Raport o stanie Gminy Kudowa-Zdrój za 2018 rok
Charakterystyka Gminy Kudowa-Zdrój
Położenie i warunki naturalne
Gmina Kudowa-Zdrój jest gminą miejską, zlokalizowaną w południowej części województwa
dolnośląskiego. Gmina graniczy bezpośrednio z:
•

od południowego wschodu – Gminą Lewin Kłodzki;

•

od wschodu – Gminą Szczytna;

•

od północnego wschodu – Gminą Radków;

•

od zachodu i północy – Republiką Czeską.
Lokalizację miasta na tle okolicznych gmin pokazano na rysunku 1.
Główny węzeł komunikacyjny Gminy stanowi droga krajowa nr 8, ważna dla ruchu międzynarodowego
(długość drogi na terenie miasta to 4,2 km). Jej odcinek relacji Kudowa-Słone - Wrocław stanowi część
szlaku tranzytowego z krajów południowo-zachodniej Europy do Rosji i krajów bałtyckich.
Droga wojewódzka nr 387 biegnie od drogi nr 8 (skrzyżowanie z ulicą Zdrojową) ciągiem ulic Zdrojowej
i 1 Maja w kierunku Radkowa, przez Karłów. Stanowi oś ruchu turystycznego w Górach Stołowych,
pomiędzy Polanicą-Zdrój a Kudową-Zdrój. Ruch turystyczny generuje duże natężenie ruchu na drodze
w sezonie turystycznym, powodujące negatywne oddziaływanie na obszar uzdrowiska Kudowa-Zdrój.
Długość drogi wojewódzkiej nr 387 na terenie miasta wynosi 9,7 km w tym 3,2 km w obszarze
zabudowanym.
Gmina zajmuje powierzchnię ok. 3 390 ha. Miasto w centralnej swojej części jest położone na
wysokości około 380 m n.p.m. Najwyższe wzniesienie liczy 899 m n.p.m., a najniższa wysokość to 350
m n.p.m.
Znaczną część terenu Gminy zajmuje Park Narodowy Gór Stołowych i jego otulina. Dodatkowo
z uzdrowiskowej funkcji miasta wynika istnienie specjalnych obszarów ochronnych typowych dla
uzdrowiska. Centralną część Kudowy-Zdroju zajmują obiekty lecznictwa uzdrowiskowego oraz funkcje
związane z obsługą uzdrowiska. Obiekty lecznictwa oraz Park Zdrojowy, wpisany do rejestru zabytków,
stanowią strefę, która jest wyraźnie wydzielona i zagospodarowana. W bezpośrednim sąsiedztwie
można wyróżnić strefę centralną miasta związaną z zabudową usługowo-mieszkaniową. W tej strefie
zlokalizowana jest większość usług centrotwórczych miasta.
Przez miasto Kudowa przebiega również jedna linia kolejowa relacji Kudowa - Kłodzko - Wrocław.
Rozbudowana sieć komunikacyjna na terenie miasta z drogą krajową nr 8, linią kolejową nr 309
Kłodzko – Kudowa-Zdrój oraz bliskość dużych miast, w tym Wrocławia, Pragi wraz z całą ich
infrastrukturą (lotniska, obiekty kulturalne, handlowe, atrakcje) sprawia, że Kudowa-Zdrój to miejsce
o szerokich możliwościach rozwoju. To właśnie szybkość dostępu do obiektów lecznictwa
uzdrowiskowego oraz obiektów obsługi uzdrowiska i ruchu turystycznego w dużej mierze zdecydowała
o zainteresowaniu wypoczynkiem i lecznictwem w Kudowie-Zdroju.
Elementem znacząco wpływającym na rozwój miasta jest dobrze rozwinięta i nadal rozwijająca się
infrastruktura komunikacyjna. Oprócz wcześniej wspomnianych połączeń w mieście działają również
płatne linie PKS oraz linie firmy CDS, łączące Kudowę-Zdrój z miastami ościennymi.
W skład Gminy Kudowa-Zdrój wchodzi wyłącznie miasto Kudowa-Zdrój, jako jedyna jednostka
administracyjna. Na bazie historycznej używane są określenia dla poszczególnych obszarów miasta
(dawniej wsie lub dzielnice na terenie Gminy, obecnie stanowiące geodezyjne jednostki ewidencyjne),
takie jak:
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•
•
•
•

Pstrążna,
Bukowina,
Czermna,
Zakrze,

•
•
•
•

Zdrój,
Brzozowie,
Jakubowice,
Słone.

Rysunek 1. Lokalizacja miasta na tle województwa oraz sąsiednich miejscowości

I. Realizacja budżetu obywatelskiego
W 2018 roku odbyła się III edycja Budżetu Obywatelskiego, którego zasady zostały określone Uchwałą
Nr XXXVI/209/17 Rady Miejskiej Kudowy – Zdroju z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie zasad i trybu
przeprowadzenia konsultacji społecznych dla realizacji Budżetu Obywatelskiego Kudowy – Zdroju na
2018 rok.
Zgodnie w w/w uchwałą łączna kwota zadań przyjętych do realizacji w ramach Budżetu
Obywatelskiego na rok 2018 w gminie Kudowa -Zdrój wyniosła 150.000,00 PLN w tym:
a) 100.000 zł przeznaczono na tzw. „duże projekty” gdzie wartość jednostkowego projektu nie mogła
przekroczyć 50.000,00 zł;
b) 50.000 zł przeznaczono na mikroprojekty w tym: jeden projekt o maksymalnej wartości 20.000 zł
i trzy projekty do 10.000 zł.
W wyniku ogłoszenia o możliwości zgłaszania projektów do Budżetu Obywatelskiego, wpłynęło 12
propozycji zadań, które następnie zostały poddane głosowaniu:

Numer
projektu
01

Nazwa projektu, jego lokalizacja (o ile dotyczy) i opis

Koszt szacunkowy
projektu po
weryfikacji
50.000,00

02

Poprawa bazy sportowej klubu sportowego Luks Czermna poprzez zakup i
montaż obiektów szatniowych
Remont Chodnika na ul. Nad Potokiem

03

Budowa parkingu przy ROD „Granica”

38.097,08

04

Utworzenie nowoczesnej pracowni komputerowej w Zespole Szkół
Publicznych im. Jana Pawła II w Kudowie-Zdroju.

50.000,00

50.000,00
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05

W krainie zabawy

50.000,00

06

Poprawa infrastruktury i bezpieczeństwa przy placu zabaw w KudowieZdroju, ul. Słone 72

50.000,00

07

Skwer Niepodległości

40.000,00

08

Remont krzyży i kapliczek przydrożnych na terenie Gminy Kudowa-Zdrój –
etap I

50.000,00

09

Budowa stacjonarnej sceny w Kudowskim Centrum Kultury i Sportu

20.000,00

10

Konik na biegunach- czyli ludowa plac zabaw

10.000,00

11

Modernizacja Chodnika

9.600,00

12

Rewitalizacja ujęcia wody ze źródełka Czermna

10.000,00

Wyniki głosowania kształtowały się następująco:
x

Papierowo

% całości

Liczba kart wyjętych z urny

4208

100

Liczba głosów ważnych

4039

95,98

Liczba głosów nieważnych
w tym:

169

4,02

- Oddania głosu przez osobę
nieuprawnioną do głosowania

128

- Braku wypełnienia wszystkich pól
obowiązkowych karty do głosowania

9

- Oddania głosu po terminie

32

Na poszczególne projekty zadań oddano następującą liczbę ważnych głosów:
Numer
projektu

liczba głosów
ważnych

Miejsce

1031

II

02

Poprawa bazy sportowej klubu sportowego
Luks Czermna poprzez zakup i montaż
obiektów szatniowych
Remont Chodnika na ul. Nad Potokiem

395

V

03

Budowa parkingu przy ROD „Granica”

191

VI

04

Utworzenie nowoczesnej pracowni
komputerowej w Zespole Szkół Publicznych
im. Jana Pawła II w Kudowie-Zdroju

481

IV

Nazwa projektu
PROJEKTY DUŻE DO 50.000 ZŁ

01

3

05

W krainie zabawy

579

III

06

Poprawa infrastruktury i bezpieczeństwa przy
placu zabaw w Kudowie-Zdroju, ul. Słone 72
Skwer Niepodległości

1125

I

1

VIII

8

Remont krzyży i kapliczek przydrożnych na
terenie Gminy Kudowa-Zdrój – etap I
MIKROPROJEKT DO 20.000 ZŁ

122

VII

9

27

I

10

Budowa stacjonarnej sceny w Kudowskim
Centrum Kultury i Sportu
MIKROPROJEKTY DO 10.000 ZŁ
Konik na biegunach- czyli ludowa plac zabaw

21

III

11

Modernizacja Chodnika przy ul. Głównej 31

39

I

12

Rewitalizacja ujęcia wody ze źródełka Czermna

27

II
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Zgodnie z § 7 ust.2 Regulaminu stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XXXVI/209/17 Rady Miejskiej
Kudowy – Zdroju z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji
społecznych dla realizacji Budżetu Obywatelskiego Kudowy – Zdroju na 2018 rok do realizacji przyjęto
zadania według kolejności uzyskanej liczby głosów, aż do wyczerpania środków przeznaczonych na
realizację zadań, tj. 150.000 zł, co przedstawia tabela poniżej.
LISTA PROJEKTÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO REALIZACJI I ZREALIZOWANYCH
W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO
KUDOWY – ZDROJU NA 2018 ROK
Nazwa projektu, jego lokalizacja (o ile
dotyczy)

Koszt szacunkowy
projektu po
weryfikacji

LICZBA
GŁOSÓW

MIEJ
SCE

REALIZACJA

WAŻNYCH

PROJEKTY DUŻE DO 50.000 ZŁ
Poprawa infrastruktury i
bezpieczeństwa przy placu zabaw w
Kudowie-Zdroju, ul. Słone 72
Lokalizacja: działka 353/1 (AM-12)
obr. Słone przy Społecznym Zespole
Szkolno-Przedszkolnym.

50 000,00

1125

1

50 999,92

Poprawa bazy sportowej klubu
50.000,00
sportowego Luks Czermna poprzez
zakup i montaż obiektów szatniowych
Lokalizacja: boisko sportowe ul. T.
Kościuszki (dz. Nr 245/2 i 244/3 obr.
Czermna)

1031

2

1 845,00

RAZEM

100.000,00

52.844,92

MIKROPROJEKT DO 20.000 ZŁ
4

Budowa stacjonarnej sceny w
Kudowskim Centrum Kultury i Sportu
Lokalizacja: siedziba Kudowskiego
Centrum Kultury i Sportu

20 000,00

RAZEM

20 000,00

27

1

20 000,00

20 000,00

MIKROPROJEKTY DO 10.000 ZŁ
Modernizacja Chodnika przy ul.
Głównej 31
Lokalizacja- chodnik przy ul. Głównej
31

9 600,00

39

1

12 054,00

Rewitalizacja ujęcia wody ze źródełka
Czermna
Lokalizacja: pobocze drogi gminnej
odcinka Kudowa-Zdrój – Bukowina
Kłodzka, na wysokości posesji
położonej przy ul. Kościuszki 99a,
poniżej tzw. Szopki Ruchomej.
Konik na biegunach- czyli ludowy plac
zabaw
Lokalizacja: obszar o pow. ok. 200 m2
zlokalizowany wzdłuż parkingu na
terenie Skansenu w Pstrążnej.
RAZEM

10 000,00

27

2

12 440,27

10 000,00

21

3

9 775,90

CAŁOŚĆ PLAN

149 600,00

29 600,00

34 269,27
CAŁOŚĆ
WYKONANIE

107 114,19

W 2018 roku nie zrealizowano w ramach budżetu obywatelskiego zadania pn. Poprawa bazy sportowej
klubu sportowego Luks Czermna poprzez zakup i montaż obiektów szatniowych.
Postępowanie przetargowe nie zostało rozstrzygnięte ze względu na złożenie ofert przewyższających
zabezpieczone środki.
Realizacja pozostałych zadań miała miejsce w okresie od 28 marca 2018 r. ,tj. od chwili podjęcia przez
Radę Miejską Kudowy-Zdroju uchwały uruchamiającej środki budżetowe w ramach budżetu
obywatelskiego, do grudnia 2018 r.
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II. Wykonanie budżetu gminy Kudowa-Zdrój za 2018 rok i stan finansów gminy
Dochody i wydatki w 2018 roku
L.p.
1
a)

b)
c)
2
a)
b)
3
a)
4

Wyszczególnienie
dochody ogółem w tym:
dochody własne w tym:
dochody ze sprzedaży majątku
dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób
fizycznych
podatek od nieruchomości
środki z budżetu UE
subwencje
dotacje z budżetu państwa
wydatki ogółem w tym:
wydatki na obsługę zadłużenia
wydatki bieżące
wydatki majątkowe
wynik budżetu (nadwyżka/deficyt) w tym:
wynik operacyjny
zadłużenie ogółem

wartość w zł
42 209 157,85
24 101 051,16
1 541 438,70
6 167 807,00
6 597 974,33
878 725,26
9 008 677,00
9 099 429,69
43 403 214,03
565 968,48
39 169 788,26
4 233 425,77
-1 194 056,18
733 116,83
20 208 592,58

Analiza wskaźnikowa za 2018 rok
L.p.

Nazwa wskaźnika

wartość

Opis

4 275,64

wskaźnik pokazuje ogólny poziom
dochodów gminy, przypadających na
1 mieszkańca

57,10%

wskaźnik pokazuje, jaka część
dochodów gminy pochodzi z
dochodów własnych

3

wykorzystanie bazy podatkowej we
własnych podatkach i opłatach
lokalnych

96,40%

wskaźnik pokazuje, w jakim % gmina
wykorzystuje potencjał dochodowy z
tytułu podatków i opłat lokalnych
(wykonane dochody/wykonane
dochody + skutki udzielonych ulg,
zwolnień i odroczeń w w/w źródłach
dochodów

4

udział wydatków majątkowych w
wydatkach ogółem

9,75%

wskaźnik pokazuje aktywność
inwestycyjną gminy

38,50%

wskaźnik pokazuje, jaka część
wydatków bieżących gminy jest
przeznaczona na wypłaty
wynagrodzeń wraz z pochodnymi

1

dochody gminy ogółem w zł na 1
mieszkańca

2

udział dochodów własnych w
dochodach ogółem

5

obciążenie wydatków bieżących
wydatkami na wynagrodzenia

6

wskaźnik pokazuje poziom obciążenia
bieżących wydatków największymi
rodzajami wydatków tj. oświata,
pomoc społeczna i wspieranie
rodziny.

