wartość projektu/działania/zadania (zł) w 2020 r.
2019

15. Wartość dofinansowania projektu/działania/zadania (zł) w 2020 r.
0

16. Źródła finansowania projektu/działania/zadania
Środki własne - nie dotyczy

17. Potwierdzenie prawdziwości informacji.
TAK

Raport o stanie gminy Mieroszów (kopia)
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
Dyktando Gminne

2. Jednostka organizacyjna gminy realizująca projekt/działanie/zadanie

Mieroszowskie Centrum Kultury

3. Dane kontaktowe
Kod pocztowy : 58-350
Miejscowość : Mieroszów
Ulica / nr domu / nr lokalu : Żeromskiego 28
telefon : 748801268
e-mail : mck@mck.pl
Imię i nazwisko osoby do kontaktu : Ilona Henko

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

5. Realizowany cel Strategii
Cel strategiczny 4 – EDUKACJA, OCHRONA ZDROWIA I BEZPIECZEŃSTWO

6. Proszę wskazać program lub inną strategię, w której realizację wpisuje się projekt/działanie/zadanie
Inne - Działalność statutowa Mieroszowskiegho Centrum Kultury

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 2020 r. proszę
wskazać numer uchwały.
nie dotyczy

9. Zakres rzeczowy projektu/działania/zadania
Organizacja Dyktanda Gminnego

10. Projekt/działanie/zadanie realizowane od:
25/02/2020

11. Projekt/działanie/zadanie realizowane do:
25/02/2020

12. Wskaźnik produktu
Brak odpowiedzi.

13. Wskaźnik rezultatu
Brak odpowiedzi.

14. Całkowita wartość projektu/działania/zadania (zł) w 2020 r.
228

15. Wartość dofinansowania projektu/działania/zadania (zł) w 2020 r.
0

16. Źródła finansowania projektu/działania/zadania
Środki własne - nie dotyczy

17. Potwierdzenie prawdziwości informacji.
TAK

Raport o stanie gminy Mieroszów (kopia)
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
Konkurs recytatorski "Pegazik"

2. Jednostka organizacyjna gminy realizująca projekt/działanie/zadanie

Mieroszowskie Centrum Kultury

3. Dane kontaktowe
Kod pocztowy : 58-350
Miejscowość : Mieroszów
Ulica / nr domu / nr lokalu : Żeromskiego 28
telefon : 748801268
e-mail : mck@mck.pl
Imię i nazwisko osoby do kontaktu : Ilona Henko

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

5. Realizowany cel Strategii
Cel strategiczny 4 – EDUKACJA, OCHRONA ZDROWIA I BEZPIECZEŃSTWO

6. Proszę wskazać program lub inną strategię, w której realizację wpisuje się projekt/działanie/zadanie
Inne - Działalność statutowa Mieroszowskiego Centrum Kultury

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 2020 r. proszę
wskazać numer uchwały.
nie dotyczy

9. Zakres rzeczowy projektu/działania/zadania
Organizacja konkursu

10. Projekt/działanie/zadanie realizowane od:
06/02/2020

11. Projekt/działanie/zadanie realizowane do:
06/02/2020

12. Wskaźnik produktu
Brak odpowiedzi.

13. Wskaźnik rezultatu
Brak odpowiedzi.

14. Całkowita wartość projektu/działania/zadania (zł) w 2020 r.
400

15. Wartość dofinansowania projektu/działania/zadania (zł) w 2020 r.
0

16. Źródła finansowania projektu/działania/zadania
Środki własne - nie dotyczy

17. Potwierdzenie prawdziwości informacji.
TAK

Raport o stanie gminy Mieroszów (kopia)
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 przydomowej oczyszczalni ścieków ul. Wałbrzyska 57

2. Jednostka organizacyjna gminy realizująca projekt/działanie/zadanie

Urząd Miejski w Mieroszowie

3. Dane kontaktowe
Kod pocztowy : 58-350
Miejscowość : Mieroszów
Ulica / nr domu / nr lokalu : Pl. Niepodległości 1
telefon : 743030443
e-mail : wdrapala@mieroszow.pl
Imię i nazwisko osoby do kontaktu : Wioletta Drapała

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

5. Realizowany cel Strategii
Cel strategiczny 3 – INFRASTRUKTURA I OCHRONA ŚRODOWISKA

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.
Polityka prorodzinna

8. Jeżeli zadanie realizuje postanowienia wynikające z uchwały Rady Miejskiej podjętej w 2020 r. proszę
wskazać numer uchwały.
XV/105/2019

9. Zakres rzeczowy projektu/działania/zadania
Inwestycja polegała na likwidacji istniejącego zbiornika bezodpływowego na nieczystości ciekłe i wykonaniu lokalnej,
przydomowej oczyszczalni ścieków dla obsługi mieszkańców budynku komunalnego przy ul. Wałbrzyskiej 57 w
Kowalowej wraz z odprowadzeniem oczyszczonych ścieków do rzeki Ścinawki, na podstawie pozwolenia
wodnoprawnego wydanego przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. W 2020 r. wykonano roboty
budowlane na podstawie zatwierdzonej dokumentacji projektowej.

10. Projekt/działanie/zadanie realizowane od:
03/09/2020

11. Projekt/działanie/zadanie realizowane do:

30/11/2020

12. Wskaźnik produktu
1.
Nazwa wskaźnika produktu - Oczyszczalnia ścieków
Jednostka miary - sztuka
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 - Wykonanie przydomowej oczyszczalni ścieków
Jednostka miary - sztuka
Wartość docelowa wskaźnika rezultatu - 1
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 2020 r.
94710

15. Wartość dofinansowania projektu/działania/zadania (zł) w 2020 r.
0

16. Źródła finansowania projektu/działania/zadania
Środki własne - XV/105/2019

17. Potwierdzenie prawdziwości informacji.
TAK

Raport o stanie gminy Mieroszów (kopia)
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
"Ferie z MCK", Mieroszów

2. Jednostka organizacyjna gminy realizująca projekt/działanie/zadanie

Mieroszowskie Centrum Kultury

3. Dane kontaktowe
Kod pocztowy : 58-350
Miejscowość : Mieroszów
Ulica / nr domu / nr lokalu : Żeromskiego 28
telefon : 748801268
e-mail : mck@mck.pl
Imię i nazwisko osoby do kontaktu : Ilona Henko

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

5. Realizowany cel Strategii
Cel strategiczny 5 – KULTURA, SPORT, REKREACJA I TURYSTYKA

6. Proszę wskazać program lub inną strategię, w której realizację wpisuje się projekt/działanie/zadanie
Inne - Działalność statutowa Mieroszowskiego Centrum Kultury

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 2020 r. proszę
wskazać numer uchwały.
nie dotyczy

9. Zakres rzeczowy projektu/działania/zadania
Organizacja i przeprowadzenie zajęć dla dzieci i młodzieży w czasie ferii zimowych

10. Projekt/działanie/zadanie realizowane od:
10/02/2020

11. Projekt/działanie/zadanie realizowane do:
21/02/2020

12. Wskaźnik produktu
Brak odpowiedzi.

13. Wskaźnik rezultatu
Brak odpowiedzi.

14. Całkowita wartość projektu/działania/zadania (zł) w 2020 r.
1072

15. Wartość dofinansowania projektu/działania/zadania (zł) w 2020 r.
0

16. Źródła finansowania projektu/działania/zadania
Środki własne - nie dotyczy

17. Potwierdzenie prawdziwości informacji.
TAK

Raport o stanie gminy Mieroszów (kopia)
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
"Wakacje z MCK", Mieroszów

2. Jednostka organizacyjna gminy realizująca projekt/działanie/zadanie

Mieroszowskie Centrum Kultury

3. Dane kontaktowe
Kod pocztowy : 58-350
Miejscowość : Mieroszów
Ulica / nr domu / nr lokalu : Żeromskiego 28
telefon : 748801268
e-mail : mck@mck.pl
Imię i nazwisko osoby do kontaktu : Ilona Henko

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

5. Realizowany cel Strategii
Cel strategiczny 5 – KULTURA, SPORT, REKREACJA I TURYSTYKA

6. Proszę wskazać program lub inną strategię, w której realizację wpisuje się projekt/działanie/zadanie
Inne - Działalność statutowa Mieroszowskiego Centrrum Kultury

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 2020 r. proszę
wskazać numer uchwały.
nie dotyczy

9. Zakres rzeczowy projektu/działania/zadania
Organizacja i przeprowadzenie zajęć dla dzieci i młodzieży; zapewnienie opieki na czas wakacyjny

10. Projekt/działanie/zadanie realizowane od:
01/07/2020

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

12. Wskaźnik produktu
Brak odpowiedzi.

13. Wskaźnik rezultatu
Brak odpowiedzi.

14. Całkowita wartość projektu/działania/zadania (zł) w 2020 r.
178

15. Wartość dofinansowania projektu/działania/zadania (zł) w 2020 r.
0

16. Źródła finansowania projektu/działania/zadania
Środki własne - nie dotyczy

17. Potwierdzenie prawdziwości informacji.
TAK

Raport o stanie gminy Mieroszów (kopia)
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 nowych elementów mostu zlokalizowanego nad torami kolejowymi
w Kowalowej

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

3. Dane kontaktowe
Kod pocztowy : 58-350
Miejscowość : Mieroszów
Ulica / nr domu / nr lokalu : Pl. Niepodległości 1
telefon : 743030443
e-mail : wdrapala@mieroszów.pl
Imię i nazwisko osoby do kontaktu : Wioletta Drapała

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

5. Realizowany cel Strategii
Cel strategiczny 3 – INFRASTRUKTURA I OCHRONA ŚRODOWISKA

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.
Polityka prorodzinna

8. Jeżeli zadanie realizuje postanowienia wynikające z uchwały Rady Miejskiej podjętej w 2020 r. proszę
wskazać numer uchwały.
XV/105/20219

9. Zakres rzeczowy projektu/działania/zadania
Inwestycja polegała na wykonaniu nowych elementów zniszczonego mostu zlokalizowanego
nad torami kolejowymi w Kowalowej. W dniu 21.01.2019 r. ogłoszono w Biuletynie Informacji Publicznej zapytanie
ofertowe na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, a w dniu 31.01.2019 r. informację o wyborze oferty. Z
uwagi
na skomplikowany i obszerny zakres, a także konieczność poczynienia uzgodnień z zarządcą infrastruktury kolejowej,
w 2019 r. trwały prace związane z przygotowaniem dokumentacji projektowo-kosztorysowej. W 2020 r. dokonano
zapłaty wynagrodzenia wykonawcy, za wykonanie etapu II umowy.