6

obciążenie wydatków bieżących
wydatkami na oświatę, pomoc
społeczną i wspieranie rodziny

55,47%

7

relacja wyniku budżetu do
dochodów ogółem

-2,83%

8

relacja wyniku operacyjnego do
dochodów ogółem

1,74%

9

relacja łącznych zobowiązań ,
pomniejszonych o zobowiązania
związane z projektami UE do
dochodów ogółem

40,11%

10

obciążenie dochodów obsługą
zadłużenia

6,41%

wskaźnik pokazuje poziom nadwyżki
lub deficytu budżetowego
wskaźnik związany z płynnością
finansową, pokazuje jaka część
dochodów może być przeznaczona na
obsługę zadłużenia
wskaźnik pokazuje łączny poziom
zadłużenia, bez uwzględniania
zadłużenia związanego ze
zobowiązaniami (na prefinansowanie
i wkład własny) zaciągniętymi na
realizację projektów
współfinansowanych z budżetu UE w
odniesieniu do dochodów ogółem
wskaźnik określa, jaka część
dochodów przeznaczona została na
obsługę zadłużenia (spłata rat
kapitałowych, wykup obligacji,
odsetki)

11

relacja wyniku operacyjnego i
dochodów ze sprzedaży majątku do
dochodów ogółem

5,39%

wskaźnik jest miarą "potencjału
obsługi zadłużenia

3,67%

wskaźnik określa, jaka część
dochodów przeznaczona została na
obsługę zadłużenia (spłata rat
kapitałowych, wykup obligacji,
odsetki) z wyłączeniem zobowiązań
zaciągniętych na realizację projektów
dofinansowanych z UE

11,26%

wskaźnik pokazuje relację nadwyżki
operacyjnej powiększonej o dochody
ze sprzedaży majątku do kwoty
zobowiązań łącznych

12

13

obciążenie dochodów gminy
obsługą zadłużenia ( bez
zobowiązań zaciągniętych na
realizację projektów
dofinansowanych z UE

potencjał spłat zadłużenia
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III. Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Kudowa-Zdrój
Ustawowe określenie mienia komunalnego zawarte jest w art. 43 ustawy z dnia 8 marca 1990
r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.). Stanowi on, że mieniem
komunalnym jest własność i inne prawa majątkowe należące do poszczególnych gmin i ich związków
oraz mienie innych komunalnych osób prawnych w tym przedsiębiorstw.
Składniki mienia komunalnego można podzielić na kilka kategorii, z których najważniejszą
stanowi prawo własności, umożliwiające korzystanie - w granicach określonych przez prawo - z rzeczy
(ruchomych i nieruchomości) zgodnie z ich przeznaczeniem, w szczególności poprzez pobieranie
pożytków i innych dochodów oraz rozporządzanie rzeczą. Drugą kategorię stanowią inne prawa
majątkowe, takie jak użytkowanie wieczyste, ograniczone prawa rzeczowe, czyli prawa na rzeczy
cudzej, m.in. użytkowanie, służebności gruntowe, zastaw, hipoteka. Do trzeciej grupy zalicza się prawa
majątkowe względne (nie skutkujące wobec osób trzecich), wśród nich wierzytelności, uprawnienia
wynikające z umów: najmu, dzierżawy, użyczenia itp. Odrębną kategorię stanowią prawa wynikające z
faktu uzyskania przez gminę pozycji wspólnika w spółce prawa handlowego, tj. prawa z tytułu udziału
w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością wynikające z udziałów należących do Gminy.

Informacja o stanie mienia komunalnego została sporządzona w oparciu o art.267 ust.1 pkt 3 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 z późn.zm.).
Majątek stanowiący własność gminy Kudowa Zdrój pochodzi z różnych źródeł:
•
•
•

został nabyty w drodze komunalizacji na podstawie ustawy z dnia 10 maja 1990 roku –
przepisów wprowadzających ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach
samorządowych (Dz.U. Nr 32, poz.191),
został zakupiony bądź otrzymany nieodpłatnie,
powstał w wyniku inwestycji gminnych.

Częściami mienia komunalnego zarządzają powołane w tym celu jednostki budżetowe, gminne
instytucje kultury oraz spółki.
Informacja obejmuje majątek pozostający w okresie od 31 grudnia 2017 roku do 31 grudnia 2018 roku
na stanie:
➢

jednostek budżetowych Gminy:
• Przedszkola im. Kubusia Puchatka
• Żłobka im. Kubusia Puchatka
• Zespołu Szkół Publicznych im Jana Pawła II
• Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3
• Ośrodka Pomocy Społecznej
• Urzędu Miasta
➢ Instytucji kultury:
• Miejskiej Biblioteki Publicznej
• Muzeum Kultury Ludowej Pogórza Sudeckiego
• Kudowskiego Centrum Kultury i Sportu
➢ spółek:
•
Kudowskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
•
Basenu „Wodny Świat” Sp. z o.o.
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Część tabelaryczna (synteza)

Planowane
Zwiększeni
a (+)

Stan na:
Lp.

1.

Wyszczególnienie

Grunty ogółem [ha]

Przewidywa
Zmniejszen
ny na
31.12.2018
ia (-)
31.12.2019
stanu w
roku
budżetowy
m
-2

Sposób zagospodarowania

W
bezpośre-

W
zarządzie

Inne
Dzierżawa, Wieczyste

jednostki

dnim
Zarządzie
Gminy

380

organizacyj
nej, spółki,
instytucji
kultury
7

najem,

użytko-

leasing,

wanie

Formy
( np.
użycze
nie)

680

678

224

66

3

328

328

82

207

39

-

Tereny
mieszkaniowe

37

37

17

20

Działki budowlane

25

23

-2

19

6

-

Tereny rekreacyjne

20

20

-

8

12

-

-

Pozostałe

126

126

Lasy w ha

127

127

Parki w ha

17

W tym:
Rolne

3.

110

7

5

1

3

-

127

-

-

-

-

17

-

17

-

-

-

-

212

212

0

88

7

12

-

105

Budynki mieszkalne i
lokale w budynkach
wspólnot:

126

126

0

22

-

-

-

104

w tym lokale
komunalne

416

383

-33

110

50

50

-

47

Budynki oświatowe

5

5

-

Budynki kulturalne i
sportowe

5

5

-

15

15

-

Budynki
w tym:

lokale socjalne

Pozostałe budynki

306
-

-

-

3

4

-

-

1

2

2

1

-

15

-

-

-

użyteczności
publicznej

9

-

Inne

1

11

-

-

58

-

-

-

4

33

-

-

-

-

-

-

9

-

-

15

-

-

-

15

-

-

1

1

-

-

1

-

-

-

Wysypiska – liczba

1

1

-

1

-

-

-

-

Drogi gminne (ulice

66

66

-

66

-

-

-

-

Obiekty sportowe i
rekreacyjne

18

18

-

14

2

-

-

2

5.

Środki transp. - szt.

34

34

-1

23

10

-

1

6.

Inwestycje gminne stan zaangażowania

1 756

6 500

+4 744

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

13

12

-1

3

3

-

-

-

-

-

-

organizacyjne

5

5

-

-

-

-

-

-

11. Związki komunalne

-

-

-

-

-

-

-

12. Stowarzyszenia,
których członkiem
jest Gmina

3

3

-

-

-

-

-

4.

61

61

-

58

58

37

37

-

Kanalizacja
ogólnospławna w km

9

9

Kanalizacja burzowa
w km

15

Oczyszczalnie
ścieków
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Budowle i urządzenia
Techniczne
Sieć wodociągowa
długość w km
Sieć kanalizacji
sanitarnej długość
w km

miejskie) dł. w km.

(w tys.zł)
7.

Pożyczki udzielone
(w mln zł)

8.

Obligacje własne
Sprzedaż w mln zł

9.

Samorządowe
Instytucje Kulturyliczba

10. Gminne jednostki

10

-

13. Spółki prawa handl. pow. 50% udziałów

2

2

-

-

-

-

-

Zestawienie stanu należności, zobowiązań oraz innych środków pieniężnych
Zestawienie stanu należności, zobowiązań obejmuje zbiorcze zestawienie jednostek Gminy KudowaZdrój w tym: Urzędu Miasta, Przedszkola im. Kubusia Puchatka, Żłobka im. Kubusia Puchatka, Zespołu
Szkół Publicznych im Jana Pawła II, Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3, oraz Ośrodka Pomocy
Społecznej.
Stan należności, zobowiązań i środków pieniężnych Gminy wynikających ze zbiorczych sprawozdań
budżetowych przedstawia poniższa tabela:

L.p.

Wyszczególnienie

Stan na
31.12.2017

Stan na
31.12.2018

Zmiana wartości
(4-3)

1

2

4

4

5

A

Należności
1 pożyczki

6 676 431,48

7 255 253,34

578 821,86

434 606,69

438 476,24

3 869,55

I

Należności długoterminowe

341 417,64

254 353,16

-87 064,48

II

Należności krótkoterminowe

93 189,05

184 123,08

90 934,03

6 067 720,27

6 644 958,13

577 237,86

należności z tytułu dostaw towarów i
usług

1 020 990,55

850 393,43

-170 597,12

Pozostałe należności

5 046 729,72

5 794 564,70

747 834,98

174 104,52

171 818,97

-2 285,55

należności z tytułu dostaw towarów i
usług

35 269,32

35 368,18

98,86

Należności z tyt. podatków i składek na
ubezp. społ.

16 653,48

14 614,49

-2 038,99

122 181,72

121 836,30

-345,42

2 należności wymagalne

3 pozostałe należności:

z tyt. innych niż wymienione powyżej
B

Zobowiązania

18 688 560,82 20 208 592,58

1 520 031,76

I

długoterminowe z tytułu :

18 647 609,69 20 011 516,32

1 363 906,63

18 647 609,69 20 011 516,32

1 363 906,63

1 kredyty i pożyczki
II

krótkoterminowe z tytułu:

40 951,13

197 076,26

156 125,13

11

-

1 dostaw towarów i usług

40 862,01

195 660,88

154 798,87

2 kredytów i pożyczek

0,00

3 pozostałe
C

89,12

1 415,38

1 326,26

Środki pieniężne

387 395,56

773 916,96

386 521,40

Środki pieniężne na rachunkach
bankowych

387 395,56

773 916,96

386 521,40

Z analizy powyższej tabeli wynikają następujące wnioski:
- należności – wartość należności zwiększyła się o 9,51 % w porównaniu z rokiem poprzednim,
- zobowiązania – wartość zobowiązań zwiększyła się o 8,13 % w porównaniu z rokiem poprzednim.
Zobowiązania wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług zwiększyły się w porównaniu z rokiem
poprzednim o 378,83 %,
- środki pieniężne- wartość środków pieniężnych na rachunkach bankowych na dzień 31.12.2018 r.
zmniejszyła się o 99,77 % w stosunku do roku poprzedniego.
Środki trwałe
Grunty będące w posiadaniu Gminy Kudowa-Zdrój zajmują powierzchnię 673 ha z podziałem na
poniższą klasyfikację gruntów:
•
•
•

użytki rolne
użytki leśne
grunty zabudowane i zurbanizowane
- mieszkaniowe
- przemysłowe

•
•
•

328 ha
128 ha
85 ha w tym:
36 ha
4 ha

- inne tereny zabudowane

15 ha

- zurbanizowane niezabudowane

10 ha

- rekreacyjno-wypoczynkowe

20 ha

tereny komunikacyjne
grunty pod wodami
tereny pozostałe
- tereny różne
- nieużytki

109 ha
3 ha
20 ha
18 ha
2 ha.

Strukturę własności terenów leżących w obrębie gminy Kudowa - Zdrój przedstawia tabela oraz
wykres:
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L.p. Wyszczególnienie
1.

grunty gminne

Powierzchnia w
ha

Udział %

600

89,15

2.

grunty w użytkowaniu
wieczystym

66

9,81

3.

grunty Skarbu Państwa

7

1,04

673

100,00

ogółem

Udział % gruntów
0.01%

0.10%

grunty gminne
grunty w użytk.wieczystym
grunty Skarbu Państwa

0.89%

Wartość brutto środków trwałych w tys. zł
Wartość brutto środków trwałych jednostek budżetowych oraz instytucji kultury

Wg grup rodzajowych

Stan na
31.12.2017

Umorzenie

Stan na
31.12.2018

Umorzenie

środków trwałych
0- Grunty

40 684

-

47 696

I - Budynki

26 278

12 473

27 611

12 404

II - Budowle

66 298

30 312

68 670

33 028

1 193

1 146

1 110

997

III - Kotły, maszyny

13

energetyczne
IV - Maszyny, urządzenia

1 259

1 110

1 520

1 390

280

207

242

193

VI - Urządzenia techniczne

1 161

807

1 423

1 141

VII - Środki transportowe

2 759

2 631

2 674

2 584

VIII - Urządzenia, przyrządy

1 016

859

2 194

1 955

385

384

419

414

141 313

49 929

153 559

54 106

Biblioteka

203

141

211

184

Muzeum Kultury Ludowej Pogórza
Sudeckiego

195

178

217

155

KCKiS

145

9

2018

390

53

49

66

52

8 192

3 831

8 167

3 988

132 525

45 721

142 880

49 337

2) Spółki prawa handlowego

55 486

20 026

56 229

21 648

Kudowski Zakład Wodociągów i
Kanalizacji sp. z o.o

36 900

15 596

37 668

16 956

Basen "Wodny Świat"

18 586

4 430

18 561

4 692

196 799

69 955

209 788

75 754

i aparaty ogólnego
zastosowania
V - Maszyny, urządzenia
i aparaty specjalne
branżowe

ruchomości i wyposażenie
Wartości niematerialne i prawne i
pozostałe wartości niematerialne i
prawne
OGÓŁEM
W tym :

OPS
Oświata (Szkoła Podstawowa Nr 3,
Zespół Szkół Publicznych,
Przedszkole, Żłobek)
Urząd Miasta

Ogółem środki trwałe (1+ 2)

Wskaźnik umorzenia całości majątku trwałego w roku 2018 wzrósł o 8,29 % w stosunku do roku
poprzedniego. Największy poziom umorzenia (z wyłączeniem spółek) występuje w grupie VII – środki
14

transportu – 96,63 %, w grupie IV – maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania– 91,45 %, w
grupie III –– kotły i maszyny energetyczne – 89,92 %, w grupie VIII – narzędzia, przyrządy, ruchomości
i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane – 89,11 %, w grupie VI– urządzenia techniczne – 80,18%,
oraz w V– maszyny, urządzenia i aparaty specjalne branżowe – 79,75% - w tych grupach jest największe
zużycie majątku. Natomiast najmniejszy poziom umorzenia występuje w grupie I – budynki– 44,92 %,
w grupie II –obiekty inżynierii lądowej i wodnej – 48,10 %.
STRUKTURA MAJĄTKU GMINY ( Z WYŁĄCZENIEM SPÓŁEK)

2017

2018

70000

60000

50000

40000

30000

20000

10000

0
Grunty

Budynki

Budowle

Grupa III-VIII

Wart.niemat.i
prawne

udziały

Należności

Z powyższego wykresu wynika, że w strukturze majątku komunalnego gminy zarówno w roku 2017 jak
i 2018 dominował majątek trwały, który stanowią przede wszystkim grunty, budynki i budowle (obiekty
inżynierii lądowej i wodnej). Ich udział w wartości majątku gminy wynosi 76,04 %. Długoterminowe
aktywa finansowe tj. udziały i akcje w spółkach gminy stanowią 15,06 % majątku ogółem. Natomiast
udział pozostałych składników majątkowych tj. wartości niematerialnych i prawnych oraz składników
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z grupy III-VIII środków trwałych w ogólnej wartości majątku jest niski i wynosi 5,06 %. Należności na
dzień 31.12.2018 r. stanowią 3,83 % majątku.
Wartość mienia komunalnego w podziale na poszczególnych dysponentów
27%

Gmina
Jedn.budżetowe
Instytucje kultury
Spółki

1%
4%

68%

W bezpośrednim zarządzie gminy znajduje się 68 % majątku, a jednostki budżetowe ( tj. Ośrodek
Pomocy Społecznej, Zespół Szkół Publicznych, Szkoła Podstawowa Nr 3 oraz Przedszkole im. Kubusia
Puchatka i Żłobek im. Kubusia Puchatka) wraz z gminnymi instytucjami kultury użytkują 5 % majątku
gminy. Natomiast 27 % udział w ogólnym majątku posiadają dwie spółki, w których gmina ma udziały.

Wartość udziałów w spółkach, których udziałowcem jest gmina – zmiany:

L.P.

1

Nazwa spółki

2

Wartość udziałów gminy Wartość udziałów gminy

Zmiana

na dzień 31.12.2017

na dzień 31.12.2018

wartości (4-3)

3

4

5
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1.

Kudowski Zakład
Wodociągów i Kanalizacji
Sp. z o.o – Kudowa-Zdrój

11.900.000,00

11.900.000,00

0,00

2

Basen „Wodny Świat”

16.623.112,00

16.623.112,00

0,00

28.523.112,00

28.523.112,00

0,00

Sp.z o.o. - Kudowa-Zdrój
RAZEM

Pozostałe rzeczowe składniki majątku gminy ( w tys. zł)
Nazwa

Wyposażenie

Jednostka

Urząd Miasta

Wartość wg

Wartość wg

stanu na

stanu na

31.12.2017 r.

31.12.2018 r.

942

1 041

13

15

133

149

Szkoła Podstawowa nr 3

83

95

Zespół Szkół Publicznych

702

683

Ośrodek Pomocy Społecznej

116

120

Biblioteka

94

96

Muzeum Kultury Ludowej Pogórza

58

69

0

0

2 141

2 268

Szkoła Podstawowa nr 3

28

44

Zespół Szkół Publicznych

265

245

Biblioteka

378

416

Żłobek im. Kubusia Puchatka
Przedszkole im. Kubusia Puchatka

Sudeckiego
Kudowskie Centrum Kultury i Sportu
RAZEM
Księgozbiory

17

RAZEM

671

705

Eksponaty
muzealne

Muzeum Kultury Ludowej

48

58

Materiały
pomocnicze
do wystaw

Muzeum Kultury Ludowej

45

45

RAZEM

93

103

2 905

3 076

OGÓŁEM

W okresie od 31.12.2017 do 31.12.2018 r. Gmina Kudowa -Zdrój uzyskała ze sprzedaży
mienia komunalnego kwotę 1.552.410,30 zł, w tym:
- ze sprzedaży nieruchomości (grunty)

955.310,39 zł

- ze sprzedaży lokali, budynków mieszkalnych

417.680,20 zł

- z ratalnej sprzedaży lok. mieszkalnych i budynków

24.978,18 zł

- z przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności
- ze sprzedaży drewna z lasów komunalnych

11.711,60 zł
142.729,93 zł

Sprzedaż mienia w porównaniu z rokiem 2017 zmniejszyła się o 11,09 %.

ZMIANY ZMNIEJSZAJĄCE STAN MIENIA KOMUNALNEGO W OKRESIE
OD 31.12.2017 DO 31.12.2018 R.
▪

w 2018 roku gmina zbyła następujące nieruchomości gruntowe – 31 działek o łącznej
powierzchni 26.074,38 m2 w tym:
- 12 działek na poprawę warunków zagospodarowania o pow. 4.425 m2
- 1 działkę pod garażem (udział 1/4 cz.) o pow. 23,25 m2
- 2 działki przekazano nieodpłatnie Kudowskiemu Centrum Kultury i Sportu w wyniku
uwłaszczenia instytucji kultury – o pow. 7.434 m2
- 1 działka na podstawie porozumienia w sprawie ustanowienia odpłatnej służebności
przejazdu i przechodu o pow. 292 m2
- 8 działek w drodze przetargu nieograniczonego z przeznaczeniem na mieszkalnictwo niskiej
intensywności i usługowe o łącznej pow. 4.716 m2
- 1 działkę zabudowaną w drodze przetargu nieograniczonego o pow. 3.460 m2
- 1 działka na podstawie wyroku sądowego o pow. 293 m2;
- 2 działki w drodze protokołów rokowań zabudowane budynkami postawionymi ze środków
własnych nabywców o pow. 629 m2;
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- 2 działki rolne o pow. 4.748 m2 ( w tym 1 zamiana o pow. 4.343 m2);
- 1 działka – udział w gruncie (łącznie ze sprzedaż lokalu mieszkalnego)o pow. 54,13 m2
▪

w 2018 roku sprzedano 38 lokali w tym:
- 34 lokali mieszkalnych w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców o łącznej powierzchni
2.147,68 m2;
- 3 lokale mieszkalne w trybie przetargu ustnego nieograniczonego o łącznej powierzchni
79,70 m2;
- 1 lokal niemieszkalny – garaż w trybie przetargu ustnego nieograniczonego o pow. 18,67 m2

Dane dotyczące dochodów uzyskiwanych z tytułu wykonywania prawa własności
i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania.

L.p.

Źródło dochodów

1

Wpływy z tytułu opłat za
użytkowanie wieczyste
nieruchomości

2

Wykonanie
na 31.12.2018

Planowane wykonanie
w roku budżetowym
2019

153.982,85 zł

83.000,00 zł

Dochody z najmu i dzierżawy
gruntów i lokali

1.304.652,20 zł

1.593.678,00 zł

3

Wpływy z tytułu odpłatnego
nabycia prawa własności oraz
prawa użytkowania
wieczystego nier.

1.397.968,77 zł

1.655.000,00 zł

4

Wpływy z tytułu opłat za
przekształcenie prawa
użytkowania wieczystego w
prawo własności

11.711,60 zł

67.000,00 zł

5.

Wpływy ze sprzedaży
składników majątkowych

143.469,93 zł

138.000,00 zł

3.011.785,35 zł

3.536.678,00 zł

RAZEM
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IV. Informacja o realizacji zadań inwestycyjnych w 2018 r.
1. Zadania zrealizowane w Gminie Kudowa-Zdrój w 2018 r.

Nazwa i wartość zadania brutto w zł

1.

3.

4.

Zadania z lat ubiegłych zakończone w 2018 r.
Rewitalizacja Pijalni Otwartej „Pająk”
Aqua Mineralis Glancesis
Remont Muru Oporowego Stawu
Zdrojowego w Kudowie-Zdroju
Aqua MIneralis Glancesis
Miniatury Pijalni
Aqua Mineralis Glancesis

Informacje o stanie
realizacji

Zakończono,
protokół odbioru z
dnia 15.06.2018 r.
Zakończono,
protokół odbioru z
dnia 04.10.2018 r.
Zakończono,
protokół odbioru z
dnia 30.01.2018 r.

Środki zewnętrzne w
zł

100 725,00 zł

1 206 150,00 zł

146 625,00 zł
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5.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

1. Modernizacja mostu w Kudowie-Zdroju
przy ul. Słone:
• wymiana dźwigarów mostu,
• wymiana nawierzchni.
2. Wykonanie ostatniego odcinka trasy
rowerowej w Kudowie-Zdroju w ciągu ul.
Słone:
• utwardzenie brakującego odcinka trasy
rowerowej na ul. Nad Potokiem obok nowej
hali produkcyjnej firmy TRIDON,
• montaż oświetlenia typu LED,
• modernizacja kładki na rzece Klikawa.
3. Utworzenie trzech miejsc odpoczynku ze
stacją ładującą E-BIKE:
• montaż drewniano - betonowych ław,
• montaż metalowych stojaków na rowery,
• montaż paneli edukacyjnych,
• montaż stacji ładującej E-BIKE.
Ścieżka edukacyjna Miasta Europejskiego
Nachod-Kudowa
Zadania planowane i zakończone w 2018 r.
Termomodernizacja w zakresie wymiany
stolarki okiennej i drzwiowej oraz
docieplenia elewacji budynku, wymiany
pokrycia dachowego wraz z dociepleniem
stropodachu i naprawą instalacji
odgromowej w budynku ZSP im Jana Pawła
II przy ul. Zdrojowej 22A w Kudowie-Zdroju
Termomodernizacja w zakresie wymiany
instalacji centralnego ogrzewania w
budynku ZSP im Jana Pawła II przy ul.
Zdrojowej 22A w Kudowie-Zdroju
Termomodernizacja w zakresie wymiany
instalacji centralnego ogrzewania w
budynku Szkoły Podstawowej nr 3 przy ul. T.
Kościuszki 58 w Kudowie-Zdroju
Termomodernizacja w zakresie wymiany
stolarki okiennej, naprawy stolarki
drzwiowej, oraz docieplenia podłogi strychu
w budynku Urzędu Miasta przy ul. Zdrojowej
24 w Kudowie-Zdroju
Termomodernizacja w zakresie wymiany
instalacji centralnego ogrzewania oraz
wymiany kotłów grzewczych w budynku
Urzędu Miasta przy ul. Zdrojowej 24
Dostawę czterech słupków parkingowych
automatycznych w ramach projektu pod
nazwą: Ochrona klimatu Gór Stołowych ograniczenie ruchu kołowego wraz z

2016-2018

1 019 876,00 zł –
Program INTERREG VA Republika CzeskaPolska

30.04.2018 r. –
28.09.2018 r.

02.05.2018 r. 28.09.2018 r.

1 731 472,80

02.05.2018 r. 28.09.2018 r.

26.06.2018 r. –
28.09.2018 r.

02.05.2018 –
28.09.2018

Wrzesień 2018 r.

54 697,57 zł
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7.

8.

9.

10.

1.

2.

3.

4.

zakupem wyposażenia i elementami Edukacji
ekologicznej na obszarze Gminy KudowaZdrój” wraz z ich montażem.
Rewitalizacja ujęcia wody ze źródełka
Czermna - zadanie realizowane w ramach
budżetu obywatelskiego
Poprawa infarstruktury i bezpieczeństwa
przy placu zabaw w Kudowie-Zdroju ul.
Słone 72 - zadanie realizowane w ramach
budżetu obywatelskiego
(Zakup i montaż piłkochwytu, ogrodznia,
oświetlenia boiska wraz z placem zabaw)
Budowa stacjonarnej sceny w Kudowskim
Centrum Kultury i Sportu - zadanie
realizowane w ramach budżetu
obywatelskiego
Konik na biegunach - czyli budowa placu
zabaw - zadanie realizowane w ramach
budżetu obywatelskiego

Zadania rozpoczęte w 2018 r. i planowane
do zakończenia w latach następnych
Singletrack Orlicko-Kłodzko
W ramach swojej części projektu Gmina
Kudowa-Zdrój wykona modernizację i
przebudowę ścieżek leśnych na ścieżki
rowerowe o długości 15640 metrów
bieżących
Aqua Mineralis Glancesis
Zakup i instalacja sprzętu do
multimedialnych pokazów plenerowych
Termomodernizacja w zakresie docieplenia
elewacji budynku, docieplenia dachów
spadzistych oraz wymiany pokrycia
stropodachów wraz z ich ociepleniem,
malowanie istniejącego pokrycia dachów
spadzistych z blachy płaskiej, naprawa
instalacji odgromowej w budynku ZSP im.
Jana Pawła II przy ul. Pogodnej 9 (dawna ul.
Buczka) w Kudowie-Zdroju
Termomodernizacja w zakresie wymiany
stolarki okiennej i drzwiowej, docieplenia
elewacji budynku, docieplenia dachów
spadzistych oraz naprawy instalacji
odgromowej w budynku Szkoły
Podstawowej nr 3 przy ul. Kościuszki 58 w
Kudowie-Zdroju

15.11.2018 r.

Protokół odbioru
z 30.08.2018 r.

Przekazano dotację
celową dla KCKiS, w
celu zrealizowania
zadania
Przekazano dotację
celową dla Muzeum
Kultury Ludowej
Pogórza Sudeckiego
w celu zrealizowania
zadania

Do realizacji
w 2020 r.

85%

Do realizacji
w 2019 r.

85%

Termin zakończenia
prac 21.06.2019 r.

1 731 472,80
Termin zakończenia
prac 21.06.2019 r.
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V. STRATEGIE I PROGRAMY
A. STRATEGIE
1.Strategia Rozwoju Gminy Kudowa-Zdrój i Rozwoju Produktów Turystycznych (lata 2004-2020)
przyjęta uchwałą Nr XXIII/117/2004 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 31 maja 2004 r.
2.Strategia Rozwiazywania Problemów Społecznych na lata 2014-2020 przyjęta uchwałą
XLVI/318/14 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 września 2014 r.

Nr

3. Strategia rozwoju Miasta Europejskiego Kudowa – Nachod 2014 – 2024 przyjęta uchwałą nr
XXXVII/261/13 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie akceptacji projektu
Deklaracji Miasta Europejskiego Kudowa-Zdrój – Nachod.