10. Projekt/działanie/zadanie realizowane od:
31/01/2019

11. Projekt/działanie/zadanie realizowane do:
31/01/2020

12. Wskaźnik produktu
1.
Nazwa wskaźnika produktu - Most
Jednostka miary - sztuka
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 - Wykonanie mostu zlokalizowanego nad torami w Kowalowej
Jednostka miary - sztuka
Wartość docelowa wskaźnika rezultatu - 1
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 2020 r.
6150

15. Wartość dofinansowania projektu/działania/zadania (zł) w 2020 r.
0

16. Źródła finansowania projektu/działania/zadania
Środki własne - XV/105/2019

17. Potwierdzenie prawdziwości informacji.
TAK

Raport o stanie gminy Mieroszów (kopia)
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 nowych elementów mostu w Sokołowsku na terenie dz. nr ewid. 112

2. Jednostka organizacyjna gminy realizująca projekt/działanie/zadanie

Urząd Miejski w Mieroszowie

3. Dane kontaktowe
Kod pocztowy : 58-350
Miejscowość : Mieroszów
Ulica / nr domu / nr lokalu : Pl. Niepodległości 1
telefon : 743030443
e-mail : wdrapala@mieroszow.pl
Imię i nazwisko osoby do kontaktu : Wioletta Drapała

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

5. Realizowany cel Strategii
Cel strategiczny 3 – INFRASTRUKTURA I OCHRONA ŚRODOWISKA

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 2020 r. proszę
wskazać numer uchwały.
XV/105/2019

9. Zakres rzeczowy projektu/działania/zadania
Inwestycja polegała na wykonaniu nowych elementów zniszczonego mostu zlokalizowanego w Sokołowsku w ciągu ul.
Osiedle. W dniu 04.09.2018 r. ogłoszono w Biuletynie Informacji Publicznej zapytanie ofertowe na wykonanie
dokumentacji projektowo-kosztorysowej,
a w dniu 17.09.2018 r. informację o wyborze oferty. Z uwagi na skomplikowany i obszerny zakres, a także konieczność
poczynienia uzgodnień z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie i Lasami Państwowymi w 2018 r. i 2019
r. trwały prace związane z przygotowaniem dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Roboty budowlane zostały
wykonane w 2020 r. ,zadanie było dofinansowane będą w ramach Funduszu Dróg Samorządowych, na podstawie
złożonego wniosku o udzielenie dofinansowania oraz Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

10. Projekt/działanie/zadanie realizowane od:

03/07/2020

11. Projekt/działanie/zadanie realizowane do:
21/09/2020

12. Wskaźnik produktu
1.
Nazwa wskaźnika produktu - Most
Jednostka miary - sztuka
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 - Wykonanie mostu
Jednostka miary - sztuka
Wartość docelowa wskaźnika rezultatu - 1
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 2020 r.
367916

15. Wartość dofinansowania projektu/działania/zadania (zł) w 2020 r.
297537

16. Źródła finansowania projektu/działania/zadania
Środki własne - XV/105/2019
Inne - Fundusz Dróg Samorzadowych oraz Rządowy Fundusz

17. Potwierdzenie prawdziwości informacji.
TAK

Raport o stanie gminy Mieroszów (kopia)
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 „Szansa na lepsze jutro II” realizowany na terenie Gminy Mieroszów.

2. Jednostka organizacyjna gminy realizująca projekt/działanie/zadanie

Ośrodek Pomocy Społecznej w Mieroszowie

3. Dane kontaktowe
Kod pocztowy : 58-350
Miejscowość : Mieroszów
Ulica / nr domu / nr lokalu : Żeromskiego 32
telefon : 74 8458262
e-mail : sekretariat@ops.mieroszow.pl
Imię i nazwisko osoby do kontaktu : Bogusława Nawrat

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

5. Realizowany cel Strategii
Cel strategiczny 4 – EDUKACJA, OCHRONA ZDROWIA I BEZPIECZEŃSTWO

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

7. Jeżeli projekt/działanie/zadanie wdraża politykę realizowaną przez gminę proszę o jej wskazanie.
Inna (proszę wskazać jaka) - edukacyjna, politka społeczna, ograniczanie wykluczenia społecznego

8. Jeżeli zadanie realizuje postanowienia wynikające z uchwały Rady Miejskiej podjętej w 2020 r. proszę
wskazać numer uchwały.
Uchwała Nr XXVIII/173/2020 Rady Miejskiej Mieroszowa z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu
Gminy Mieroszów na 2021 rok

9. Zakres rzeczowy projektu/działania/zadania
Zrekrutowano do udziału w Projekcie 10 osób zamieszkujących Gminę Mieroszów; realizowano pracę socjalną w tym
zawarto 10 kontraktów socjalnych z uczestnikami Projektu.

10. Projekt/działanie/zadanie realizowane od:
01/12/2020

11. Projekt/działanie/zadanie realizowane do:
31/12/2021

12. Wskaźnik produktu
1.
Nazwa wskaźnika produktu - liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objetych wsparciem w
programie
Jednostka miary - osoby
Wartość docelowa wskaźnika produktu - 10
2.
Nazwa wskaźnika produktu - Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie
Jednostka miary - osoby
Wartość docelowa wskaźnika produktu - 2
3.
Nazwa wskaźnika produktu - Liczba osób objętych aktywną integracją o charakterze społecznym - Praca socjalna kontrakt socjalny
Jednostka miary - osoby
Wartość docelowa wskaźnika produktu - 10

13. Wskaźnik rezultatu
Brak odpowiedzi.

14. Całkowita wartość projektu/działania/zadania (zł) w 2020 r.
186819

15. Wartość dofinansowania projektu/działania/zadania (zł) w 2020 r.
155667

16. Źródła finansowania projektu/działania/zadania
Środki własne - Uchwała Nr XXVIII/173/2020 Rady Miejskiej Mieroszowa z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie
uchwalenia budżetu Gminy Mieroszów na 2021 rok
Fundusze UE

17. Potwierdzenie prawdziwości informacji.
TAK

Raport o stanie gminy Mieroszów (kopia)
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 nowych elementów mostu w Rybnicy Leśnej na terenie dz. nr ewid. 281

2. Jednostka organizacyjna gminy realizująca projekt/działanie/zadanie

Urząd Miejski w Mieroszowie

3. Dane kontaktowe
Kod pocztowy : 58-350
Miejscowość : Mieroszów
Ulica / nr domu / nr lokalu : Pl. Niepodległości 1
telefon : 743030443
e-mail : wdrapala@mieroszow.pl
Imię i nazwisko osoby do kontaktu : Wioletta Drapała

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

5. Realizowany cel Strategii
Cel strategiczny 3 – INFRASTRUKTURA I OCHRONA ŚRODOWISKA

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 2020 r. proszę
wskazać numer uchwały.
XV/105/2019

9. Zakres rzeczowy projektu/działania/zadania
Inwestycja polegała na wykonaniu nowych elementów zniszczonego mostu zlokalizowanego
w Rybnicy Leśnej stanowiącego jedyny dojazd do nieruchomości nr 86. W dniu 04.09.2018 r. ogłoszono w Biuletynie
Informacji Publicznej zapytanie ofertowe na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, a w dniu 17.09.2018
r. informację o wyborze oferty. Z uwagi na skomplikowany i obszerny zakres, a także konieczność poczynienia
uzgodnień
z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie oraz nieuregulowany stan prawny nieruchomości w 2018 r. i
2019 r. trwały prace związane z przygotowaniem dokumentacji projektowo-kosztorysowej. W 2020 r. zakończono
wykonanie dokumentacji projektowej.

10. Projekt/działanie/zadanie realizowane od:

04/10/2018

11. Projekt/działanie/zadanie realizowane do:
31/12/2020

12. Wskaźnik produktu
1.
Nazwa wskaźnika produktu - Most
Jednostka miary - sztuka
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 - Wykonanie nowych elementów zniszczonego mostu
Jednostka miary - sztuka
Wartość docelowa wskaźnika rezultatu - 1
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 2020 r.
9840

15. Wartość dofinansowania projektu/działania/zadania (zł) w 2020 r.
0

16. Źródła finansowania projektu/działania/zadania
Środki własne - XV/105/2019

17. Potwierdzenie prawdziwości informacji.
TAK

Raport o stanie gminy Mieroszów (kopia)
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 drogi gminnej nr 116 283D - ul. Dolna oraz fragmentu drogi gminnej nr 116 298D - ul.
Przejazd w Mieroszowie

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

3. Dane kontaktowe
Kod pocztowy : 58-350
Miejscowość : Mieroszów
Ulica / nr domu / nr lokalu : Pl. Niepodległości 1
telefon : 743030443
e-mail : wdrapala@mieroszow.pl
Imię i nazwisko osoby do kontaktu : Wioletta Drapała

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

5. Realizowany cel Strategii
Cel strategiczny 3 – INFRASTRUKTURA I OCHRONA ŚRODOWISKA

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.
Polityka prorodzinna

8. Jeżeli zadanie realizuje postanowienia wynikające z uchwały Rady Miejskiej podjętej w 2020 r. proszę
wskazać numer uchwały.
XV/105/2019

9. Zakres rzeczowy projektu/działania/zadania
Zadanie dotyczy wykonania nowej nawierzchni ul. Dolnej o długości ok. 110 mb
i ul. Przejazd o długości ok. 100 mb (od skrzyżowania z ul. Dolną w stronę ul. Nad Potokiem) w Mieroszowie z
odpowiednią podbudową i infrastrukturą techniczną (modernizacja kanalizacji sanitarnej, wykonanie kanalizacji
deszczowej wraz uzgodnieniem
z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie ze względu na odprowadzenie wód opadowych do rzeki). W
2020 r.
W 2020 wykonano roboty budowlane. Zadanie było dofinansowane w ramach Funduszu Dróg Samorządowych, na
podstawie złożonego wniosku o udzielenie dofinansowania. Inwestycja była również współfinansowana przez środki
pochodzące z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

10. Projekt/działanie/zadanie realizowane od:
03/07/2020

11. Projekt/działanie/zadanie realizowane do:
15/10/2020

12. Wskaźnik produktu
1.
Nazwa wskaźnika produktu - Wykonanie nowej nawierzchni ul. Dolna
Jednostka miary - mb
Wartość docelowa wskaźnika produktu - 110
2.
Nazwa wskaźnika produktu - Wykonanie nowej nawierzchni ul. Przejazd
Jednostka miary - mb
Wartość docelowa wskaźnika produktu - 100
3.
Nazwa wskaźnika produktu Jednostka miary Wartość docelowa wskaźnika produktu -

13. Wskaźnik rezultatu
1
Nazwa wskaźnika rezultatu - nowa nawierzchnia drogi ul. Dolna
Jednostka miary - mb
Wartość docelowa wskaźnika rezultatu - 110
2
Nazwa wskaźnika rezultatu - nowa nawierzchnia drogi ul. Przejazd
Jednostka miary - mb
Wartość docelowa wskaźnika rezultatu - 100

3
Nazwa wskaźnika rezultatu Jednostka miary Wartość docelowa wskaźnika rezultatu -

14. Całkowita wartość projektu/działania/zadania (zł) w 2020 r.
1060720

15. Wartość dofinansowania projektu/działania/zadania (zł) w 2020 r.
937610

16. Źródła finansowania projektu/działania/zadania
Środki własne - XV/105/2019
Inne - Fundusz Dróg Samorządowych oraz Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

17. Potwierdzenie prawdziwości informacji.
TAK

Raport o stanie gminy Mieroszów (kopia)
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 drogi gminnej nr 116 266D - ul. Wczasowa w Kowalowej

2. Jednostka organizacyjna gminy realizująca projekt/działanie/zadanie

Urząd Miejski w Mieroszowie

3. Dane kontaktowe
Kod pocztowy : 58-350
Miejscowość : Mieroszów
Ulica / nr domu / nr lokalu : Pl. Niepodległości 1
telefon : 743030443
e-mail : wdrapala@mieroszow.pl
Imię i nazwisko osoby do kontaktu : Wioletta Drapała

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

5. Realizowany cel Strategii
Cel strategiczny 3 – INFRASTRUKTURA I OCHRONA ŚRODOWISKA

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.
Polityka prorodzinna

8. Jeżeli zadanie realizuje postanowienia wynikające z uchwały Rady Miejskiej podjętej w 2020 r. proszę
wskazać numer uchwały.
XV/105/2019

9. Zakres rzeczowy projektu/działania/zadania
Zadanie dotyczy wykonania nowej nawierzchni ul. Wczasowej w Kowalowej o długości
ok. 400 mb z odpowiednią podbudową i infrastrukturą techniczną w celu odwodnienia drogi, a także utwardzonym
terenem przy skrzyżowaniu z drogą krajową w celu utworzenia miejsc postojowych. W 2019 r. trwały prace projektowe.
Docelowo na wykonanie robót budowlanych planuje się pozyskać dotację na poziomie około 80% w ramach Funduszu
Dróg Samorządowych, na podstawie złożonego wniosku o udzielenie dofinansowania.