B. PROGRAMY
1.Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie
w Kudowie-Zdroju na lata 2013-2018 przyjęty uchwałą Nr XXXI/214/13 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju
z dnia 29 maja 2013 r.
2. Program Usuwania Wyrobów Zawierających Azbest z terenu Gminy Kudowa-Zdrój przyjęty uchwałą
Nr XVII/91/16 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 2 marca 2016 r. (program obejmuje lata 2009-2032
– poprzedni gminny program był przyjęty uchwałą Nr XIII/79/07 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia
27 września 2007 r.).
3. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kudowa – Zdrój” przyjęty uchwałą Nr XIX/109/1Rady
Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 26 kwietnia 2016 r. z późn. zm.

4. Lokalny program rewitalizacji Gminy Kudowa-Zdrój przyjęty uchwałą Nr XXV/148/16 Rady Miejskiej
Kudowy-Zdroju z dnia 19 września 2016 r. zmieniająca uchwałę Nr XIX/109/16 Rady Miejskiej Kudowy
– Zdroju w sprawie przyjęcia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kudowa – Zdrój”

5. Kontynuacja programu profilaktyki zdrowotnej „Szczepienia przeciwko czynnikom ryzyka raka szyjki
macicy dziewczynek urodzonych w latach 1999-2003 na lata 2013-2016” przyjęty uchwałą Nr
XXXIII/191/17 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 27 marca 2017 r.
6. Program współpracy Gminy Kudowa-Zdrój z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018 przyjęty uchwałą Nr XL/242/17 Rady
Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 20 listopada 2017 r.
7. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania
Narkomanii dla Gminy Kudowa-Zdrój na 2018 r. przyjęty uchwałą Nr XLI/245/17 Rady Miejskiej
Kudowy-Zdroju z dnia 22 grudnia 2017 r.
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8. Program Opieki nad Zwierzętami Bezdomnymi oraz Zapobiegania Bezdomności Zwierząt na terenie
Gminy Kudowa-Zdrój przyjęty uchwałą Nr XLIV/281/18 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 28 marca
2018 r.

9. Aktualizacja założeń do Planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczna i paliwa gazowe dla Gminy
Kudowa-Zdrój przyjęta uchwałą Nr LI/320/18 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 18 października
2018 r. dotycząca ”Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczna i paliwa gazowe dla
Gminy Kudowa-Zdrój przyjętego uchwałą nr XXII/145/12 z dnia 27 września 2012 r.

10. Gminny Program Wspierania Rodziny dla Gminy Kudowa-Zdrój na lata 2018-2020 przyjęty uchwałą
Nr III/9/18 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 7 grudnia 2018 r.

Informacja o stanie realizacji strategii, polityk, programów w 2018r.

L.p.
1.

Nazwa strategii
Strategia rozwoju
Miasta
Europejskiego
Kudowa – Nachod
2014 - 2024

Akt zatwierdzający
Uchwała nr
XXXVII/261/13
Rady Miejskiej
Kudowy-Zdroju z
dnia 28 listopada
2013 r. w sprawie
akceptacji projektu
Deklaracji Miasta
Europejskiego
Kudowa-Zdrój –
Nachod.

Główne założenia
Deklaracja
Dążąc do zapewnienia jak
najlepszych warunków
rozwoju Miasta
Europejskiego KudowaZdrój – Nachod oraz
sąsiadujących ze sobą
regionów polskich i
czeskich, samorządy
partnerskie Kudowy oraz
Nachodu deklarują
prowadzenie ścisłej
współpracy we wszystkich
dziedzinach życia społeczno
– gospodarczego.
Celem współpracy jest
wspólne planowanie oraz
realizacja projektów
rozwojowych Miasta
Europejskiego KudowaZdrój – Nachod bez
ograniczeń wynikających z
granicy państwowej tak,
aby zapewnić jak
największe korzyści
mieszkańcom oraz turystom
regionu. Aby efektywnie
wykorzystywać środki
finansowe przeznaczane na
rozwój, samorządy

Stan realizacji
W trakcie
realizacji

Uwagi
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deklarują nie powielanie
inwestycji w polskiej i
czeskiej części Miasta
Europejskiego, lecz ich
uzupełnianie i wspólne
wykorzystywanie przez
wszystkich mieszkańców i
turystów.
Samorządy Miasta
Europejskiego deklarują, że
będą realizować wspólne
inicjatywy w poszanowaniu
walorów naturalnych
regionu i będą chronić
środowisko naturalne z
myślą o przyszłych
pokoleniach.
Miasto Europejskie
Kudowa-Zdrój – Nachod,
jako naturalna „brama”
sąsiadujących polskich i
czeskich regionów deklaruje
przyjęcie roli miejsca
spotkań oraz miejsca
inicjowania projektów
transgranicznych o
znaczeniu regionalnym i
narodowym.
2.

Strategii Rozwoju
Gminy Kudowa
Zdrój
oraz Rozwoju
Produktów
Turystycznych

uchwała nr
XXIII/117/2004
Rady Miejskiej
Kudowy-Zdroju z
31 maja 2004 r. w
sprawie przyjęcia
Strategii Rozwoju
Gminy KudowaZdrój oraz Rozwoju
Produktów
Turystycznych.
Strategia obejmuje
lata 2004 – 2020.

W trakcie
realizacji

Informacja o realizacji programów
L.p.

Nazwa programu

1.

Lokalny program
rewitalizacji

Akt
zatwierdzający
UCHWAŁA Nr
XXV/148/16
RADY MIEJSKIEJ

Główne założenia
Nowy okres programowania
Unii Europejskiej na lata
2014-2020 oraz Krajowa

Stan realizacji

Uwagi

W trakcie
realizacji
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2.

Gminy KudowaZdrój

KUDOWY-ZDROJU
z dnia 19
września 2016 r.
zmieniająca
uchwałę Nr
XIX/109/16 Rady
Miejskiej Kudowy
– Zdroju w
sprawie przyjęcia
„Planu
Gospodarki
Niskoemisyjnej
dla Gminy
Kudowa – Zdrój”

Polityka Miejska, Narodowy
Program Rewitalizacji
otwierają możliwości
wsparcia nowych działań
rewitalizacyjnych w gminie
Kudowa-Zdrój.
Dokument strategiczny,
jakim jest Lokalny Program
Rewitalizacji (LPR) stanowi
podstawę do prowadzenia
działań rewitalizacyjnych na
terenie Kudowy-Zdroju.
Dokument ten stanowi
istotny element procesu
ubiegania się o środki Unii
Europejskiej.
Wdrożenie kompleksowych
rozwiązań rewitalizacyjnych
prowadzonych w skali całego
kraju, oddolnie
realizowanych przez
samorząd lokalny wymaga w
pierwszej kolejności
opracowania Lokalnego
Programu Rewitalizacji.
Najważniejszym aspektem
działań rewitalizacyjnych
będzie realizacja projektów
ukierunkowanych na
zwalczanie negatywnych
zjawisk społecznych,
działania inwestycyjne w
infrastrukturę będą miały
charakter powiązany i
uzupełniający.

Planu Gospodarki
Niskoemisyjnej
dla Gminy
Kudowa – Zdrój”

UCHWAŁA Nr
XXIV/146/16
RADY MIEJSKIEJ
KUDOWY –
ZDROJU
z dnia 27 lipca
2016 r.
zmieniająca
uchwałę Nr
XIX/109/16 Rady
Miejskiej Kudowy
– Zdroju w
sprawie przyjęcia
„Planu
Gospodarki
Niskoemisyjnej

Rada Miejska Kudowy –
Zdroju przyjęła Plan
Gospodarki Niskoemisyjnej
dla Gminy Kudowa – Zdrój
stanowiący załącznik do
uchwały Nr XIX/109/16 Rady
Miejskiej Kudowy – Zdroju w
sprawie przyjęcia „Planu
Gospodarki Niskoemisyjnej
dla Gminy Kudowa – Zdrój”.
Uwzględniając prośbę
mieszkańców gminy Kudowa
– Zdrój o rozszerzenie Planu
Gospodarki Niskoemisyjnej o
dodatkowe obiekty w celu
ubiegania się o środki

W trakcie
realizacji
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dla Gminy
Kudowa – Zdrój”

z Regionalnego Programu
Województwa
Dolnośląskiego na 2014 –
2020 wprowadzono zmiany
do w/w Planu. Zmiany te
uwzględnia Plan Gospodarki
Niskoemisyjnej w brzmieniu
określonym w załączniku do
projektu uchwały. Uzasadnia
to przyjęcie projektu
uchwały zmieniającej.
Wnioskodawcą projektu
uchwały jest Burmistrz
Miasta Kudowa – Zdrój.

Program usuwania wyrobów azbestowych
Gmina posiada zinwentaryzowane miejsca występowania wyrobów budowlanych zawierających
azbest. Dane umieszczone są na portalu Bazy Azbestowej - www.bazaazbestowa.gov.pl.
Zgodnie z inwentaryzacją na terenie Gminy znajduje się 263,95 Mg m2 płyt azbestowo-cementowych.
Z czego płyty faliste stanowią 77,54%, natomiast płyty płaskie 22,46% zinwentaryzowanych
materiałów.
Ilość usuniętego azbestu na przestrzeni lat:
- 2014 r. – 62,025 Mg
- 2015 r. – 1,00 Mg
- 2016 r. – 24,829 Mg
- 2017 r. – 26,02 Mg
- 2018 r. – obecnie trwają prace usuwania azbestu. Szacunkowa ilość przeznaczona do utylizacji to
22,88 Mg.
Zgodnie z inwentaryzacją miejsc występowania materiałów zawierających azbest do unieszkodliwienia
zostało 212,70 Mg azbestu, z czego na:
a) budynkach gospodarczych – 101,12 Mg.
b) budynkach mieszkalnych – 69,09 Mg,
c) budynkach publicznych – 5,28 Mg
d) pozostałych obiektach inwentarskich (garaże, altany, komórki) – 37,21 Mg.
Działania związane z usuwaniem azbestu z terenu Gminy prowadzone są przy udziale środków
własnych oraz środków pozyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej we Wrocławiu.
Gmina w ramach prowadzonych działań informacyjno-edukacyjnych w zakresie oczyszczenia
gminy z niebezpiecznych związków i materiałów jakim jest azbest stale podejmuje starania
zachęcenia mieszkańców do udziału w programach pozwalających na bezpieczne i nieodpłatne
pozbywanie się azbestu z terenu nieruchomości. Priorytetem jest aby w jak najkrótszym terminie
zrealizować Program usuwania wyrobów zawierających azbest. Największym wyzwaniem,
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a zarazem zagrożeniem realizacji Programu jest niska zasobność finansowa właścicieli
nieruchomości, w szczególności tych, na których zlokalizowane są budynki mieszkalne i
gospodarcze o dużych powierzchniach dachu. Koszt wymiany pokrycia dachowego powoduje
zniechęcenie w korzystaniu z pomocy dofinansowania nawet na poziomie 100%.
VI. GOSPODARKA MIESZKANIOWA
• Program „Praca za czynsz” funkcjonuje w Gminie Kudowa-Zdrój od lipca 2012 r.
został
wprowadzony w życie – Zarządzeniem Burmistrza nr 162/12 z dnia 05 lipca 2012 r.
w sprawie:
umożliwienia spłaty zadłużenia za lokale komunalne osobom, będącym w trudnej sytuacji materialnej
i życiowej w formie należności dla Gminy Kudowa-Zdrój.
„Praca za czynsz” jest świadczeniem rzeczowym i polega na wykonywaniu przez dłużników prac
porządkowych i prac pielęgnacyjnych zieleni na terenie miasta. Wartość świadczenia określana jest w
kalkulacji planowanej do wykonania pracy – według następującej stawki roboczogodziny:
- prace pielęgnacyjne zieleni
- prace porządkowe, sprzątanie terenów miasta
- melioracja rowów

-

10,00
zł/godz.
8,50
zł/godz.
12,50 zł/godz.

brutto
brutto
brutto

Rozliczenie wartości wykonanego świadczenia następuje po zakończeniu miesiąca – dokonuje się
wyceny przepracowanych przez dłużników godzin, przekazuje dane do działu finansowo-księgowego,
a następnie poszczególne kwoty ewidencjonowane są na kartotekach płatników, jako spłata zadłużenia
za lokale komunalne.
W 2018 roku ( wg. stanu na dzień 31.12.2018 r.) do Programu przystąpiło łącznie 14 osób,
w tym:
- 9 osób w całości uregulowało w ten sposób swoje zobowiązanie czynszowe wobec Gminy;
- 3 osoba zrezygnowała z odpracowywania w trakcie
- 1 osoba kontynuuje odpracowywanie należności czynszowych
- 1 osoba odpracowuje odszkodowanie w stosunku do gminy tyt. naprawienia szkody
W dniu 07.02.2018 r. wszedł w życie kolejny Wieloletni Program Gospodarowania Mieszkaniowym
Zasobem Gminy Kudowa-Zdrój na lata 2018 – 2022, przyjęty Uchwałą nr XLII/258/18 Rady Miejskiej
Kudowy-Zdroju z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie: uchwalenia Wieloletniego Programu
Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Kudowa-Zdrój na lata 2018 – 2022. Program
uchwalono na okres 5-letni i określono w nim przede wszystkim zasady polityki mieszkaniowej
i czynszowej Gminy Kudowa-Zdrój. Uchwała ta jest aktem prawa miejscowego i wraz z ustawą z dnia
21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu
cywilnego stanowi podstawę prawną działania Burmistrza Miasta w zakresie gospodarowania
mieszkaniowym zasobem Gminy Kudowa-Zdrój.
Poniższe zestawienie obejmuje stan ilościowo-powierzchniowy wyłącznie zasobu mieszkaniowego
Gminy Kudowa Zdrój – z uwzględnieniem powierzchni pustostanów, bez uwzględnienia stanu
ilościowo-powierzchniowego lokali użytkowych oraz garaży.
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Stan zasobu mieszkaniowego przedstawia poniższe zestawienie:

Lp.

Data

Powierzchnia
użytkowa

Ilość lokali komunalnych,

m2

szt.

W tym:

ogółem

mieszkalnych

socjalnych

1.

31.12.2017 r.

17.260,92

452

404

48

2.

31.12.2018 r.

15.372,88

416

366

50

Ogółem zmiana
powierzchni i ilości
lokali:

-1.888,04

- 36

-38

+2

Na zmianę powierzchni użytkowej oraz ilości lokali w ogólnym zasobie mieszkaniowym Gminy
Kudowa-Zdrój wpływ miały takie czynniki, jak:
1. Sprzedaże lokali mieszkalnych 38 lokali
2. Zamiany własności – 1 lokal
3. Zwiększenie zasobu gminnego – 1 lokal
4. Korekty powierzchni użytkowych przy pomiarach aktualizacyjnych
Na dzień 31.12.2018 r. powyżej określony zasób mieszkaniowy zlokalizowany jest w 126 budynkach
na terenie miasta. Strukturę własności i formę zarządzania nimi określa poniższe zestawienie:
Ilość budynków
Zarządca

Lp.