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

11. Projekt/działanie/zadanie realizowane do:

31/12/2020

12. Wskaźnik produktu
1.
Nazwa wskaźnika produktu - Nawierzchnia drogi na ul. Wczasowej w Kowalowej
Jednostka miary - mb
Wartość docelowa wskaźnika produktu - 400
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 - Nowa nawierzchnia drogi gminnej nr 116266D - ul. Wczasowa w Kowalowej
Jednostka miary - mb
Wartość docelowa wskaźnika rezultatu - 400
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 2020 r.
32146

15. Wartość dofinansowania projektu/działania/zadania (zł) w 2020 r.
0

16. Źródła finansowania projektu/działania/zadania
Środki własne - XV/105/2019

17. Potwierdzenie prawdziwości informacji.
TAK

Raport o stanie gminy Mieroszów (kopia)
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 dokumentacji projektowej kontynuacji przebudowy ul. Leśnej
w Mieroszowie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną od skrzyżowania
z ul. Powstańców do skrzyżowania z ul. Wałbrzyską

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

3. Dane kontaktowe
Kod pocztowy : 58-350
Miejscowość : Mieroszów
Ulica / nr domu / nr lokalu : Pl. Nepodległości 1
telefon : 743030443
e-mail : wdrapala@mieroszow.pl
Imię i nazwisko osoby do kontaktu : Wioletta Drapała

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

5. Realizowany cel Strategii
Cel strategiczny 3 – INFRASTRUKTURA I OCHRONA ŚRODOWISKA

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 2020 r. proszę
wskazać numer uchwały.
XV/105/2019

9. Zakres rzeczowy projektu/działania/zadania
Inwestycja polegała na wykonaniu przebudowy fragmentu drogi gminnej ul. Leśnej
w Mieroszowie od skrzyżowania z ul. Powstańców do skrzyżowania z ul. Wysoką
w Mieroszowie. W 2020 roku wykonano dokumentacji projektową w formie Programu Funkcjonalno – Użytkowego.

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

11. Projekt/działanie/zadanie realizowane do:
31/12/2020

12. Wskaźnik produktu
1.
Nazwa wskaźnika produktu - Dokumentacja projektowa
Jednostka miary - sztuk
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 - Wykonana dokumentacja projektowa w formie Programu Funkcjonalno - Użytkowego
Jednostka miary - sztuk
Wartość docelowa wskaźnika rezultatu - 1
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 2020 r.
23370

15. Wartość dofinansowania projektu/działania/zadania (zł) w 2020 r.
0

16. Źródła finansowania projektu/działania/zadania
Środki własne - XV/105/2019

17. Potwierdzenie prawdziwości informacji.
TAK

Raport o stanie gminy Mieroszów (kopia)
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
Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Mieroszowa przez wykonanie nowej nawierzchni chodnika oraz modernizację
przejść dla pieszych przy ul. Kopernika w Mieroszowie

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

3. Dane kontaktowe
Kod pocztowy : 58-350
Miejscowość : Mieroszów
Ulica / nr domu / nr lokalu : Pl. Niepodległości 1
telefon : 743030443
e-mail : wdrapala@mieroszow.pl
Imię i nazwisko osoby do kontaktu : Wioletta Drapała

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

5. Realizowany cel Strategii
Cel strategiczny 3 – INFRASTRUKTURA I OCHRONA ŚRODOWISKA

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.
Polityka prorodzinna

8. Jeżeli zadanie realizuje postanowienia wynikające z uchwały Rady Miejskiej podjętej w 2020 r. proszę
wskazać numer uchwały.
XV/105/2019

9. Zakres rzeczowy projektu/działania/zadania
Zadanie polegało na wykonaniu nowej nawierzchni chodnika po obu stronach ul. Kopernika w Mieroszowie z kostki
betonowej, śrutowanej na długości ok. 410 mb na odpowiedniej podbudowie wraz z renowacją barierek ochronnych
oraz montażem 4 lamp solarnych.
Na zadanie uzyskano dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w kwocie 112 210,00
zł.

10. Projekt/działanie/zadanie realizowane od:
07/07/2020

11. Projekt/działanie/zadanie realizowane do:
30/09/2020

12. Wskaźnik produktu
1.
Nazwa wskaźnika produktu - Chodnik
Jednostka miary - mb
Wartość docelowa wskaźnika produktu - 410
2.
Nazwa wskaźnika produktu - Lampy solarne
Jednostka miary - sztuka
Wartość docelowa wskaźnika produktu - 4
3.
Nazwa wskaźnika produktu Jednostka miary Wartość docelowa wskaźnika produktu -

13. Wskaźnik rezultatu
1
Nazwa wskaźnika rezultatu - Wykonanie nowej nawierzchni chodnika po obu stronach ul. Kopernika
Jednostka miary - mb
Wartość docelowa wskaźnika rezultatu - 410
2
Nazwa wskaźnika rezultatu - Zamontowanie nowych lamp solarnych
Jednostka miary - sztuka
Wartość docelowa wskaźnika rezultatu - 4
3
Nazwa wskaźnika rezultatu -

Jednostka miary Wartość docelowa wskaźnika rezultatu -

14. Całkowita wartość projektu/działania/zadania (zł) w 2020 r.
421389

15. Wartość dofinansowania projektu/działania/zadania (zł) w 2020 r.
112210

16. Źródła finansowania projektu/działania/zadania
Środki własne - XV/105/2019
Budżet województwa dolnośląksiego

17. Potwierdzenie prawdziwości informacji.
TAK

Raport o stanie gminy Mieroszów (kopia)
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 chodnika przy drodze powiatowej nr 3364 D w Sokołowsku

2. Jednostka organizacyjna gminy realizująca projekt/działanie/zadanie

Urząd Miejski w Mieroszowie

3. Dane kontaktowe
Kod pocztowy : 58-350
Miejscowość : Mieroszów
Ulica / nr domu / nr lokalu : Pl. Niepodległości 1
telefon : 743030443
e-mail : wdrapala@mieroszow.pl
Imię i nazwisko osoby do kontaktu : Wioletta Drapała

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

5. Realizowany cel Strategii
Cel strategiczny 3 – INFRASTRUKTURA I OCHRONA ŚRODOWISKA

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 2020 r. proszę
wskazać numer uchwały.
XV/105/2019

9. Zakres rzeczowy projektu/działania/zadania
W ramach zadania wykonano chodnik wzdłuż drogi powiatowej
nr 3364D w Sokołowsku o pow. 400 m2. Chodnik wykonany został z masy bitumicznej na odpowiedniej podbudowie,
ograniczony betonowymi obrzeżami. W ramach inwestycji zawarto porozumienie z Zarządem Powiatu Wałbrzyskiego,
po podjęciu przez Radę Miejską Mieroszowa i Radę Powiatu Wałbrzyskiego stosownych uchwał o wyrażeniu zgód
na realizację zadania, na mocy którego zostanie przekazane dofinansowanie w wysokości 50 000,00 zł.

10. Projekt/działanie/zadanie realizowane od:
03/07/2020

11. Projekt/działanie/zadanie realizowane do:

31/12/2020

12. Wskaźnik produktu
1.
Nazwa wskaźnika produktu - Chodnik
Jednostka miary - mb
Wartość docelowa wskaźnika produktu - 400
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 - Nowy chodnik wzdłuż drogi powiatowej nr 3364D w Sokołowsku
Jednostka miary - mb
Wartość docelowa wskaźnika rezultatu - 400
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 2020 r.
89222

15. Wartość dofinansowania projektu/działania/zadania (zł) w 2020 r.
50000

16. Źródła finansowania projektu/działania/zadania
Inne - Rada Powiatu Wałbrzyskiego

17. Potwierdzenie prawdziwości informacji.
TAK

Raport o stanie gminy Mieroszów (kopia)
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

2. Jednostka organizacyjna gminy realizująca projekt/działanie/zadanie

Urząd Miejski w Mieroszowie

3. Dane kontaktowe
Kod pocztowy : 58-350
Miejscowość : Mieroszów
Ulica / nr domu / nr lokalu : Pl. 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
Kamionka
Kowalowa
Łączna
Nowe Siodło
Rybnica Leśna
Sokołowsko
Unisław Śląski

5. Realizowany cel Strategii
Cel strategiczny 1 – WIZERUNEK, PROMOCJA, KOMUNIKACJA I WSPÓŁPRACA

6. Proszę wskazać program lub inną strategię, w której realizację wpisuje się projekt/działanie/zadanie
Roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego

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 2020 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
Działalność w zakresie zadań własnych gminy: promocja, utrzymanie zieleni, utrzymanie świetlic wiejskich, współpraca
na rzecz społeczności lokalnej
Sołectwo Łączna – wymiana ogrodzenia, schodów do świetlicy
Sołectwo Golińsk- remont świetlicy wiejskiej
Sołectwo Kowalowa – montaż lampy solarnej
Sołectwo Unisław Śl. –zakup i montaż ogrodzenia placu zabaw
Sołectwo Sokołowsko -budowa wiaty
Sołectwo Kamionka - wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę wiaty turystycznej, wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę świetlicy

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

11. Projekt/działanie/zadanie realizowane do:
31/12/2020

12. Wskaźnik produktu
1.
Nazwa wskaźnika produktu - liczba zmodernizowanych obiektów: 4
Jednostka miary - sztuka
Wartość docelowa wskaźnika produktu - 4
2.
Nazwa wskaźnika produktu - liczba dodatkowych obiektów rekreacyjnych - 1
Jednostka miary - sztuka
Wartość docelowa wskaźnika produktu - 1
3.
Nazwa wskaźnika produktu - liczba sołectw w gminie korzystających z funduszu sołeckiego
Jednostka miary - sztuk
Wartość docelowa wskaźnika produktu - 8