31.12.2017

31.12.2018

1.

Zakład Administracji Mieszkaniami
Gminnymi Gminy Miejskiej Kłodzko Sp. z
o.o.,

93

94

2.

SK INVEST-DOM Sp. z o.o., Kłodzko

1

1

3.

INVESTPARTNER Iwona Gałuszka Kłodzko

5

4

4.

Dolnośląskie Centrum Obsługi
Nieruchomości Sp.z o.o. Kłodzko

0

1

5.

Urząd Miasta Kudowa-Zdrój

18 budynków w
100% gminnych + 5
wspólnot

17 budynków w 100%
gminnych + 5 wspólnot

6.

Zarząd właścicielski, sprawowany przez
zarząd wspólnoty mieszkaniowej

5

4

127 budynków

126 budynków

OGÓŁEM:
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Na dzień 31.12.2018 r. struktura ilościowo-powierzchniowa gminnego zasobu mieszkaniowego w
ujęciu zarządczym przedstawia się następująco:

L.p.

1.

2.

3.

4.

ZARZĄDCA:

100% Gmina Kudowa Zdrój
Zakład Administracji Mieszkaniami
Gminnymi Gminy Miejskiej
Kłodzko Sp. z o.o.,
SK INVEST-DOM Sp. z o.o.,
Kłodzko
INVESTPARTNER Iwona Gałuszka
Kłodzko

Zarządcy indywidualni
5.
6.

Dolnośląskie Centrum Obsługi
Nieruchomości Kłodzko sp. z o.o.
Wspólnoty – Urząd Miasta

7.

RAZEM:

Ilość lokali/

Ilość/

Ilość/

p.użytkowa
ogółem

p.użytkowa lokali
mieszkalnych

p.użytkowa lokali
socjalnych

110

74

36

3.756,47 m2

3.022,62 m2

733,85 m2

262

259

3

9.959,77 m2

9.914,55 m2

45,22 m2

1

1

35,74 m2

35,74 m2

10

10

373,08 m2

373,08 m2

8

8

192,44 m2

192,44 m2

1

1

173,72 m2

173,72 m2
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13

11

881,66 m2

613,22 m2

268,44 m2

416

366

50

15.372,88 m2

14.325,37 m2

1.047,51 m2

-

-

-

-

Lokale socjalne według stanu na dzień 31.12.2018 r.: 50 lokali o pow.użytk. 1.047,51 m2, w tym:

Gmina Kudowa-Zdrój posiada udziały w 112 wspólnotach mieszkaniowych, w których:

1. 65 to małe wspólnoty mieszkaniowe – do 7 lokali w budynku
2. 47 to duże wspólnoty mieszkaniowe – powyżej 7 lokali w budynku
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3. 109 budynków – budynki z gminnymi lokalami mieszkalnymi
4.
3 budynki – budynki z gminnymi lokalami użytkowymi.

W 10 budynkach wspólnot Gmina posiada udział powyżej 50%, z czego:
1. 4 nieruchomości to duże wspólnoty mieszkaniowe – 1 Maja 11a, 1 Maja 49, Fabryczna 5,
Fabryczna 11
2. 6 nieruchomości to małe wspólnoty mieszkaniowe - 1 Maja 29, 1 Maja 45, Boczna 1, Główna
3, Okrzei 4, Poznańska 5.
W 42 budynkach wspólnot mieszkaniowych Gmina posiada ostatni lokal mieszkalny, natomiast w 3
budynkach Gmina posiada lokal użytkowy (tylko – bez mieszkalnych).
54 wspólnoty mieszkaniowe, w których Gmina posiada udziały posiadają zaciągnięte zobowiązania
finansowe na wykonanie inwestycji remontowych w budynkach.
W dniu 28.12.2018 r. wydane zostało Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 0050.297.2018 w sprawie
wyłączenia ze sprzedaży na rzecz najemców lokali komunalnych wchodzących w skład
mieszkaniowego zasobu Gminy Kudowa-Zdrój. Zarządzenie obowiązuje od dnia 01.01.2019 r.
W roku 2018 potrzeby osób nieposiadających zaspokojonych potrzeb mieszkaniowych, a
jednocześnie spełniających kryteria określone w uchwale Rady Miejskiej w sprawie zasad
wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy, ukształtowały się na
poziomie 28 lokali.
W ramach realizacji powyższych wniosków oraz gospodarując mieszkaniowym zasobem Gminy
Burmistrz Miasta wyraził zgodę 37 osobom na zawarcie umów najmu, w tym:
- przydzielenie lokali mieszkalnych (lista oczekujących) 4 osoby
- przydzielenie lokali socjalnych (lista oczekujących)
2 osoba
- dobrowolna zamiana na lokal socjalny bez konieczności
kierowania sprawy na drogę sądową
2 osoby
-

przydzielenie lokali socjalnych po wyroku eksmisyjnym przedłużenie umowy na lokal socjalny
odmowa przedłużenia umowy na lokal socjalny
zmianę najemcy po zgonie bliskich
zamiana lokalu mieszkalnego
wznowienie umowy po spłacie zadłużenia
-

2 osoby
19 osób
2 osoby
3 osoby
3 osoba
2 osoby.

W okresie od 01 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 roku r., w ramach posiadanego zasobu, poprzez
naturalny ruch ludności Gmina Kudowa-Zdrój odzyskała 18 lokali komunalnych, w tym:
Ilość lokali
Lp.

Przyczyna odzyskania lokalu

Odzyskanych
w 2018 r.

1.

Zwolnienie lokalu mieszkalnego w wyniku
wykonania wyroku eksmisyjnego

4 lokal
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2.

Zwolnienie lokalu mieszkalnego w wyniku
rozwiązania umowy najmu

1 lokali

3.

Zgon najemcy lokalu mieszkalnego i brak
osób uprawnionych do wstąpienia w
stosunek najmu

4 lokali

4.

Zgon najemcy lokalu socjalnego

1 lokale

5.

Dobrowolne zdanie lokalu przez najemcę

2 lokale

6.

Dobrowolna zamiana lokalu

5 lokale

7

Zamiana własności

1 lokal

RAZEM:

18 lokali

Odzyskiwane lokale przeznaczone zostały w szczególności na realizację listy osób oczekujących na
przydział lokalu komunalnego z zasobów Gminy na rok 2018, a także na realizację listy zamian i
poprawę warunków mieszkaniowych.
2 lokale przeznaczone zostały do sprzedaży w
drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

UTRZYMANIE MIESZKANIOWEGO ZASOBU GMINY W 2018 R.
W okresie: 02.01.2018 – 31.12.2018 r. przeprowadzono zadania remontowe, pozwalające zwiększyć
sprawność zasobu komunalnego oraz zmniejszyć koszty związane z eksploatacją budynków i lokali
mieszkalnych.

1. Prace remontowo-inwestycyjne zlecone firmom zewnętrznym:

Lp. RGM:

WYKONAWCA:
SPUK Kłodzko ul. Targowa 4,
Kłodzko

ZLECENIE:

GMZM.2510.1.2018 z
dnia 11.01.2018 r.

Przedłużenie komina dymowego
1. dla lokalu socjalnego 1 Maja 15/5

Przegląd gwarancyjny 12
piecyków 2-funkcyjnych w
2. lokalach gminnych Chrobrego 71

EDEMAX Maciej Dębosz, PolanicaZdrój

GMZM.2510.2.2018 z
dnia 15.02.2018 r.
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SPUK FLORIAN, Ząbkowice Śl.
Modernizacja komina – wkład
żaroodporny dla lokalu gminnego
3. Słone 131/1

GMZM.2510.3.2018 z
dnia 15.02.2018 r.

Wymiana rynien i rur spustowych
4. – Pstrążna 27
ZRB Henryk Stanek, Kudowa-Zdrój

GMZM.2510.4.2018 z
dnia 05.03.2018

Wymiana rynien i rur spustowych
5. – Zdrojowa 27 (OPS)
ZRB Henryk Stanek, Kudowa-Zdrój

GMZM.2510.5.2018 z
dnia 05.03.2018

5-letni przegląd instalacji
elektrycznej i odgromowej w
6. budynkach gminnych

GMZM.2510.6.2018 z
ZUEE Edward Nowak, Kudowa-Zdrój dnia 09.03.2018
SPUK FLORIAN, Ząbkowice Śl.

Modernizacja komina – wkład
żaroodporny dla lokalu gminnego
7. Słone 33/8
Wymiana pokrycia dachu na
8. budynku gminnym Słone 131
Montaż wkładu żaroodpornego
dla lokalu gminnego Kościuszki
9. 41/1

GMZM.2510.7.2018 z
dnia 13.03.2018 r.

ZRB Henryk Stanek, Kudowa-Zdrój

GMZM.2510.8.2018 z
dnia 15.02.2018

RZK Nowa Ruda

GMZM.2510.9.2018 z
dnia 10.07.2018

Wymiana pokrycia dachowego na
budynku gospodarczym ul.
10. Łąkowa 20-22
ZRB Stanek, Kudowa-Zdrój

GMZM.2510.10.2018 z
dnia 11.07.2018

Zmiana systemu ogrzewania w
11. gminnym lokalu Kościuszki 31/5

FHU Instalacje Grzewcze Grzegorz
Grzech, Kudowa-Zdrój

GMZM.2510.11.2018 z
dnia 17.08.2018

Przebudowa instalacji
kanalizacyjnej i wodnej w
12. gminnym lokalu Zdrojowa 39/2

FHU Instalacje Grzewcze Grzegorz
Grzech, Kudowa-Zdrój

GMZM.2510.12.2018 z
dnia 04.09.2018

SPUK FLORIAN, Ząbkowice Śl.
Montaż wkładu żaroodpornego
13. dla lokalu gminnego Słone 15/3

Remont stropu poddasza w lokalu WITBUD Krzysztof Witulski,
14. gminnym 1 Maja 19/4
Kudowa-Zdrój

GMZM.2510.13.2018 z
dnia 04.09.2018

GMZM.2510.14.2018 z
dnia 06.09.2018
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Zmiana systemu ogrzewania w
15. gminnym lokalu Kościuszki 31/4

FHU Instalacje Grzewcze Grzegorz
Grzech, Kudowa-Zdrój

GMZM.2510.17.2018 z
dnia 16.10.2018

Usunięcie nieszczelności
gazowych – zalecenia
16. pokontrolne

FHU Instalacje Grzewcze Grzegorz
Grzech, Kudowa-Zdrój

GMZM.2510.20.2018 z
dnia 21.11.2018

Zrealizowano ponadto obowiązki Gminy, jako właściciela budynków mieszkalnych, wynikających
z Prawa Budowlanego, tj.:

- zlecono wykonanie przeglądów budowlanych w budynkach gminnych przez osobę posiadającą
uprawnienia w tym zakresie
- przeprowadzane były co kwartał, a także po każdorazowym zgłoszeniu przez najemców, przeglądy
przewodów kominowych przez Spółdzielnię Kominiarską Florian w Ząbkowicach Śląskich
- zlecona została deratyzacja i dezynsekcja w obiektach gminnych
- zlecono przeprowadzenie przeglądów instalacji gazowej w budynkach i lokalach gminnych przez
osobę posiadającą uprawnienia w tym zakresie
- zlecono zakup i wymianę wodomierzy lokalowych w 102 lokalach gminnych.

2. Prace remontowe w mieszkaniowym zasobie Gminy wykonane z zakupionych materiałów, we
własnym zakresie:
1.

Słone 33

2.

Pstrążna 27

3.

Kościuszki 31/6

Remont klatki schodowej w budynku i montaż lamp
ruchowych, wymiana drzwi wejściowych do budynku
Naprawy hydroforu, przestawienie pieca z części
wspólnych do kotłowni,
Remont lokalu gminnego przed wprowadzeniem lokatora

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Główna 37
Kościelna 1/1a
Słone 33/8
Słone 33/13
Słone 33/16
Zdrojowa 39a/14
Kościelna 1/3

Remont lokalu gminnego przed wprowadzeniem lokatora
Remont lokalu gminnego przed wprowadzeniem lokatora
Remont lokalu gminnego przed wprowadzeniem lokatora
Remont lokalu gminnego przed wprowadzeniem lokatora
Remont lokalu gminnego przed wprowadzeniem lokatora
Remont lokalu gminnego przed wprowadzeniem lokatora
Wymiana pieca grzewczego w lokalu socjalnym

W okresie od 01.01.2018-31.12.2018 usunieto ok. 50 zgłoszeń awarii od lokatorów mieszkających w
budynkach w całości należących do Gminy Kudowa-Zdrój oraz od lokatorów mieszkających w
budynkach wspólnot mieszkaniowych,
Powyższe awarie i zgłoszenia usunięte zostały w ramach posiadanych kompetencji i poprzez
pracowników gospodarczych, zatrudnionych w Urzędzie Miasta, tj.: w administrowanych przez Urząd
Miasta lokalach mieszkalnych i socjalnych. W przypadku wystąpienia konieczności usunięcia awarii w
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częściach wspólnych budynków wspólnot mieszkaniowych przyjęte zgłoszenia od najemców
przekazywane są do zarządców. W przypadkach awarii wymagających usunięcia przez osoby
uprawnione (gaz, kominy) prace zlecane są na zewnątrz.

VII .ZAKRES ZADAŃ REALIZOWANYCH PRZEZ OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
W 2018 ROKU

Ośrodek Pomocy Społecznej wykonuje zadania, w szczególności w zakresie:
1) pomocy społecznej zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej

(tj.