13. Wskaźnik rezultatu
1

Nazwa wskaźnika rezultatu - Liczba mieszkańców korzystających z nowych obiektów: 839
Jednostka miary - osoba
Wartość docelowa wskaźnika rezultatu - 839
2
Nazwa wskaźnika rezultatu - Liczba mieszkańców korzystających z funduszu sołeckiego - 2649
Jednostka miary - osoba
Wartość docelowa wskaźnika rezultatu - 2649
3
Nazwa wskaźnika rezultatu Jednostka miary Wartość docelowa wskaźnika rezultatu -

14. Całkowita wartość projektu/działania/zadania (zł) w 2020 r.
157236

15. Wartość dofinansowania projektu/działania/zadania (zł) w 2020 r.
0

16. Źródła finansowania projektu/działania/zadania
Środki własne - UCHWAŁA NR XV/106/2019 RADY MIEJSKIEJ MIEROSZOWA z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie
uchwalenia budżetu Gminy Mieroszów na 2020 rok

17. Potwierdzenie prawdziwości informacji.
TAK

Raport o stanie gminy Mieroszów (kopia)
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 realizująca projekt/działanie/zadanie

Urząd Miejski w Mieroszowie

3. Dane kontaktowe
Kod pocztowy : 58 -350
Miejscowość : Mieroszów
Ulica / nr domu / nr lokalu : Pl. 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 5 – KULTURA, SPORT, REKREACJA I TURYSTYKA

6. Proszę wskazać program lub inną strategię, w której realizację wpisuje się projekt/działanie/zadanie
Roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego

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 2020 r. proszę
wskazać numer uchwały.
UCHWAŁA NR XIV/92/2019RADY MIEJSKIEJ MIEROSZOWA z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia rocznego
programu współpracy Gminy Mieroszów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność
pożytku publicznego na rok 2020

9. Zakres rzeczowy projektu/działania/zadania
Zakres działań obejmował zadania:
1) na rzecz osób niepełnosprawnych wycieczka, integracja;
2) w zakresie kultury, ochrony dziedzictwa narodowego i tradycji: wystawa historyczna, projekt edukacyjny, wydanie
kalendarza, tłumaczenie kroniki miasta;
3) w zakresie kultury fizycznej, sportu i turystyki - organizacja zawodów, szkolenie dzieci i młodzieży, organizacja zajęć
sportowych dla dzieci, wyjazdy na zawody, zakup sprzętu, organizacja zgrupowań dla dzieci i młodzieży.
4) w zakresie działań na rzecz osób w wieku emerytalnym - rozwój aktywności fizycznej

10. Projekt/działanie/zadanie realizowane od:
09/03/2020

11. Projekt/działanie/zadanie realizowane do:
31/12/2020

12. Wskaźnik produktu
1.
Nazwa wskaźnika produktu - Liczba organizacji, które złożyły ofertę dotacje na realizację zadania publicznego w 2020
roku : 11
Jednostka miary - sztuka
Wartość docelowa wskaźnika produktu - 11
2.
Nazwa wskaźnika produktu - Liczba organizacji, które złożyły oferty dotacje na realizację zadania publicznego w 2020
roku w trybie art.19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie: 3
Jednostka miary - sztuka
Wartość docelowa wskaźnika produktu - 3
3.
Nazwa wskaźnika produktu Jednostka miary Wartość docelowa wskaźnika produktu -

13. Wskaźnik rezultatu
1
Nazwa wskaźnika rezultatu - Liczba organizacji, które otrzymały dotacje na realizację zadania publicznego w 2020
roku : 11
Jednostka miary - sztuka
Wartość docelowa wskaźnika rezultatu - 11
2
Nazwa wskaźnika rezultatu - Liczba działań/ inicjatyw podjętych przez organizacje w ramach otrzymanej dotacji na

realizacje zadań publicznych w 2020 roku: 340
Jednostka miary - sztuka
Wartość docelowa wskaźnika rezultatu - 340
3
Nazwa wskaźnika rezultatu Jednostka miary Wartość docelowa wskaźnika rezultatu -

14. Całkowita wartość projektu/działania/zadania (zł) w 2020 r.
111564

15. Wartość dofinansowania projektu/działania/zadania (zł) w 2020 r.
0

16. Źródła finansowania projektu/działania/zadania
Środki własne - UCHWAŁA NR XV/106/2019 RADY MIEJSKIEJ MIEROSZOWA z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie
uchwalenia budżetu Gminy Mieroszów na 2020 rok

17. Potwierdzenie prawdziwości informacji.
TAK

Raport o stanie gminy Mieroszów (kopia)
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
Promocja kultury lokalnej i historii oraz walorów krajobrazowych

2. Jednostka organizacyjna gminy realizująca projekt/działanie/zadanie

Urząd Miejski w Mieroszowie

3. Dane kontaktowe
Kod pocztowy : 58 -350
Miejscowość : Mieroszów
Ulica / nr domu / nr lokalu : Pl. Niepodległości 1
telefon : 74 303 00 65
e-mail : bforys@mieroszow.pl
Imię i nazwisko osoby do kontaktu : Beata Foryś

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

5. Realizowany cel Strategii
Cel strategiczny 1 – WIZERUNEK, PROMOCJA, KOMUNIKACJA I WSPÓŁPRACA

6. Proszę wskazać program lub inną strategię, w której realizację wpisuje się projekt/działanie/zadanie
Inne - Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Mieroszów na lata 2020-2029

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 2020 r. proszę
wskazać numer uchwały.
UCHWAŁA NR XV/99/2019RADY MIEJSKIEJ MIEROSZOWA z dnia 19 GRUDNIA 2019 r. w SPRAWIE PRZYJĘCIA
Strategii Rozwoju Gminy Mieroszów na lata 2020-2025

9. Zakres rzeczowy projektu/działania/zadania
Tablice pamiątkowe jako miejsca pamięci oraz element symbolicznego i realnego dziedzictwa.
Nadawanie nazw skwerom: "Skwer im. Grubego"; "Skwer im. dr. A.Sokołowskiego";
wykonanie muralu
Wydanie albumów: "Nie tylko gospel"; "Ziemia Mieroszowska- nieodkryte piękno"

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

11. Projekt/działanie/zadanie realizowane do:
31/12/2020

12. Wskaźnik produktu
1.
Nazwa wskaźnika produktu - Liczba nowych tablic pamiątkowych
Jednostka miary - sztuka
Wartość docelowa wskaźnika produktu - 3
2.
Nazwa wskaźnika produktu - Liczba skwerów, którym nadano nazwę
Jednostka miary - sztuka
Wartość docelowa wskaźnika produktu - 2
3.
Nazwa wskaźnika produktu - liczba albumów/publikacji
Jednostka miary - rodzaj
Wartość docelowa wskaźnika produktu - 2

13. Wskaźnik rezultatu
1
Nazwa wskaźnika rezultatu - liczba osób biorących udział w uroczystościach otwarcia i odsłonięcia tablic i skwerów
Jednostka miary - osoba
Wartość docelowa wskaźnika rezultatu - 100
2
Nazwa wskaźnika rezultatu - Liczba wydanych egzemplarzy albumów
Jednostka miary - sztuka
Wartość docelowa wskaźnika rezultatu - 1500
3
Nazwa wskaźnika rezultatu -

Jednostka miary Wartość docelowa wskaźnika rezultatu -

14. Całkowita wartość projektu/działania/zadania (zł) w 2020 r.
76599

15. Wartość dofinansowania projektu/działania/zadania (zł) w 2020 r.
38652

16. Źródła finansowania projektu/działania/zadania
Środki własne - UCHWAŁA NR XV/106/2019 RADY MIEJSKIEJ MIEROSZOWA z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie
uchwalenia budżetu Gminy Mieroszów na 2020 rok
Inne - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

17. Potwierdzenie prawdziwości informacji.
TAK

Raport o stanie gminy Mieroszów (kopia)
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
Promocja

2. Jednostka organizacyjna gminy realizująca projekt/działanie/zadanie

Urząd Miejski w Mieroszowie

3. Dane kontaktowe
Kod pocztowy : 58-350
Miejscowość : Mieroszów
Ulica / nr domu / nr lokalu : Pl.Niepodległości
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 1 – WIZERUNEK, PROMOCJA, KOMUNIKACJA I WSPÓŁPRACA

6. Proszę wskazać program lub inną strategię, w której realizację wpisuje się projekt/działanie/zadanie
Inne - -

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 2020 r. proszę
wskazać numer uchwały.
Zarzadzenie Burmistrza nr 188/2020 z dnia 15.12.2020 w sprawie przyznawania nagród uznania Burmistrza
Mieroszowa pn."Mieroszowskie Paszporty"

9. Zakres rzeczowy projektu/działania/zadania
przyznanie nagród uznania pn. "Mieroszowskie paszporty" za szczególne zasługi dla promocji Gminy Mieroszów w
kraju i za granicą

10. Projekt/działanie/zadanie realizowane od:
15/12/2020

11. Projekt/działanie/zadanie realizowane do:
31/12/2020

12. Wskaźnik produktu
1.
Nazwa wskaźnika produktu - Liczba osób, które otrzymały nagrody uznania "Mieroszowskie Paszporty"
Jednostka miary - osoba
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 imprez, wydarzeń, inicjatyw,wypraw, w czasie których promowana była Gmina
Mieroszów
Jednostka miary - sztuka
Wartość docelowa wskaźnika rezultatu - ok.90
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 2020 r.
653

15. Wartość dofinansowania projektu/działania/zadania (zł) w 2020 r.
0

16. Źródła finansowania projektu/działania/zadania
Środki własne - UCHWAŁA NR XV/106/2019 RADY MIEJSKIEJ MIEROSZOWA z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie
uchwalenia budżetu Gminy Mieroszów na 2020 rok

17. Potwierdzenie prawdziwości informacji.
TAK

Raport o stanie gminy Mieroszów (kopia)
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
"Zdalna Szkoła+ - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego", finansowanego ze
środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 w ramach działania 1.1 "Wyeliminowanie
terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach.".

2. Jednostka organizacyjna gminy realizująca 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 4 – EDUKACJA, OCHRONA ZDROWIA I BEZPIECZEŃSTWO

6. Proszę wskazać program lub inną strategię, w której realizację wpisuje się projekt/działanie/zadanie
Inne - Program Operacyjny Pooslka Cyfrowa 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 2020 r. proszę
wskazać numer uchwały.
XV/106/2019

9. Zakres rzeczowy projektu/działania/zadania
Celem projektu było wsparcie uczniów i nauczycieli jednostek oświatowych Gminy Mieroszów w procesie kształcenia
na odległość, poprzez doposażenie w sprzęt komputerowy oraz licencję oprogramowania. Programem objęto
wszystkie jednostki oświatowe Gminy Mieroszów tj.: Publiczna Szkołę Podstawową w Mieroszowie, Publiczną Szkołę
Podstawową w Kowalowej, Zespół Szkolno-Przedszkolny im. J. Korczaka w Sokołowsku oraz Przedszkole Miejskie w
Mieroszowie. W ramach projektu zakupiono i przekazano jednostkom: 5 szt. komputerów przenośnych typu laptop, 5
szt. licencji oprogramowania MS Standard 2019 MOLP EDU, 22 szt. tabletów, 23 szt. tabletów graficznych, 24 szt.

słuchawek, 9 szt. routerów bezprzewodowych.

10. Projekt/działanie/zadanie realizowane od:
01/09/2020

11. Projekt/działanie/zadanie realizowane do:
30/01/2021

12. Wskaźnik produktu
1.
Nazwa wskaźnika produktu - komputer przenośny typu laptop
Jednostka miary - szt.
Wartość docelowa wskaźnika produktu - 5
2.
Nazwa wskaźnika produktu - tablet
Jednostka miary - szt.
Wartość docelowa wskaźnika produktu - 25
3.
Nazwa wskaźnika produktu - router bezprzewodowy
Jednostka miary - szt.
Wartość docelowa wskaźnika produktu - 9

13. Wskaźnik rezultatu
1
Nazwa wskaźnika rezultatu - liczba doposażonych jednostek oświatowych
Jednostka miary - szt.
Wartość docelowa wskaźnika rezultatu - 4
2
Nazwa wskaźnika rezultatu - liczba uczniów i nauczycieli objętych wsparciem
Jednostka miary - osoba

Wartość docelowa wskaźnika rezultatu - 48
3
Nazwa wskaźnika rezultatu Jednostka miary Wartość docelowa wskaźnika rezultatu -

14. Całkowita wartość projektu/działania/zadania (zł) w 2020 r.
44884

15. Wartość dofinansowania projektu/działania/zadania (zł) w 2020 r.
44,884

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

17. Potwierdzenie prawdziwości informacji.
TAK

Raport o stanie gminy Mieroszów (kopia)
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
Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego, finansowany ze środków
Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 w ramach działania 1. "Wyeliminowanie terytorialnych
różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach

2. Jednostka organizacyjna gminy realizująca 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 4 – EDUKACJA, OCHRONA ZDROWIA I BEZPIECZEŃSTWO

6. Proszę wskazać program lub inną strategię, w której realizację wpisuje się projekt/działanie/zadanie
Inne - Program Operacyjny Polska Cyfrowa 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 2020 r. proszę
wskazać numer uchwały.
XV/106/2019

9. Zakres rzeczowy projektu/działania/zadania
Celem projektu było wsparcie uczniów i nauczycieli jednostek oświatowych Gminy Mieroszów w procesie kształcenia
na odległość, poprzez doposażenie w sprzęt komputerowy oraz licencję oprogramowania. Programem objęto
wszystkie jednostki oświatowe Gminy Mieroszów tj.: Publiczna Szkołę Podstawową w Mieroszowie, Publiczną Szkołę
Podstawową w Kowalowej, Zespół Szkolno-Przedszkolny im. J. Korczaka w Sokołowsku oraz Przedszkole Miejskie w
Mieroszowie. W ramach projektu zakupiono i przekazano jednostkom: 5 szt. komputerów przenośnych typu laptop w
zestawie ze słuchawkami, zewnętrznym napędem DVD-RW, 5 szt. licencji oprogramowania MS Office 2019 Standard

PL EDU OLP, 39 szt. tabletów w zestawie z etui i słuchawkami.

10. Projekt/działanie/zadanie realizowane od:
15/05/2020

11. Projekt/działanie/zadanie realizowane do:
31/12/2020

12. Wskaźnik produktu
1.
Nazwa wskaźnika produktu - liczba zakupionych komputerów przenoścnych typu laptop
Jednostka miary - szt.
Wartość docelowa wskaźnika produktu - 5
2.
Nazwa wskaźnika produktu - liczba zakupionych tabletów
Jednostka miary - szt.
Wartość docelowa wskaźnika produktu - 39
3.
Nazwa wskaźnika produktu - liczba zakupionych licencji opragramowania
Jednostka miary - szt.
Wartość docelowa wskaźnika produktu - 5

13. Wskaźnik rezultatu
1
Nazwa wskaźnika rezultatu - liczba jednostek doposażonych jednostek oświatowych
Jednostka miary - szt.
Wartość docelowa wskaźnika rezultatu - 4
2
Nazwa wskaźnika rezultatu - liczba nauczycieli i uczniów objetcyh wsparciem
Jednostka miary - osoba

Wartość docelowa wskaźnika rezultatu - 35
3
Nazwa wskaźnika rezultatu Jednostka miary Wartość docelowa wskaźnika rezultatu -

14. Całkowita wartość projektu/działania/zadania (zł) w 2020 r.
56200

15. Wartość dofinansowania projektu/działania/zadania (zł) w 2020 r.
56200

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

17. Potwierdzenie prawdziwości informacji.
TAK

Raport o stanie gminy Mieroszów (kopia)
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 placówki

2. Jednostka organizacyjna gminy realizująca projekt/działanie/zadanie

Przedszkole Miejskie 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

5. Realizowany cel Strategii
Cel strategiczny 3 – INFRASTRUKTURA I OCHRONA ŚRODOWISKA

6. Proszę wskazać program lub inną strategię, w której realizację wpisuje się projekt/działanie/zadanie
Inne - zadanie własne

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 2020 r. proszę
wskazać numer uchwały.
XV/106/2019

9. Zakres rzeczowy projektu/działania/zadania
1. Modernizacja sali grupy V (wymiana wykładziny podłogowej, malowanie); 2. Odwodnienie i osuszenie ściany
północnej budynku przedszkola; 3. Dostosowanie placówki do funkcjonowania w czasie pandemii (założenie
domofonu z rozprowadzeniem po salach zajęć, zakup stacji dezynfekcji, lampy UVC, mat dezynfekcyjnych)

10. Projekt/działanie/zadanie realizowane od:
01/01/2021

11. Projekt/działanie/zadanie realizowane do:
31/12/2020

12. Wskaźnik produktu
1.
Nazwa wskaźnika produktu - liczba zmodernizowanych jednostek oświatowych
Jednostka miary - szt.
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
Brak odpowiedzi.

14. Całkowita wartość projektu/działania/zadania (zł) w 2020 r.
23416

15. Wartość dofinansowania projektu/działania/zadania (zł) w 2020 r.
0

16. Źródła finansowania projektu/działania/zadania
Środki własne - budżet Gminy

17. Potwierdzenie prawdziwości informacji.
TAK

Raport o stanie gminy Mieroszów (kopia)
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
Doposażenie zaplecza dydaktycznego

2. Jednostka organizacyjna gminy realizująca projekt/działanie/zadanie

Przedszkole Miejskie w Mieroszowie

3. Dane kontaktowe
Kod pocztowy : 58-350 Mieroszów
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 – INFRASTRUKTURA I OCHRONA ŚRODOWISKA

6. Proszę wskazać program lub inną strategię, w której realizację wpisuje się projekt/działanie/zadanie
Inne - zadanie własne

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 2020 r. proszę
wskazać numer uchwały.
XV/106/2019

9. Zakres rzeczowy projektu/działania/zadania
Zadanie obejmowało: 1) zakup pomocy do integracji sensorycznej (zestaw do podwieszania sprzętów terapeutycznych
wraz z materacami i sprzętem do podwieszania), 2) zakup pomocy do technologii informatycznej - monitor
interaktywny; 3) zakup maty edukacyjne z możliwością dezynfekcji (wymóg w związku z covid-19).

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

11. Projekt/działanie/zadanie realizowane do:
31/12/2020

12. Wskaźnik produktu
1.
Nazwa wskaźnika produktu - liczba doposażonych jednostek oświatowych
Jednostka miary - szt.
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
Brak odpowiedzi.

14. Całkowita wartość projektu/działania/zadania (zł) w 2020 r.
19159

15. Wartość dofinansowania projektu/działania/zadania (zł) w 2020 r.
4974

16. Źródła finansowania projektu/działania/zadania
Środki własne - budżet Gminy - 14184,98
Inne - sponsoring - 4974,95

17. Potwierdzenie prawdziwości informacji.
TAK

Raport o stanie gminy Mieroszów (kopia)
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 jednostki

2. Jednostka organizacyjna gminy realizująca 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 3 – INFRASTRUKTURA I OCHRONA ŚRODOWISKA

6. Proszę wskazać program lub inną strategię, w której realizację wpisuje się projekt/działanie/zadanie
Inne - zadanie własne

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 2020 r. proszę
wskazać numer uchwały.
XV/106/2019

9. Zakres rzeczowy projektu/działania/zadania
Zadanie obejmuje: wykonanie nowej nawierzchni chodnika z kostki brukowej na terenie jednostki, naprawę pokrycia
dachu na Sali Gier i zabaw oraz naprawę podłogi w salach przedszkolnych i sekretariacie placówki.

10. Projekt/działanie/zadanie realizowane od:
01/01/2021

11. Projekt/działanie/zadanie realizowane do:
31/12/2021

12. Wskaźnik produktu

1.
Nazwa wskaźnika produktu - liczba zmodernizowanych jednostek oświatowych
Jednostka miary - szt.
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
Brak odpowiedzi.

14. Całkowita wartość projektu/działania/zadania (zł) w 2020 r.
37690

15. Wartość dofinansowania projektu/działania/zadania (zł) w 2020 r.
0

16. Źródła finansowania projektu/działania/zadania
Środki własne - XV/106/2019

17. Potwierdzenie prawdziwości informacji.
TAK

Raport o stanie gminy Mieroszów (kopia)
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 jednostki oświatowej

2. Jednostka organizacyjna gminy realizująca projekt/działanie/zadanie

Publiczna Szkoła Podstawowa w Kowalowej

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
Kowalowa

5. Realizowany cel Strategii
Cel strategiczny 3 – INFRASTRUKTURA I OCHRONA ŚRODOWISKA

6. Proszę wskazać program lub inną strategię, w której realizację wpisuje się projekt/działanie/zadanie
Inne - zadanie własne

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 2020 r. proszę
wskazać numer uchwały.
XV/106/2019

9. Zakres rzeczowy projektu/działania/zadania
Zadnie polegało na wykonaniu schodów wejściowych do budynku szkoły i kratki ściekowej oraz pracach instalacyjnodekarskich w budynku szkoły

10. Projekt/działanie/zadanie realizowane od:
01/01/2021

11. Projekt/działanie/zadanie realizowane do:
31/12/2020

12. Wskaźnik produktu

1.
Nazwa wskaźnika produktu - liczba zmodernizowanych jednostek oświatowych
Jednostka miary - szt.
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
Brak odpowiedzi.