Dz. U. z 2018r. poz. 1508 ze zm. ). Ośrodek wykonuje zadania z zakresu pomocy społecznej w
gminie z uwzględnieniem podziału na następujący typ zadań:
• zadania własne gminy o charakterze obowiązkowym,
• zadania własne gminy,
• zadania zlecone z zakresu administracji rządowej;
2) dodatków mieszkaniowych, które są realizowane jako zadanie własne gminy zgodnie
z ustawą z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych (tj. Dz. U. z 2018r. poz. 756
ze zm.)
3) świadczeń rodzinnych, które są wykonywane jako zadanie zlecone z zakresu administracji
rządowej zgodnie z ustawą z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych
(tj. Dz. U. z 2018r. poz. 2220 ze zm.);
4) zasiłków dla opiekunów, które są wykonywane jako zadanie zlecone z zakresu administracji
rządowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla
opiekunów (tj. Dz. U. z 2017r. poz. 2092);
5) świadczeń z funduszu alimentacyjnego, które są wykonywane jako zadanie zlecone z zakresu
administracji rządowej zgodnie z ustawą z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom
uprawnionym do alimentów (tj. Dz. U. z 2018 poz. 554 ze zm.);
6) przyznania Karty Dużej Rodziny, które są wykonywane jako zadanie zlecone z zakresu
administracji rządowej zgodnie z ustawą z dnia 5 grudnia 2014r. o Karcie Dużej Rodziny
(tj. Dz. U. z 2017r. poz. 1832);
7) dodatku energetycznego zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne
(tj. Dz. U. z 2018r. poz. 775 z późn.zm. );
8) przeciwdziałania przemocy w rodzinie zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005r.
o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (tj. Dz. U. z 2015r. poz. 1390);
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9) wsparcia rodziny zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie
pieczy zastępczej (tj. Dz. U. z 2018r. poz. 998 ze zm.);
10) przyznania zasiłków i stypendiów szkolnych zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991r.
o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2018r. poz. 1457 ze zm.);
11) programu „Rodzina 500 Plus”,

które są wykonywane jako zadania zlecone z zakresu

administracji rządowej zgodnie z ustawą z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w
wychowywaniu dzieci (Dz.U. z 2018r. poz. 2134 ze zm.);
12) jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie
i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę

zagrażającą jemu życiu, które

powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, które są wykonywane
jako zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zgodnie z ustawą z dnia 4 listopada
2016r. o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin „ Za życiem” (Dz. U. z 2018r. poz. 1077);
13) programu Dobry Start, które są wykonywane jako zadania zlecone z zakresu administracji
rządowej zgodnie z Uchwałą Nr 80 Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018r. w sprawie
ustanowienia rządowego programu Dobry Start (Dz. U. z 2018r. poz. 514)
14) inne zadania wynikające z przepisów prawa.

BUDŻET OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
Środki finansowe na realizację zadań wynikających z powyższych ustaw pochodzą zarówno
z budżetu państwa jak i z budżetu gminy.
W 2018 r. łączne wydatki na finansowanie wszystkich form pomocy jak również działalności Ośrodka
Pomocy Społecznej wyniosły 8 997 796,36 zł, z tego:
•

Środki z budżetu państwa na realizację zadań rządowych i zadań własnych wyniosły
7 240 842,63 zł;

•

Środki finansowe z budżetu gminy wyniosły 1 756 953,73 zł

Szczegółową strukturę wydatków uwzględniającą rodzaje zrealizowanych zadań przedstawia poniższa
tabela.

Tabela 1. Struktura wydatków na realizację zadań Ośrodka Pomocy Społecznej w Kudowie – Zdroju
Realizowane zadania

Wydatki ogółem

Wydatki pokryte z
budżetu państwa

Wydatki pokryte
z budżetu gminy

1 831 158,93zł

1 811 305,31 zł

19 863,62 zł

- św. rodzinne wraz z dodatkami

962 698,85zł

962 698,85zł

0,00 zł

- becikowe

57 000,00 zł

57 000,00 zł

0,00 zł

Świadczenia rodzinne , w tym:
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- świadczenie pielęgnacyjne

506 468,79 zł

506 468,79 zł

0,00 zł

- specjalny zasiłek opiekuńczy

5 200,00 zł

5 200,00 zł

0,00 zł

- zasiłek dla opiekuna

21 442,66 zł

21 442,66 zł

0,00 zł

- świadczenia rodzicielskie

107 010,78 zł

107 010,78 zł

0,00 zł

- składki społeczne od biorców

99 609,81 zł

99 609,81 zł

0,00 zł

- koszty obsługi

71 728,04 zł

51 874,42 zł

19 853,62 zł

Świadczenia z Funduszu
Alimentacyjnego wraz z kosztami
obsługi

228 683,23 zł

184 550,00 zł

44 133,23 zł

3 967 346,55 zł

3 967 346,55 zł

0,00 zł

4 124,00 zł

4 124,00 zł

0,00 zł

Dobry Start 300+ wraz z kosztami
obsługi

299 843,36 zł

299 843,36 zł

0,00 zł

Składki na ubezpieczenie zdrowotne
(osoby pobierające świadczenia
rodzinne i zasiłki stałe)

52 930,69 zł

52 930,69 zł

0,00 zł

330 184,68 zł

220 000,00 zł

110 184,68 zł

220 480,00 zł

220 000,00 zł

480,00 zł

- celowe

63 170,92 zł

0,00 zł

63 170,92 zł

- celowe specjalne

46 533,76 zł

0,00 zł

46 533,76 zł

Zasiłki stałe

292 393,68 zł

292 393,68 zł

0,00 zł

Rodziny zastępcze

25 199,68 zł

0,00 zł

25 199,68 zł

Placówki opiekuńczo- wychowawcze

39 471,81 zł

0,00 zł

39 471,81 zł

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie
(obsługa Zespołu Interdyscyplinarnego)

2 695,00 zł

0,00 zł

2 695,00 zł

Wspieranie rodziny - asystent

38 898,88 zł

13 610,00 zł

25 288,88 zł

Ośrodki wsparcia- schroniska dla osób

22 561,40 zł

0,00 zł

22 561,40 zł

Domy Pomocy Społecznej

538 666,30 zł

0,00 zł

538 666,30 zł

Usługi opiekuńcze

196 263,19 zł

0,00 zł

196 263,19 zł

Dożywianie

192 636,78 zł

115 300,00 zł

77 336,78 zł

świadczeń

Świadczenia wychowawcze 500 + wraz
z kosztami obsługi
Za życiem wraz z kosztami obsługi

Zasiłki z pomocy społecznej,
tym:
- okresowe

w

bezdomnych
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Pomoc materialna dla
(stypendia i zasiłki szkolne)

uczniów

Dodatek energetyczny
Dodatek mieszkaniowy
Karta Dużej Rodziny
Składki
zdrowotne
nieubezpieczonych – koszty obsługi

za

66 769,26 zł

53 415,40 zł

13 353,86 zł

10 131,26 zł
230 757,84 zł
190,07 zł
2 050,55 zł

10 131,26 zł
0,00 zł
190,07 zł
2 050,55 zł

0,00 zł
230 757,84 zł
0,00 zł
0,00 zł

REALIZACJA ZADAŃ
POMOC SPOŁECZNA

System pomocy społecznej objął wsparciem 274 rodziny, w których przebywały 454 osoby.
Gminę Kudowę – Zdrój według stanu na dzień 31.12.2018r. zamieszkiwało 9 552 osób (mieszkańcy
zameldowani na pobyt stały i czasowy). Oznacza to, iż 4,7% ogółu mieszkańców gminy zostało objętych
pomocą.
W 2018r. głównymi powodami przyznawania świadczeń były: ubóstwo (139 rodzin), bezrobocie
(113 rodziny), długotrwała lub ciężka choroba (203 rodzin), niepełnosprawność (98 rodzin), alkoholizm
(45 rodzin).
Szczegółową strukturę powodów przyznawania pomocy społecznej przedstawia poniższa tabela:

Tabela 2. Powody przyznania pomocy
POWÓD TRUDNEJ SYTUACJI ŻYCIOWEJ

Ubóstwo
Sieroctwo
Bezdomność
Potrzeba ochrony macierzyństwa
W tym:
Wielodzietność
Bezrobocie
Niepełnosprawność
Długotrwała lub ciężka choroba
Bezradność w sprawach opiekuńczo –
wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa
domowego – ogółem
W tym:
Rodziny niepełne
Rodziny wielodzietne

LICZBA RODZIN

LICZBA OSÓB
W RODZINACH

1
2
3
4
5

1
139
0
18
9
3

2
220
0
18
41
19

6
7
8

113
98
203

213
161
289

9

38

129

10

26

81

11

8

46
38

Przemoc w rodzinie
Potrzeba ochrony handlu ludźmi
Alkoholizm
Narkomania
Trudności w przystosowaniu do życia po
zwolnieniu z zakładu karnego
Trudności w integracji osób, które otrzymały
status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą
Zdarzenie losowe
Sytuacja kryzysowa
Klęska żywiołowa lub ekologiczna

12
13
14
15
16

1
0
45
4
1

4
0
59
4
1

17

0

0

18
19
20

0
0
0

0
0
0

W 2018 roku do Ośrodka Pomocy Społecznej w Kudowie –Zdroju wpłynęło 950 wniosków
o udzielenie pomocy. W okresie sprawozdawczym wydano 1289 decyzji administracyjnych, w tym 8
decyzji odmawiających przyznania świadczenia. Pracownicy socjalni przeprowadzili 970 wywiadów
środowiskowych oraz udzielili wsparcia w formie pracy socjalnej 169 rodzinom.

PRACA SOCJALNA

Pomoc w formie pracy socjalnej nie jest uzależniona od posiadanego przez osobę lub rodzinę
dochodu. Praca socjalna skierowana jest na przywrócenie zdolności do samodzielnego
funkcjonowania klienta pomocy społecznej. Działalność ta ma na celu ułatwienie funkcjonowania
osób i rodzin oraz rozwijanie poczucia własnej wartości poprzez wykorzystywanie możliwości
znajdujących się w ludziach oraz zasobach lokalnej społeczności. W 2018 roku pracą socjalną
objętych zostało 169 rodzin (294 osoby w rodzinach).
W 2018 roku praca socjalna w środowiskach była świadczona m.in. w zakresie wspierania
w uzyskaniu pomocy ze strony właściwych organów, instytucji i organizacji (pomoc
w wypełnianiu wniosków, informowanie o różnych uprawnieniach, pomoc w ustaleniu
niepełnosprawności,

kontakt

telefoniczny),

poradnictwa

rodzinnego,

wychowawczego

i zawodowego.
Praca socjalna może być również prowadzona w oparciu o kontrakt socjalny, czyli umowę
dwustronną zawieraną przez pracownika socjalnego z klientem w celu znalezienia najlepszego
rozwiązania dla trudnej sytuacji życiowej klienta.
Kontrakt socjalny wymusza na kliencie aktywne uczestnictwo w rozwiązywaniu i poprawie własnej
sytuacji życiowej, natomiast pracownikowi socjalnemu daje możliwość oceniania efektów pracy,
skuteczności działań i dokonywania koniecznych zmian w realizacji założonych celów.
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DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ

W 2018 roku poniesiono odpłatność za pobyt 17 osób w domach pomocy społecznej.
Poniesiono wydatki w wysokości

538 666,00 zł. Pełen koszt odpłatności za pobyt wynosił

w zależności od typu domu pomocy społecznej w granicach od 2962,26 zł do 3857,87zł.
W 2018 roku zgodnie z art. 103 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej na podstawie umowy zawartej
pomiędzy Kierownikiem Ośrodka Pomocy Społecznej w Kudowie – Zdroju, a osobą zobowiązaną do
pomocy (dzieci i rodzice) 2 rodziny ponoszą dobrowolną częściową odpłatność za pobyt członka rodziny
w DPS. Natomiast w 1 rodzinie odpłatność ta wnoszona jest na podstawie postanowienia Sądu
Rejonowego w Kłodzku. W 2018 roku osoby zobowiązane do ponoszenia częściowej odpłatności
wniosły odpłatność w łącznej kwocie 23 629,98 zł.

SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE
W 2018 roku na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne wydatkowano środki
w wysokości 25 334,00 zł. Ubezpieczeniem zdrowotnym objęci są klienci pobierający zasiłek stały.
W 2018 roku składkę zdrowotną opłacono 58 osobom (569 składek).
Ponadto w 2018 roku Ośrodek Pomocy Społecznej 20 osobom potwierdził prawo do opieki zdrowotnej
– ubezpieczenie zdrowotne na 90 dni oraz 2 osobom odmówił prawa do tego świadczenia. Jest to
świadczenie przyznawane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r.

o świadczeniach opieki

zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
ZASIŁKI Z POMOCY SPOŁECZNEJ

Osoby lub rodziny spełniające kryterium dochodowe wynoszące 514 zł na osobę w rodzinie, od
01 października 2018r - 528 zł lub 634 zł dla osoby samotnej, od 01 października 2018r. - 701 zł mogą
starać o pomoc finansową w formie m.in. zasiłków stałych, okresowych, celowych lub dożywiania.
W 2018 roku klienci Ośrodka Pomocy Społecznej otrzymali pomoc finansową w następującej formie:

Tabela 3. Udzielone świadczenia z pomocy społecznej
FORMY POMOCY

0
Zasiłki stałe
Zasiłki okresowe
Posiłek

1
2
3

LICZBA OSÓB, KTÓRYM
PRZYZNANO DECYZJĄ
ŚWIADCZENIA

KWOTA ŚWIADCZEŃ

1
61
111
69

2
292 394,00 zł
220 480,00 zł
67 387,00 zł
40

Usługi opiekuńcze
Zasiłki celowe
Specjalne zasiłki celowe

4
6
7

43
218
80

196 263,00 zł
63 171,00 zł
46 534,00 zł

USŁUGI OPIEKUŃCZE

Pomocą w formie usług opiekuńczych objęto 43 osoby, udzielono 12 058 świadczeń
(1 świadczenie= 1 godzina usług), których koszt stanowił kwotę 196 263,00zł. Pełen koszt odpłatności
za 1 godzinę usługi dla beneficjenta wynosił 10,00 zł. Z tytułu ustalonej odpłatności, zgodnie
z zasadami określonymi uchwałą Rady Miejskiej za świadczone usługi osoby objęte pomocą w formie
usług opiekuńczych dokonały wpłat na kwotę 40 294,00 zł.
Od 01 stycznia 2015r. Ośrodek Pomocy Społecznej przejął realizację usług opiekuńczych (do 2014r.
realizacją usług opiekuńczych zajmował się Polski Komitet Pomocy Społecznej oraz Stowarzyszenie
Pomocy Społecznej z Wałbrzycha).
W ramach organizowanych usług opiekuńczych zatrudniono 36 opiekunek środowiskowych na umowę
zlecenie.

WIELOLETNI PROGRAM „POMOC PAŃSTWA W ZAKRESIE DOŻYWIANIA”

Na realizację programu zostały wydane środki w wysokości 192 637,00. W ramach programu
pomocą objęto 351 osoby, w tym dzieci do lat 7 – 50 osób, uczniowie do ukończenia szkoły
ponadgimnazjalnej – 91 osób, osoby dorosłe – 210 osób.
Pomoc została udzielona w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku oraz świadczenia
rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.
Dodatkowo 11 dzieci zostało objętych pomocą w formie posiłku zgodnie z programem osłonowym
w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020, na podstawie
którego dyrektor szkoły lub przedszkola może wskazać dziecko znajdujące się w szczególnie trudnej
sytuacji, a nie spełnia kryterium dochodowego ustawy.