14. Całkowita wartość projektu/działania/zadania (zł) w 2020 r.
59762

15. Wartość dofinansowania projektu/działania/zadania (zł) w 2020 r.
2423

16. Źródła finansowania projektu/działania/zadania
Środki własne - budżet Gminy - XV/106/2019 - 57338
Inne - sponsoring - 2423

17. Potwierdzenie prawdziwości informacji.
TAK

Raport o stanie gminy Mieroszów (kopia)
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
Doposażenie zaplecza dydaktycznego oddziału przedszkolnego

2. Jednostka organizacyjna gminy realizująca projekt/działanie/zadanie

Publiczna Szkoła Podstawowa w Kowalowej

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
Kowalowa

5. Realizowany cel Strategii
Cel strategiczny 3 – INFRASTRUKTURA I OCHRONA ŚRODOWISKA

6. Proszę wskazać program lub inną strategię, w której realizację wpisuje się projekt/działanie/zadanie
Inne - zadanie wałsne

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 2020 r. proszę
wskazać numer uchwały.
XV/106/2019

9. Zakres rzeczowy projektu/działania/zadania
Zadanie polegało na doposażeniu oddziału przedszkolnego w zabawki oraz pomoce dydaktyczne na potrzeby realizacji
wychowania przedszkolnego.

10. Projekt/działanie/zadanie realizowane od:
01/01/2021

11. Projekt/działanie/zadanie realizowane do:
31/12/2020

12. Wskaźnik produktu

1.
Nazwa wskaźnika produktu - liczba doposażonych jednostek oświatowych
Jednostka miary - szt.
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
Brak odpowiedzi.

14. Całkowita wartość projektu/działania/zadania (zł) w 2020 r.
5089

15. Wartość dofinansowania projektu/działania/zadania (zł) w 2020 r.
0

16. Źródła finansowania projektu/działania/zadania
Środki własne - budżet Gminy - XV/106/2019

17. Potwierdzenie prawdziwości informacji.
TAK

Raport o stanie gminy Mieroszów (kopia)
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
Doposażenie zaplecza dydaktycznego jednostki

2. Jednostka organizacyjna gminy realizująca projekt/działanie/zadanie

Publiczna Szkoła Podstawowa w Kowalowej

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
Kowalowa

5. Realizowany cel Strategii
Cel strategiczny 3 – INFRASTRUKTURA I OCHRONA ŚRODOWISKA

6. Proszę wskazać program lub inną strategię, w której realizację wpisuje się projekt/działanie/zadanie
Inne - zadanie własne

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 2020 r. proszę
wskazać numer uchwały.
XV/106/2019

9. Zakres rzeczowy projektu/działania/zadania
Zadanie polegało na doposażeniu szkoły podstawowej w pomoce dydaktyczne oraz zakupie i wdrożeniu w jednostce
dziennika elektronicznego, wykorzystywanego m.in. na potrzeby realizacji nauki zdalnej.

10. Projekt/działanie/zadanie realizowane od:
01/01/2021

11. Projekt/działanie/zadanie realizowane do:
31/12/2020

12. Wskaźnik produktu

1.
Nazwa wskaźnika produktu - liczba doposażonych jednostek oświatowych
Jednostka miary - szt.
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
Brak odpowiedzi.

14. Całkowita wartość projektu/działania/zadania (zł) w 2020 r.
11427

15. Wartość dofinansowania projektu/działania/zadania (zł) w 2020 r.
0

16. Źródła finansowania projektu/działania/zadania
Środki własne - budżet Gminy - XV/106/2019

17. Potwierdzenie prawdziwości informacji.
TAK

Raport o stanie gminy Mieroszów (kopia)
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
KLUB SENIORA W UNISŁAWIU ŚLĄSKIM 4B

2. Jednostka organizacyjna gminy realizująca projekt/działanie/zadanie

Urząd Miejski w Mieroszowie

3. Dane kontaktowe
Kod pocztowy : 58-350
Miejscowość : Mieroszów
Ulica / nr domu / nr lokalu : Pl Niepodległości 1
telefon : 743030015
e-mail : ekisztelinska@mieroszow.pl
Imię i nazwisko osoby do kontaktu : Ewa Kisztelińska

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

5. Realizowany cel Strategii
Cel strategiczny 4 – EDUKACJA, OCHRONA ZDROWIA I BEZPIECZEŃSTWO

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) - POLITYKA WSPIERANIA I AKTYWIZACJI SENIORÓW

8. Jeżeli zadanie realizuje postanowienia wynikające z uchwały Rady Miejskiej podjętej w 2020 r. proszę
wskazać numer uchwały.
nie dotyczy

9. Zakres rzeczowy projektu/działania/zadania
Zadanie publiczne polega na utworzeniu jednostki systemu pomocy społecznej w formie Klubu "Senior+" oraz
wyposażeniu nowopowstałej jednostki w niezbędne sprzęty. Klub przeznaczony będzie dla 25 osób starszych w wieku
powyżej 60 roku życia, nieaktywnych zawodowo. W sytuacji zwiększonego zainteresowania usługami świadczonymi
przez Klub, liczba ta będzie w miarę posiadanych możliwości zwiększana.

10. Projekt/działanie/zadanie realizowane od:
31/10/2021

11. Projekt/działanie/zadanie realizowane do:
30/11/2021

12. Wskaźnik produktu
1.
Nazwa wskaźnika produktu - Liczba utworzonych Klubów Senior +
Jednostka miary - sztuk
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 osób w wieku 60+ które w wyniku wsparcia podniosły kompetencje cyfrowe
Jednostka miary - osoby
Wartość docelowa wskaźnika rezultatu - 25
2
Nazwa wskaźnika rezultatu - Liczba osób w wieku 60+ które w wyniku wsparcia poprawiły swoją kondycję fizyczną
Jednostka miary - osoby
Wartość docelowa wskaźnika rezultatu - 25
3
Nazwa wskaźnika rezultatu - Liczba osób w wieku 60+ które zintegrowały się ze środowiskiem lokalnym
Jednostka miary - osoby

Wartość docelowa wskaźnika rezultatu - 25

14. Całkowita wartość projektu/działania/zadania (zł) w 2020 r.
260000

15. Wartość dofinansowania projektu/działania/zadania (zł) w 2020 r.
120000

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

17. Potwierdzenie prawdziwości informacji.
TAK

Raport o stanie gminy Mieroszów (kopia)
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
KLUB MALUCHA AKADEMIA MISIOWA

2. Jednostka organizacyjna gminy realizująca 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 30060
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 4 – EDUKACJA, OCHRONA ZDROWIA I BEZPIECZEŃSTWO

6. Proszę wskazać program lub inną strategię, w której realizację wpisuje się projekt/działanie/zadanie
Strategia integracji i polityki społecznej Gminy Mieroszów
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 2020 r. proszę
wskazać numer uchwały.
XX/138/2020 z 28.05.2020

9. Zakres rzeczowy projektu/działania/zadania
Zadanie inwestycyjne „Utworzenie Klubu Dziecięcego „Akademia Misiowa” w Mieroszowie” obejmowało
przeprowadzenie robót budowlanych oraz prac w części obiektu zlokalizowanego w Mieroszowie, przy ul. Żeromskiego
30 (jednostka ew. Mieroszów-Miasto, obręb: Mieroszów nr 1, działka nr 87), stanowiącego własność Gminy Mieroszów
(użytkowanie wieczyste).

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

11. Projekt/działanie/zadanie realizowane do:
31/05/2021

12. Wskaźnik produktu
1.
Nazwa wskaźnika produktu - Utworzenie klubu malucha
Jednostka miary - sztuk
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 dzieci uczęszczających do Klubu Malucha Akademia Misiowa
Jednostka miary - osoby
Wartość docelowa wskaźnika rezultatu - 25
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 2020 r.
1037061

15. Wartość dofinansowania projektu/działania/zadania (zł) w 2020 r.
624000

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

17. Potwierdzenie prawdziwości informacji.
TAK

Raport o stanie gminy Mieroszów (kopia)
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
Informatyzacja urzędu miejskiego w Mieroszowie

2. Jednostka organizacyjna gminy realizująca projekt/działanie/zadanie

Urząd Miejski w Mieroszowie

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

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

5. Realizowany cel Strategii
Cel strategiczny 2 – PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I CYFRYZACJA

6. Proszę wskazać program lub inną strategię, w której realizację wpisuje się projekt/działanie/zadanie
Inne - nie dotyczy

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 2020 r. proszę
wskazać numer uchwały.
nie dotyczy

9. Zakres rzeczowy projektu/działania/zadania
Wymiana infrastruktury cyfrowej UM Miejskiego. Zakup komputerów, monitorów, serwera, usieciowania
poprawiającego funkcjonowanie

10. Projekt/działanie/zadanie realizowane od:
01/02/2020

11. Projekt/działanie/zadanie realizowane do:
31/12/2020

12. Wskaźnik produktu

1.
Nazwa wskaźnika produktu - Liczba wymienionych zestawów komputerowych
Jednostka miary - sztuk
Wartość docelowa wskaźnika produktu - 5
2.
Nazwa wskaźnika produktu - Liczba wymienionych serwerów
Jednostka miary - sztuk
Wartość docelowa wskaźnika produktu - 1
3.
Nazwa wskaźnika produktu - Liczba wymienionych urządzeń wielofuncyjnych
Jednostka miary - sztuk
Wartość docelowa wskaźnika produktu - 4

13. Wskaźnik rezultatu
1
Nazwa wskaźnika rezultatu - Poprawa jakości infrastruktury komputerowej funkcjonowania administracji w Urzędzie
Miejskim
Jednostka miary - sztuk
Wartość docelowa wskaźnika rezultatu - 35
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 2020 r.
61670

15. Wartość dofinansowania projektu/działania/zadania (zł) w 2020 r.
61670

16. Źródła finansowania projektu/działania/zadania
Środki własne - budżet gminy Mieroszów

17. Potwierdzenie prawdziwości informacji.
TAK

Raport o stanie gminy Mieroszów (kopia)
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
konkurs gminny: "Ładna Kamienica"

2. Jednostka organizacyjna gminy realizująca projekt/działanie/zadanie

Urząd Miejski w Mieroszowie

3. Dane kontaktowe
Kod pocztowy : 58-350
Miejscowość : Mieroszów
Ulica / nr domu / nr lokalu : Ol. Niepodległości 1
telefon : 743030040
e-mail : vleclaire@mieroszow.pl
Imię i nazwisko osoby do kontaktu : Violetta Leclaire

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

5. Realizowany cel Strategii
Cel strategiczny 6 – REWITALIZACJA I MIESZKALNICTWO

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.
Inna (proszę wskazać jaka) - Upowszechnianie i ochrona kultury materialnej Mieroszowa

8. Jeżeli zadanie realizuje postanowienia wynikające z uchwały Rady Miejskiej podjętej w 2020 r. proszę
wskazać numer uchwały.
XVI/113/2020

9. Zakres rzeczowy projektu/działania/zadania
wspieranie inicjatywy mieszkańców Gminy i zachęcanie właścicieli budynków do przeprowadzania kompleksowych
remontów kamienic w celu poprawy ich wizerunku i stanu technicznego