ŚWIADCZENIA RODZINNE

System świadczeń rodzinnych skierowany jest dla rodzin, które nie są w stanie zabezpieczyć
potrzeb związanych z ponoszeniem wydatków na utrzymanie dzieci. W 2018 roku w gminie Kudowa –
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Zdrój ze świadczeń rodzinnych skorzystało 421 rodzin (4,4 % z ogółu osób zamieszkujących naszą
gminę).
W ramach realizacji świadczeń rodzinnych zgodnie z ustawą z dnia 23 listopada 2003r.

o

świadczeniach rodzinnych w roku 2018 wypłacono kwotę 1 831 158,93 zł.

Zasiłek rodzinny przysługuje osobom, których dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza:
- 674,00 zł na osobę w rodzinie,
- 764,00 zł na osobę w rodzinie, w której jest niepełnosprawne dziecko,
- 1922,00 zł na osobę w rodzinie w przypadku ubiegania się o jednorazową zapomogę z tytułu
urodzenia się dziecka.
Kwoty zasiłków rodzinnych:
- 95,00 zł na dziecko do 5 lat ,
- 124,00 zł na dziecko w wieku od 6 do 18 lat ,
- 135,00 zł na dziecko w wieku od 19 do 24 lat.

Specjalny zasiłek opiekuńczy – przysługuje osobom, na których ciąży obowiązek alimentacyjny
(dzieci nad rodzicami, wnuki nad dziadkami, rodzice nad dorosłymi dziećmi) oraz małżonkom, jeżeli nie
podejmują zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej lub rezygnują z zatrudnienia w celu sprawowania
stałej opieki nad osobą legitymującej się znacznym stopniem niepełnosprawności. Specjalny zasiłek
opiekuńczy przysługuje, gdy łączny dochód rodziny osoby sprawującej opiekę oraz rodziny osoby
wymagającej opieki w przeliczeniu na osobę nie przekracza kryterium dochodowego wynoszącego
674,00 zł netto.
Specjalny zasiłek opiekuńczy wynosi 620 zł miesięcznie.

Zasiłek dla opiekuna – przysługuje osobom, które z dniem 01.07.2013r. utraciły prawo
do otrzymywania świadczenia pielęgnacyjnego. Nowelizacja ustawy o świadczeniach rodzinnych
w 2013r. pozbawiła dorosłe dzieci opiekujące się swoimi niepełnosprawnymi rodzicami prawa

do

świadczenia pielęgnacyjnego. Trybunał Konstytucyjny przywrócił prawo do świadczeń dla opiekunów
dorosłych osób niepełnosprawnych i od dnia 15.05.2014r. osoby te mają prawo do pobierania nowego
świadczenia.
Zasiłek dla opiekuna wynosi 620 zł miesięcznie i mają do niego prawo wyłącznie osoby, które w lipcu
2013r. zostały pozbawione prawa do świadczenia pielęgnacyjnego.
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Świadczenie pielęgnacyjne – przysługuje rodzicom lub faktycznemu opiekunowi dziecka, jeżeli nie
podejmują zatrudnienia lub rezygnują z zatrudnienia w celu sprawowania opieki nad
niepełnosprawnym dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności wraz

ze

wskazaniem konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku
ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału
na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, albo osobą legitymującą
się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.
Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje, jeżeli niepełnosprawność u dziecka powstała przed
ukończeniem 18 roku życia lub w trakcie nauki w szkole, nie później jednak niż do ukończenia 25 roku
życia.
Świadczenie pielęgnacyjne przyznawane jest bez względu na posiadany dochód i w 2018 r. jego
wysokość wynosiła 1 477 zł miesięcznie.

Zasiłek pielęgnacyjny - przyznaje się w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających
z konieczności zapewnienia opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej
egzystencji.
Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje:
- niepełnosprawnemu dziecku;
- osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem

o

znacznym stopniu niepełnosprawności;
- osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia legitymującej się orzeczeniem

o

umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do
ukończenia 21 roku życia;
- osobie, która ukończyła 75 lat.
Wysokość zasiłku pielęgnacyjnego wynosi 153,00 zł miesięcznie, od 01 listopada 2018r. wzrosło do
kwoty 184,42zł.

FUNDUSZ ALIMENTACYJNY
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej do alimentów od
rodzica na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, jeżeli
egzekucja okazała się bezskuteczna. Świadczenie przysługuje do ukończenia przez osobę uprawnioną
18 roku życia albo w przypadku, gdy uczy się w szkole lub szkole wyższej do ukończenia przez nią
25 roku życia, albo w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności –
bezterminowo.
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Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów,
jednakże nie wyższej niż 500 zł.
W ramach realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom
uprawnionym do alimentów świadczenia z funduszu alimentacyjny przyznano 29 rodzinom
(44 osobom uprawnionym) na łączną kwotę 179 550 00 zł.
Na dzień 31.12.2018r. na terenie gminy Kudowa – Zdrój zamieszkiwało 27 dłużników
alimentacyjnych wobec których Ośrodek Pomocy Społecznej prowadził postępowanie.
Zobowiązania finansowe wobec budżetu gminy Kudowa – Zdrój i budżetu państwa na dzień
31.12.2018r. posiadało:
•

z tytułu zaliczek alimentacyjnych 59 dłużników alimentacyjnych,

•

z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego 112 dłużników alimentacyjnych.

Zadłużenie dłużników alimentacyjnych wobec budżetu państwa oraz budżetu gminy na dzień
31.12.2018r. stanowiło kwotę:
•

z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych 413 306,58 zł,

•

z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego 1 904 925,27 zł,

•

z tytułu odsetek od wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego 817 498,20 zł

W 2018 roku z tytułu zaliczki alimentacyjnej komornik sądowy wyegzekwował kwotę 3 806,58 zł.
Natomiast w wyniku skutecznej egzekucji komorników sądowych oraz dobrowolnych wpłat dłużników
alimentacyjnych dokonanych bezpośrednio na konto Ośrodka Pomocy Społecznej
–Zdroju z tytułu funduszu alimentacyjnego odzyskano kwotę w wysokości 67 925,44 zł

w Kudowie
(z tego

kwotę 51 381,87zł przekazano na dochody budżetu państwa, kwotę 16 543,57 zł na dochody naszej
gminy).

ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE 500+

Świadczenie wychowawcze jest świadczeniem pieniężnym, które otrzymują rodzice,
opiekunowie prawni lub opiekunowie faktyczni dziecka. Świadczenie przysługuje do ukończenia przez
dziecko 18 lat.
Na pierwsze lub jedyne dziecko rodzice otrzymują świadczenie po spełnieniu kryterium
dochodowego: 800,00zł netto na osobę w rodzinie lub 1 200,00zł jeśli w rodzinie jest wychowywane
dziecko niepełnosprawne. Do dochodu wlicza się alimenty od drugiego rodzica, a także z Funduszu
Alimentacyjnego. Na drugie i kolejne dziecko rodzice otrzymują świadczenie niezależnie od dochodu.
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W pierwszym okresie świadczenie wychowawcze było przyznawane na okres od 01 kwietnia 2016r. do
30 września 2017r. W kolejnych miesiącach świadczenie jest wypłacane od miesiąca, w którym rodzice
złożą wniosek. Świadczenie jest wypłacane w sposób dogodny dla rodziców, czyli przelewem na konto
lub gotówką.
Świadczenie wychowawcze nie jest wliczane do dochodu przy ustalaniu prawa do innych świadczeń
m.in. z pomocy społecznej, rodzinnych, z funduszu alimentacyjnego czy stypendiów dla uczniów
i studentów.
W ramach realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 11.02.2016r. o pomocy państwa
w wychowywaniu dzieci w 2018r. liczba rodzin uprawnionych do świadczenia wynosiła 396 (602 dzieci),
a kwota wypłaconych świadczeń w 2018r. wynosiła 3 909 123,95 zł.
Liczba złożonych wniosków – 548, liczba wniosków oczekujących na rozpatrzenie – koordynacja – 203
(z tego 124 wnioski w okresie świadczeniowym 2018/2019); średnia kwota miesięcznie wypłaconych
świadczeń – ok. 325 760,00zł.

PROGRAM „4000 +”
Program wsparcia dla rodzin „ Za życiem” określa zakres wsparcia, na jakie może liczyć kobieta
w ciąży, ale również rodzina. Pomoc dotyczy głównie:
- zapewnienia dostępu do informacji w zakresie rozwiązań wspierających rodziny oraz kobiety
w ciąży,
- zapewnienia kobietom w ciąży dostępu do diagnostyki prenatalnej,
- zapewnienia odpowiednich świadczeń opieki zdrowotnej dla kobiety w okresie ciąży, porodu
i połogu, ze szczególnym uwzględnieniem kobiet w ciąży powikłanej oraz w sytuacji niepowodzeń
położniczych , na zasadach określonych w przepisach odrębnych.
Wsparcie o którym mowa obejmuje także:
- jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie

i

nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały
w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu,
- odpowiednie świadczenia opieki zdrowotnej dla dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie
i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały
w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu,
- dostęp do usług koordynacyjno – opiekuńczo - rehabilitacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem
dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę
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zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu,
(koordynacja powierzona została asystentowi rodziny),
- inne świadczenia, w tym w zakresie wspierania rodziny i pieczy zastępczej.
Jednorazowe świadczenie przysługuje matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo
opiekunowi faktycznemu dziecka bez względu na dochód i wypłacane jest na wniosek tych osób
w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka.
Jednym z podstawowych dokumentów uprawniającym do świadczenia jest zaświadczenie wydane
przez lekarza, stwierdzające „ ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę
zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu”.
W 2018r. pomocy w formie jednorazowego świadczenia „4000 +” z tytułu urodzenia dziecka
udzielono 1 rodzinie z terenu naszej gminy.

PROGRAM DOBRY START
Rządowy program „Dobry start” został wprowadzony 01 czerwca 2018 roku na mocy Rozporządzenia
Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego
programu „Dobry start”.
Świadczenie „Dobry Start” przysługuje w wysokości 300zł z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego.
Przyznawane jest dla dzieci, które:
•

nie ukończyło 20 roku życia;

•

nie ukończyło 24 roku życia pod warunkiem posiadania orzeczenia o niepełnosprawności
(stopień umiarkowany lub znaczny), wystąpiła potrzeba kształcenia specjalnego lub potrzeba
zajęć rewalidacyjno – wychowawczych.

Świadczenie nie należy się dzieciom uczęszczającym do klasy „O” oraz studentom.

O świadczenie „Dobry start” mogą ubiegać się:
•

rodzice,

•

opiekun faktyczny dziecka – osoba, która faktycznie opiekuje się dzieckiem i złożyła do sądu
wniosek o adopcję,

•

opiekun prawny dziecka – osoba, której sąd powierzył opiekę nad dzieckiem,

•

osoba ucząca się - pełnoletni uczeń, który nie jest na utrzymaniu rodziców, ponieważ rodzice
nie żyją, ma prawo do alimentów ustalone wyrokiem sądowym lub ugodą sądową.

Wnioski przyjmowane są w okresie do 01 lipca do 30 listopada.
W 2018r. świadczenie Dobry Start zostało wypłacone 970 uczniom na łączną kwotę 291 000,00 zł.
Świadczenie przyznawane jest niezależnie od posiadanego dochodu.
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DODATKI MIESZKANIOWE

Dodatek mieszkaniowy jest świadczeniem pieniężnym wypłacanym przez gminę, mającym na
celu dofinansowanie do wydatków mieszkaniowych ponoszonych w związku z zajmowaniem lokalu
mieszkalnego.
Dodatek mieszkaniowy przysługuje:
- osobom mieszkającym w lokalach, do których mają tytuł prawny,
- osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal
zamienny lub socjalny.

O dodatek mieszkaniowy mogą starać się:
- najemcy lokali mieszkalnych (komunalnych, mieszkań zakładowych, mieszkań w domu prywatnym
czynszowym, mieszkań wynajmowanych na wolnym rynku),
- członkowie spółdzielni mieszkaniowych,
- osoby mieszkające w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach stanowiących ich własność
i właściciele samodzielnych lokali mieszkalnych,
- inne osoby mające tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszące wydatki związane
z jego zajmowaniem (np. na skutek umowy użyczenia).
Ponadto osoby ubiegające się o przyznanie dodatku mieszkaniowego muszą spełnić dodatkowo
2 warunki:
1.

powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego w przeliczeniu na
liczbę członków gospodarstwa domowego nie może przekroczyć:

- 35 m 2 - dla 1 osoby.
- 40 m2 - dla 2 osób,
- 45 m2 - dla 3 osób,
- 55 m2 – dla 4 osób,
- 65 m2 – dla 5 osób,
- 70 m2 – dla 6 osób.
Jeżeli w lokalu mieszka więcej niż 6 osób, dla każdej następnej osoby zwiększa się powierzchnię
o 5 m2 . W przypadku zamieszkiwania w lokalu osoby niepełnosprawnej poruszającej się na wózku
inwalidzkim lub, gdy niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w osobnym pokoju – wielkość
powierzchni zwiększa się o 15 m2 .
2. Dochód osób ubiegających się o przyznanie dodatku mieszkaniowego nie może przekroczyć
kryterium dochodowego wynoszącego:
- dla gospodarstwa 1 – osobowego

175 % najniższej emerytury (1 029,80 zł brutto)
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- dla gospodarstwa wieloosobowego 125% najniższej emerytury.

Dodatek mieszkaniowy przyznaje burmistrz w drodze decyzji administracyjnej, na okres 6 miesięcy.
W 2018 roku z pomocy w formie przyznania dodatku mieszkaniowego skorzystały
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rodziny (1,5 % z ogółu osób zamieszkujących na terenie gminy Kudowa – Zdrój), na kwotę 230 757,84
zł.
DODATEK ENERGETYCZNY
Dodatek energetyczny jest to dopłata do energii elektrycznej w następującej wysokości:
•

gospodarstwo 1 – osobowe - 11,22 zł miesięcznie, od 01.05.2018r. – 11,35 zł,

•

gospodarstwo składające się z 2 – 4 osób - 15,58 zł miesięcznie, od 01.05.2018r. – 15,77 zł,

•

gospodarstwo składające się z co najmniej 5 osób - 18,70 zł miesięcznie, od 01.05.2018r. –
18,92 zł.