10. Projekt/działanie/zadanie realizowane od:
30/01/2020

11. Projekt/działanie/zadanie realizowane do:
02/12/2020

12. Wskaźnik produktu

1.
Nazwa wskaźnika produktu - ilość budynków które wzięły udział w konkursie
Jednostka miary - szt.
Wartość docelowa wskaźnika produktu - 3
2.
Nazwa wskaźnika produktu - ilość budynków nagrodzonych w konkursie
Jednostka miary - szt.
Wartość docelowa wskaźnika produktu - 1
3.
Nazwa wskaźnika produktu Jednostka miary Wartość docelowa wskaźnika produktu -

13. Wskaźnik rezultatu
1
Nazwa wskaźnika rezultatu - odnowa elewacji budynku
Jednostka miary - szt.
Wartość docelowa wskaźnika rezultatu - 1
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 2020 r.
10000

15. Wartość dofinansowania projektu/działania/zadania (zł) w 2020 r.
10000

16. Źródła finansowania projektu/działania/zadania
Środki własne - Gmina Mieroszów

17. Potwierdzenie prawdziwości informacji.
TAK

Raport o stanie gminy Mieroszów (kopia)
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
Posiłek w domu i w szkole

2. Jednostka organizacyjna gminy realizująca projekt/działanie/zadanie

Ośrodek Pomocy Społecznej w Mieroszowie

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

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

5. Realizowany cel Strategii
Cel strategiczny 4 – EDUKACJA, OCHRONA ZDROWIA I BEZPIECZEŃSTWO

6. Proszę wskazać program lub inną strategię, w której realizację wpisuje się projekt/działanie/zadanie
Gminny program osłonowy 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.
Inna (proszę wskazać jaka) - polityka społeczna

8. Jeżeli zadanie realizuje postanowienia wynikające z uchwały Rady Miejskiej podjętej w 2020 r. proszę
wskazać numer uchwały.
Uchwała Nr XXVIII/173/2020 Rady Miejskiej Mieroszowa z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu
Gminy Mieroszów na 2021 rok

9. Zakres rzeczowy projektu/działania/zadania
Pomoc w zakresie dożywiania w 2020 r. była realizowana w formie:
- gorącego posiłku dziennie dla 60 osób, udzielono 11 064 świadczenia za równowartość
127 290,00 zł,
- świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla 54 rodzin, udzielono 243 świadczenia za równowartość
85 370,00 zł,
- świadczenia rzeczowego w formie produktów żywnościowych dla 70 rodzin za równowartość
30 724,20 zł

10. Projekt/działanie/zadanie realizowane od:

01/01/2020

11. Projekt/działanie/zadanie realizowane do:
31/12/2020

12. Wskaźnik produktu
Brak odpowiedzi.

13. Wskaźnik rezultatu
Brak odpowiedzi.

14. Całkowita wartość projektu/działania/zadania (zł) w 2020 r.
243384

15. Wartość dofinansowania projektu/działania/zadania (zł) w 2020 r.
194700

16. Źródła finansowania projektu/działania/zadania
Środki własne - 48 684,20 zł
Budżet państwa

17. Potwierdzenie prawdziwości informacji.
TAK

Raport o stanie gminy Mieroszów (kopia)
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 zasobu mieszkaniowego Gminy Mieroszów

2. Jednostka organizacyjna gminy realizująca projekt/działanie/zadanie

Urząd Miejski w Mieroszowie

3. Dane kontaktowe
Brak odpowiedzi.

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

5. Realizowany cel Strategii
Cel strategiczny 6 – REWITALIZACJA I MIESZKALNICTWO

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 2020 r. proszę
wskazać numer uchwały.
nie dotyczy

9. Zakres rzeczowy projektu/działania/zadania
odnowa lokali mieszkaniowego zasobu Gminy Mieroszów w zakresie: wymiany stolarki okiennej i drzwiowej,
modernizacji ogrzewania, wymiany podłóg, wymiany instalacji

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

11. Projekt/działanie/zadanie realizowane do:
31/12/2020

12. Wskaźnik produktu
1.
Nazwa wskaźnika produktu - prace modernizacyjne w obrębie lokalu mieszkalnego
Jednostka miary - ilość lokali
Wartość docelowa wskaźnika produktu - 20
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 - poprawa funkcjonalności lokalu
Jednostka miary - ilość lokali
Wartość docelowa wskaźnika rezultatu - 20
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 2020 r.
145786

15. Wartość dofinansowania projektu/działania/zadania (zł) w 2020 r.
145786

16. Źródła finansowania projektu/działania/zadania

Środki własne - Gmina Mieroszów

17. Potwierdzenie prawdziwości informacji.
TAK

Raport o stanie gminy Mieroszów (kopia)
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 "Jesteś sprawny"

2. Jednostka organizacyjna gminy realizująca projekt/działanie/zadanie

Ośrodek Pomocy Społecznej w Mieroszowie

3. Dane kontaktowe
Kod pocztowy : 58-350
Miejscowość : Mieroszów
Ulica / nr domu / nr lokalu : Żeromskiego
telefon : 32
e-mail : 58-350
Imię i nazwisko osoby do kontaktu : Mieroszów

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

5. Realizowany cel Strategii
Cel strategiczny 4 – EDUKACJA, OCHRONA ZDROWIA I BEZPIECZEŃSTWO

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.
Polityka prorodzinna

8. Jeżeli zadanie realizuje postanowienia wynikające z uchwały Rady Miejskiej podjętej w 2020 r. proszę
wskazać numer uchwały.
.

9. Zakres rzeczowy projektu/działania/zadania
Projekt skierowany był dla grupy 15 seniorów. Zajęcia w formie gimnastyki odbywały się raz w tygodniu, na terenie
"Bajkowego ogrodu", przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Mieroszowie, Celem projektu była rehabilitacja i aktywność
osób starszych na świeżym powietrzu, poprawa kondycji ruchowej.

10. Projekt/działanie/zadanie realizowane od:
01/07/2020

11. Projekt/działanie/zadanie realizowane do:
30/09/2020

12. Wskaźnik produktu
Brak odpowiedzi.

13. Wskaźnik rezultatu
Brak odpowiedzi.

14. Całkowita wartość projektu/działania/zadania (zł) w 2020 r.
0

15. Wartość dofinansowania projektu/działania/zadania (zł) w 2020 r.
0

16. Źródła finansowania projektu/działania/zadania
Inne - bez kosaztów finansowych

17. Potwierdzenie prawdziwości informacji.
TAK

Raport o stanie gminy Mieroszów (kopia)
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
udzielanie dotacji celowych ze środków budżetu Gminy Mieroszów na budowę przyłączy gazowych albo na zakup
kotłów na gaz ziemny lub prąd i zmianę sposobu ogrzewania nieruchomości

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

3. Dane kontaktowe
Kod pocztowy : 58-350
Miejscowość : Mieroszów
Ulica / nr domu / nr lokalu : pl.Niepodległości 1
telefon : 743030040
e-mail : vleclaire@mieroszow.pl
Imię i nazwisko osoby do kontaktu : Violetta Leclaire

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

5. Realizowany cel Strategii
Cel strategiczny 3 – INFRASTRUKTURA I OCHRONA ŚRODOWISKA

6. Proszę wskazać program lub inną strategię, w której realizację wpisuje się projekt/działanie/zadanie
Plan 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 2020 r. proszę
wskazać numer uchwały.
XVI/112/2020

9. Zakres rzeczowy projektu/działania/zadania
dotacje celowe na realizację zadań inwestycyjnych związanych z ograniczeniem niskiej emisji na terenie miasta
Mieroszów, obejmujących trwałą zmianę systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na:
1) ogrzewanie gazowe,
2) ogrzewanie elektryczne

10. Projekt/działanie/zadanie realizowane od:
01/02/2020

11. Projekt/działanie/zadanie realizowane do:
31/12/2020

12. Wskaźnik produktu
1.
Nazwa wskaźnika produktu - zmiana systemu ogrzewania lokalu/budynku
Jednostka miary - ilość lokali/budynków
Wartość docelowa wskaźnika produktu - 17
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 - likwidacja pieca na paliwo stałe
Jednostka miary - ilość lokali/budynków
Wartość docelowa wskaźnika rezultatu - 17
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 2020 r.
67463

15. Wartość dofinansowania projektu/działania/zadania (zł) w 2020 r.
67463

16. Źródła finansowania projektu/działania/zadania
Środki własne - Gmina Mieroszów

17. Potwierdzenie prawdziwości informacji.
TAK

Raport o stanie gminy Mieroszów (kopia)
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 opiekuńczowychowawczej

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

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

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

5. Realizowany cel Strategii
Cel strategiczny 3 – INFRASTRUKTURA I OCHRONA ŚRODOWISKA

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 2020 r. proszę
wskazać numer uchwały.
-

9. Zakres rzeczowy projektu/działania/zadania
W 2020 roku zrealizowano następujące działania:
- z usług asystenta skorzystało 9 rodzin,
- współfinansowano pobyt dzieci w całodobowych placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz rodzinach
zastępczych i rodzinnych domach dziecka,
- udzielano specjalistycznego poradnictwa psychologicznego, rodzinnego.
W 2020 roku na powyższe działania wydatkowano
- w ramach rozdziału 85504 - wspieranie rodziny - 47 304,94 zł
- w ramach rozdziału 85508 - rodziny zastępcze - 129 181,23 zł.

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

11. Projekt/działanie/zadanie realizowane do:
31/12/2020

12. Wskaźnik produktu
Brak odpowiedzi.

13. Wskaźnik rezultatu
Brak odpowiedzi.

14. Całkowita wartość projektu/działania/zadania (zł) w 2020 r.
176486

15. Wartość dofinansowania projektu/działania/zadania (zł) w 2020 r.
0

16. Źródła finansowania projektu/działania/zadania
Środki własne - 176486

17. Potwierdzenie prawdziwości informacji.
TAK

Raport o stanie gminy Mieroszów (kopia)
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 realizująca projekt/działanie/zadanie

Ośrodek Pomocy Społecznej w Mieroszowie

3. Dane kontaktowe
Kod pocztowy : 58-350
Miejscowość : Mieroszów
Ulica / nr domu / nr lokalu : Żeromskiego 32
telefon : 8458262
e-mail : sekretariat@ops.mieroszow.pl
Imię i nazwisko osoby do kontaktu : Bogusława Nawrat

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

5. Realizowany cel Strategii
Cel strategiczny 4 – EDUKACJA, OCHRONA ZDROWIA I BEZPIECZEŃSTWO

6. Proszę wskazać program lub inną strategię, w której realizację wpisuje się projekt/działanie/zadanie
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 rok
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 2020 r. proszę
wskazać numer uchwały.
-

9. Zakres rzeczowy projektu/działania/zadania
Głównym zadaniem świetlicy jest wsparcie rodziny w zakresie szeroko pojętej pomocy wychowawczej oraz
pedagogicznej.
Świetlica środowiskowa „Muchomorki” zapewnia swoim wychowankom fachową pomoc i opiekę po zajęciach
szkolnych, w tym pomoc w odrabianiu zadań domowych, uzupełnianiu zaległości i braków szkolnych. W 2020 roku, w
okresie wolnym od nauki wychowawcy świetlicy organizowali dzieciom czas wolny w różnorodnych formach tj. zajęć
plastycznych, sportowych, rekreacyjnych, edukacyjnych. Placówka organizowała również wycieczki krajoznawcze,
rekreacyjne, wyjazdy do kina itp. Dzieci mały dostęp do komputera, telewizora, odtwarzacza, radia, materiałów
dydaktycznych, mini biblioteczki, drobnego sprzętu sportowego (sanki, piłki, rzutki, skakanki).
W trakcie trwania roku szkolnego wychowankowie świetlicy mogli korzystać z pomocy dydaktycznej wychowawców tj.

kompensacja braków w nauce – działanie zostało przeprowadzone przez wychowawców dla wszystkich
podopiecznych placówki.
W 2020 roku do świetlicy uczęszczało 20 dzieci.

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

11. Projekt/działanie/zadanie realizowane do:
31/12/2020

12. Wskaźnik produktu
Brak odpowiedzi.

13. Wskaźnik rezultatu
Brak odpowiedzi.

14. Całkowita wartość projektu/działania/zadania (zł) w 2020 r.
64016

15. Wartość dofinansowania projektu/działania/zadania (zł) w 2020 r.
0

16. Źródła finansowania projektu/działania/zadania
Środki własne - 64016

17. Potwierdzenie prawdziwości informacji.
TAK

Raport o stanie gminy Mieroszów (kopia)
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 realizująca projekt/działanie/zadanie

Ośrodek Pomocy Społecznej w Mieroszowie

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

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

5. Realizowany cel Strategii
Cel strategiczny 4 – EDUKACJA, OCHRONA ZDROWIA I BEZPIECZEŃSTWO

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 na lata 2017-2021

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 2020 r. proszę
wskazać numer uchwały.
-

9. Zakres rzeczowy projektu/działania/zadania
W Gminie Mieroszów w 2020 roku działał Gminny Zespół Interdyscyplinarny powołany Zarządzeniem Nr 262/2019
Burmistrza Mieroszowa z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego -Zespół odbył
4 posiedzenia.
Działał Punkt Informacyjno- Konsultacyjny dla osób z problemem alkoholowym oraz ich rodzin, a także problemem
przemocy w rodzinie.
Udzielane było poradnictwo psychologiczne.
W ramach procedury "Niebieska karta" w 2020 roku objętych zostało 24 rodziny.
W ramach współpracy z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie
w Wałbrzychu 3 osoby podejrzane o stosowanie przemocy w rodzinie zostały skierowane
w 2020 r. do udziału w programie korekcyjno-edukacyjnym oraz 5 osób zostało skierowanych do udziału w programie

psychologiczno-terapeutycznym.
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:
01/01/2020

11. Projekt/działanie/zadanie realizowane do:
31/12/2020

12. Wskaźnik produktu
Brak odpowiedzi.

13. Wskaźnik rezultatu
Brak odpowiedzi.

14. Całkowita wartość projektu/działania/zadania (zł) w 2020 r.
2380

15. Wartość dofinansowania projektu/działania/zadania (zł) w 2020 r.
0

16. Źródła finansowania projektu/działania/zadania
Środki własne - 2380

17. Potwierdzenie prawdziwości informacji.
TAK

Raport o stanie gminy Mieroszów (kopia)
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 zadań w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi oraz zwalczania narkomanii

2. Jednostka organizacyjna gminy realizująca projekt/działanie/zadanie

Ośrodek Pomocy Społecznej w Mieroszowie

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

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

5. Realizowany cel Strategii
Cel strategiczny 4 – EDUKACJA, OCHRONA ZDROWIA I BEZPIECZEŃSTWO

6. Proszę wskazać program lub inną strategię, w której realizację wpisuje się projekt/działanie/zadanie
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 rok

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 2020 r. proszę
wskazać numer uchwały.
-

9. Zakres rzeczowy projektu/działania/zadania
W gminie Mieroszów w 2020 roku funkcjonowały 2 punkty terapeutyczno-konsultacyjne w zakresie profilaktyki
uzależnień oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, tj.:
- Punkt Konsultacyjny dla osób z problemem alkoholowym oraz ich rodzin a także problemem przemocy w rodzinie,
- Punkt Pomocy Psychologicznej .
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (GKRPA) w 2020 roku odbyła
12 posiedzeń. Praca Członków Komisji w 2020 roku polegała w szczególności na: prowadzeniu rozmów interwencyjnomotywacyjnych z osobami zgłoszonymi do GKRPA zmierzających do podjęcia leczenia odwykowego oraz opiniowaniu
wniosków o wydanie zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych. GKRPA podejmowała działania
w zakresie profilaktyki dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Mieroszów.
W roku sprawozdawczym do GKRPA wpłynęło 7 wniosków o podjęcie czynności zmierzających do dobrowolnego

poddania się leczeniu odwykowemu.

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

11. Projekt/działanie/zadanie realizowane do:
31/12/2020

12. Wskaźnik produktu
Brak odpowiedzi.

13. Wskaźnik rezultatu
Brak odpowiedzi.

14. Całkowita wartość projektu/działania/zadania (zł) w 2020 r.
89609

15. Wartość dofinansowania projektu/działania/zadania (zł) w 2020 r.
0

16. Źródła finansowania projektu/działania/zadania
Środki własne - 89609

17. Potwierdzenie prawdziwości informacji.
TAK

Raport o stanie gminy Mieroszów (kopia)
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
Zakończenie wakacji

2. Jednostka organizacyjna gminy realizująca projekt/działanie/zadanie

Ośrodek Pomocy Społecznej w Mieroszowie

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

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

5. Realizowany cel Strategii
Cel strategiczny 4 – EDUKACJA, OCHRONA ZDROWIA I BEZPIECZEŃSTWO

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 2020 r. proszę
wskazać numer uchwały.
-

9. Zakres rzeczowy projektu/działania/zadania
W miesiącu sierpniu 2020 roku Ośrodek zorganizował imprezę okolicznościową w formie pikniku dla dzieci, na
zakończenie wakacji. W imprezie uczestniczyło 15 dzieci wraz z jednym rodzicem lub opiekunem. Piknik odbył się w
ogrodzie „Leśna polana”, przy OPS w Mieroszowie. Były gry i zabawy prowadzone przez animatorów wraz z
poczęstunkiem. Celem projektu było pożegnanie wakacji, spędzanie czasu na świeżym powietrzu, integracji dzieci i
opiekunów.
Koszt projektu wyniósł: 550 złotych.

10. Projekt/działanie/zadanie realizowane od:
01/08/2020

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

12. Wskaźnik produktu
Brak odpowiedzi.

13. Wskaźnik rezultatu
Brak odpowiedzi.

14. Całkowita wartość projektu/działania/zadania (zł) w 2020 r.
550

15. Wartość dofinansowania projektu/działania/zadania (zł) w 2020 r.
0

16. Źródła finansowania projektu/działania/zadania
Środki własne - 550

17. Potwierdzenie prawdziwości informacji.
TAK

Raport o stanie gminy Mieroszów (kopia)
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
Działania na rzecz seniorów

2. Jednostka organizacyjna gminy realizująca projekt/działanie/zadanie

Ośrodek Pomocy Społecznej w Mieroszowie

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

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

5. Realizowany cel Strategii
Cel strategiczny 5 – KULTURA, SPORT, REKREACJA I TURYSTYKA

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.
Polityka prorodzinna
Inna (proszę wskazać jaka) - polityka senioralna

8. Jeżeli zadanie realizuje postanowienia wynikające z uchwały Rady Miejskiej podjętej w 2020 r. proszę
wskazać numer uchwały.
-

9. Zakres rzeczowy projektu/działania/zadania
W roku 2020 Ośrodek Pomocy Społecznej w Mieroszowie prowadził działania środowiskowe dedykowane seniorom w
formie projektów socjalnych i imprez:
1 Bal karnawałowy m-c luty 2020 roku - OPS Partner
W miesiącu lutym odbył się bal karnawałowy dla seniorów w Mieroszowskim Centrum Kultury, w którym
współuczestniczył Ośrodek Pomocy Społecznej w Mieroszowie - Ośrodek dofinansował bal kwotą: 500,00 złotych.
2. Projekt socjalny „Poznawanie pięknych okolic”
W miesiącu lipcu 2020 r. odbyła się wycieczka wyjazdowa dla seniorów z naszej Gminy do Minieurolandu w Kłodzku.
Celem działania było podtrzymywanie i rozwijanie zainteresowań związanych z kulturą i tradycjami naszego regionu,

poznawanie pięknej historii Dolnego Śląska oraz integracja seniorów.
Koszty wycieczki pokrywali uczestnicy wycieczki z własnych środków.
OPS nie poniósł kosztów związanych z projektem.
3. Wakacyjny piknik seniora - OPS partner
W miesiącu lipcu 2020 roku po okresie wielomiesięcznej izolacji seniorzy Gminy Mieroszów spotkali się na letnim
grillowaniu w ogrodzie „Leśna polana” przy budynku OPS w Mieroszowie. Celem pikniku było spędzenie czasu wolnego
na świeżym powietrzu oraz integracja seniorów.
Ośrodek nie poniósł kosztów związanych z imprezą.
4. Projekt socjalny „Edukacja i ochrona dziedzictwa kulturowego”
Również w miesiącu sierpniu 2020 roku realizowaliśmy projekt socjalny dla 20 seniorów w formie wycieczki
wyjazdowej do Kudowy Zdroju.
Celem projektu było wzbogacanie wiedzy dotyczącej dziedzictwa kulturowego naszego pięknego regionu, rozwijanie
tradycji kulturowych, nauka i edukacja, a także aktywne spędzanie wolego czasu.
Środki na ten cel pochodziły z własnego budżetu uczestników wycieczki.
5. 01-02.10.2010 r. Senioralia (Bal Kapeluszowy, Spartakiada) - OPS partner
Z okazji obchodzonych w naszej Gminie Senioraliów w 2020 roku pierwszego dnia uroczystości odbył się Bal
Kapeluszowy, który organizowany jest przez tutejszy Ośrodek. Bal rozpoczął się odtańczeniem poloneza na
mieroszowskim rynku. Swoje piękne kapelusze uczestnicy Balu Kapeluszowego projektowali i wykonali we własnym
zakresie. W drugim dniu Senioraliów 2020 odbyła się pierwsza Spartakiada, w której w sportowym duchu zmagały się
cztery pięcioosobowe drużyny.
Ośrodek wsparł finansowo obchody Święta kwotą: 500 złotych.

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

11. Projekt/działanie/zadanie realizowane do:
31/12/2020

12. Wskaźnik produktu
Brak odpowiedzi.

13. Wskaźnik rezultatu
Brak odpowiedzi.

14. Całkowita wartość projektu/działania/zadania (zł) w 2020 r.
1000

15. Wartość dofinansowania projektu/działania/zadania (zł) w 2020 r.
0

16. Źródła finansowania projektu/działania/zadania
Środki własne - 1000
Inne - m.in. środki własne uczestników działań

17. Potwierdzenie prawdziwości informacji.
TAK