Powyższe kwoty zostają ustalane przez Ministra Energii w formie Obwieszczenia.

O

dodatek energetyczny mogą ubiegać się osoby, które jednocześnie:
•

posiadają prawo do dodatku mieszkaniowego;

•

posiadają podpisaną umową kompleksową lub umowę sprzedaży energii elektrycznej
z Zakładem Energetycznym.

W 2018r. dodatki energetyczne zostały wypłacone 72 gospodarstwom domowym na łączną kwotę
10 131,26 zł.
ZASIŁKI I STYPENDIA SZKOLNE
Stypendia szkolne przyznawane są uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej
tj. w rodzinie występuje m.in. bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba,
wielodzietność, samotne wychowywanie lub zdarzenie losowe. Dodatkowym warunkiem otrzymania
stypendium jest spełnienie kryterium dochodowego, które wynosi 514,00 zł na osobę w rodzinie, od
01 października 2018r. – 528zł.
Uczniowie spełniający powyższe kryteria otrzymują stypendium w trakcie trwania roku
szkolnego tj. od września do czerwca w kwocie 248,00 zł miesięcznie (200% kwoty zasiłku rodzinnego
wynoszącego 124,00zł).
Przyznane stypendium zostaje wykorzystane na zaspokojenie podstawowych potrzeb związanych
z pobieraniem nauki w szkole, czyli na zakup podręczników, przyborów szkolnych, pomocy naukowych,
lektur, odzieży sportowej, sprzętu komputerowego, wycieczki szkolne, wyjścia organizowane przez
szkołę do kina, teatru, itp.
Zasiłek szkolny natomiast przyznawany jest dla uczniów w przypadku wystąpienia w rodzinie
nagłej losowej sytuacji, tj. utrata pracy, wystąpienie choroby, pożaru, śmierć jednego z rodziców, itp.
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O zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż 2 miesiące od wystąpienia zdarzenia
losowego. Jest to świadczenie jednorazowe. W przypadku przyznawania zasiłku szkolnego

nie

występuje konieczność spełnienia kryterium dochodowego.
Wysokość jednorazowego zasiłku szkolnego nie może przekroczyć 5 – krotnej kwoty zasiłku rodzinnego
tj. kwoty 620,00 zł ( obowiązuje od 01.11.2016r.)
W 2018 roku w formie stypendiów szkolnych objęto 39 uczniów, natomiast zasiłki szkolne
zostały wypłacone 4 uczniom. Na ten cel wydatkowano łącznie kwotę 66 769,26 zł.
KARTA DUŻEJ RODZINY
W ramach realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 5 grudnia 2014r. o Karcie Dużej Rodziny w
2018 roku 10 rodzin (50 osób uprawnionych) złożyło wniosek o wydanie Karty Dużej Rodziny.

Na

obsługę tego zadania w 2018 roku wydatkowano kwotę 190,07 zł.

Tabela 4. Liczba rodzin wielodzietnych, które otrzymały Kartę Dużej Rodziny

l.p.
1.

Wyszczególnienie

Liczba wniosków o przyznanie Karty Dużej Rodziny złożonych po raz
pierwszy przez rodzinę wielodzietną
2. Liczba zamówionych Kart Dużej Rodziny dla nowego członka rodziny
wielodzietnej
3. Liczba zamówionych Kart Dużej Rodziny dla członka rodziny
wielodzietnej, który był już jej posiadaczem
4. Liczba przyznanych Kart Dużej Rodziny
5. Liczba rodzin wielodzietnych, którym wydano Kartę Dużej Rodziny
6. Liczba osób, którym wydano Kartę Dużej Rodziny, z tego:
6.1.
Liczba rodziców
6.2.
Liczba dzieci

Liczba
10
2
1
50
10
50
20
30

WSPIERANIE RODZINY
Ośrodek Pomocy Społecznej w Kudowie – Zdroju zgodnie z umową zawartą pomiędzy Wojewodą
Dolnośląskim a Gminą Kudowa – Zdrój realizował działania w ramach „Programu asystent rodziny
i koordynator pieczy zastępczej na rok 2018”. Na realizację zadania pozyskano środki z dotacji
w wysokości 13 610,00 zł , natomiast wkład własny wynosił 25 288,88 zł. Łączny koszt na realizację
zadania wyniósł 38 898,88 zł.
Zadanie realizowane było od dnia 01 stycznia 2018r. do 31 grudnia 2018r. Ośrodek Pomocy
Społecznej w Kudowie – Zdroju zatrudnił 1 asystenta rodziny posiadającego kwalifikacje określone w
ustawie z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. W ramach zadania
asystent realizował pracę z rodzinami przeżywającymi trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo –
wychowawczych.
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Zadaniem asystenta rodziny jest całościowe wspieranie rodziny wychowującej dzieci, zagrożonej
wykluczeniem społecznym, poprzez podniesienie samooceny, wzbudzenie wiary we własne siły,
a także poprzez pomoc w wykonywaniu codziennych czynności. Bardzo ważne jest indywidualne
podejście do rodziny i jej problemów, co będzie służyło rozwojowi kompetencji wszystkich jej członków
– rodziców i dzieci. Rodzina bowiem jest podstawowym środowiskiem jakie powinno gwarantować
dzieciom bezpieczeństwo emocjonalne, dawać im poczucie więzi i przynależności. Zaburzenia w
funkcjonowaniu rodziny, powodujące groźne dysfunkcje takie jak uzależnienia, przemoc, zaniedbanie,
bezradność mogą prowadzić do konieczności objęcia dzieci opieką zastępczą. Jednym z narzędzi pracy
z rodziną w takiej sytuacji jest wprowadzenie do niej asystenta rodziny.
Szczegółowe sprawozdanie z pracy asystenta rodziny w 2018r. zostało przedstawione w rozdziale 8.

INNE DZIAŁANIA OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
PROGRAM POMOCY ŻYWNOŚCIOWEJ
Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ) jest krajowym programem
operacyjnym współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym,
który realizowany jest w oparciu o rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 223/2014
z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym
(Dz. U. UE L 72 z 12.03.2014 r., str. 1), zwanego FEAD.
Pomoc w ramach PO PŻ kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie
mogą zapewnić sobie(rodzinie) odpowiednich produktów żywnościowych i dlatego też trafia ona do
osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji (określonej przesłankami z art. 7 ustawy o pomocy
społecznej), stanowi systematyczne wsparcie. Pomoc udzielana była w postaci artykułów spożywczych,
które były bezpłatnie przekazywane osobom najbardziej potrzebującym.
Pomoc w formie paczek żywnościowych mogły otrzymać osoby, których dochód netto nie przekraczał
1 402,00 zł dla osoby samotnej lub 1056,00 zł dla osoby w rodzinie. W skład paczki żywnościowej
wchodzą m.in.:
•

artykuły warzywne i owocowe (groszek z marchewką, fasola biała, koncentrat pomidorowy,
buraczki wiórki, powidła śliwkowe),

•

artykuły skrobiowe (makaron jajeczny, makaron kukurydziany bezglutenowy, ryż biały, kasza
gryczana, herbatniki maślane),

•

artykuły mleczne (mleko UHT, ser żółty),

•

artykuły mięsne (szynka drobiowa, szynka wieprzowa, pasztet wieprzowy, filet z makreli w
oleju),

•

cukier biały,
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•

tłuszcze (olej rzepakowy),

•

gulasz wieprzowy z warzywami.

W 2018 roku pracownicy socjalni zakwalifikowali 300 osób uprawnionych do objęcia pomocą
żywnościową w ramach PO PŻ.
Pomoc w formie żywności została wydana w listopadzie i grudniu 2018r. oraz będzie kontynuowana w
2019r.
ORGANIZACJA KOLONII DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
W okresie wakacyjnym Kuratorium Oświaty we Wrocławiu zorganizowało bezpłatne kolonie
dla dzieci i młodzieży pochodzących m.in. z rodzin wielodzietnych, niepełnych, żyjących w trudnych
warunkach mieszkaniowych, będących sierotami, wychowankami domów dziecka, itp.
W okresie od 20.07.2018r. – 02.08.2018r. z naszej gminy na kolonię do Pustkowo wyjechało 10 osób .
BEZPŁATNA POMOC PRAWNA I PSYCHOLOGICZNA
Ośrodek posiada radcę prawnego, zadaniem którego jest prowadzenie obsługi prawnej Ośrodka
Pomocy Społecznej oraz świadczenie pomocy prawnej klientom Ośrodka. W 2018 roku z porad
prawnych skorzystały 27 osoby w zakresie:
•

Pozbawienia władzy rodzicielskiej;

•

Ustalenia ojcostwa;

•

Przymusowego leczenia psychiatrycznego;

•

Problemów mieszkaniowych;

•

Uzależnień;

•

Pomocy w sporządzaniu pozwu do sądu o rozwód, ustalenie alimentów, sprawowania opieki
nad dzieckiem, nabycie spadku, odrzucenie spadku, ubezwłasnowolnienie, itp.

•

Odwołania w sprawia orzeczenia komisji lekarskiej, odwołanie od nie przyznania grupy
inwalidzkiej.

Ośrodek Pomocy Społecznej współpracuje również z konsultantem ds. udzielania porad w zakresie
pomocy dla osób dotkniętych przemocą w rodzinach z problemami uzależnień. Pracownicy socjalni
umawiają klientów zagrożonych lub dotkniętych przemocą na indywidualne spotkania, osoby
z problemami wychowawczymi, konfliktami rodzinnymi, uzależnieniami,

które prowadzone są

w Punkcie Konsultacyjnym przy ul. Poznańskiej lub w razie takiej potrzeby – w miejscu zamieszkania
klienta.
W 2018 roku z tej formy pomocy skorzystało 85 osób.
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WYPOŻYCZALNIA SPRZĘTU REHABILITACYJNEGO
Ośrodek Pomocy Społecznej prowadzi wypożyczalnię sprzętu rehabilitacyjnego dla mieszkańców
Kudowy – Zdroju. W wypożyczalni znajdują się m.in. wózki inwalidzkie, balkoniki, kule, materac
przeciwodleżynowy, krzesełko higieniczne. Sprzęty te wypożyczane są bezpłatnie. W 2018r.

z usług

wypożyczalni skorzystało 31 osób.

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH NA LATA
2014 – 2020

ZAŁOŻENIA STRATEGII

Systematyczna analiza
istniejących problemów
społecznych

Opieka nad dzieckiem
i rodziną dysfunkcyjną

PODEJMOWANE DZIAŁANIA
1. Współpraca z Dolnośląskim Urzędem Wojewódzkim we
Wrocławiu oraz Urzędem Miasta w Kudowie – Zdroju celem
zabezpieczenia środków finansowych na realizację ustaw;
2. Dzięki prawidłowemu rozeznaniu problemów społecznych,
pracownicy socjalni prawidłowo złożyli zapotrzebowanie na
środki finansowe, w związku z tym udzielana pomoc była
dostosowana do aktualnych potrzeb mieszkańców;
3. Stała współpraca z władzami miasta – informowanie o
potrzebach mieszkańców i szukaniu nowych rozwiązań
problemów społecznych (OPS przejął realizację usług
opiekuńczych, zatrudnienie asystenta rodziny);
4. Ciągłe podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników.
W 2018r. pracownicy OPS 27 razy brali udział w szkoleniach.
1. Pracownicy
socjalni
przeprowadzili
970
wywiadów
środowiskowych, przeanalizowali 950 wniosków o pomoc;
2. Pracy socjalnej udzielono 169 rodzinom;
3. Pracownicy socjalni 191 razy wychodzili w środowisko;
4. Pomocy finansowej udzielono 274 rodzinom;
5. Umawianie mieszkańców na wizyty u psychologa, psychiatry,
porady prawne;
6. Stała współpraca z pedagogiem, wychowawcami, dyrektorami
szkół i przedszkola, kuratorami sądowymi, dzielnicowymi, GKRPA
oraz PCPR-em w celu przeciwdziałaniu umieszczania dzieci w
placówkach opiekuńczo – wychowawczych;
7. W stosunku do 4 rodzin wystosowano pismo do Sądu
Rejonowego w Kłodzku z prośbą o wgląd w sytuację rodziny;
8. Objęcie 13 rodzin usługą asystenta rodziny;
9. Asystent rodziny 354 razy odwiedził rodziny objęte wsparciem
asystenta;
10. Zespół Interdyscyplinarny (grupy robocze) objął pomocą 41 osób,
w tym 21 kobiet i 17 dzieci. Grupy robocze spotkały się 136 razy.
11. 3 dzieci zostało umieszczonych w placówce opiekuńczo –
wychowawczej z powodu sprawowania opieki nad nim przez
rodziców będących pod wpływem alkoholu lub niewydolnych
wychowawczo,;
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Wspieranie osób
starszych i
niepełnosprawnych,
w tym z zaburzeniami
psychicznymi

Przeciwdziałanie
alkoholizmowi i
narkomanii

Pomoc osobom
bezdomnym

Przeciwdziałanie
długotrwałemu
bezrobociu

12. 39 uczniów uzyskało pomoc w formie stypendium szkolnego, 4
uczniów otrzymało zasiłek szkolny;
13. 100 dzieci i młodzieży zostało objętych pomocą w formie
dożywiania (z tego 61 dzieci otrzymało jednocześnie paczki
żywnościowe);
14. 10 dzieci skorzystało z bezpłatnych kolonii;
15. 27 osób skorzystał z bezpłatnej porady prawnej oraz 85osób
z porad psychologa.
16. Proboszcz z parafii Św. Katarzyny zebrał żywność, którą
przekazano 15 rodzinom.
1. 43 osobom starszym, niepełnosprawnym, samotnym udzielono
pomocy w formie usług opiekuńczych;
2. 17 osób przebywało w domach pomocy społecznej, w tym 9 osób
z zaburzeniami psychicznymi;
3. 1 osobie z zaburzeniami psychicznymi załatwiono leczenie na
oddziale psychiatrycznym;
4. Udzielono pomocy 1 rodzinie w sporządzeniu wniosku do Sądu
Rejonowego w Kłodzku o umieszczenie w Domu Pomocy
Społecznej bez zgody klienta.
5. 1 rodzinie udzielono pomocy w sporządzeniu wniosku do Sądu
Rejonowego w Kłodzku o spowodowanie leczenia
psychiatrycznego bez zgody klienta.
6. Zorganizowano
20
bezpłatnych
przewozów
dla
niepełnosprawnych mieszkańców do szpitala, wizyty u
specjalistów itp.,
7. 58 mieszkańcom powyżej 90 roku życia pracownicy socjalni
zawieźli paczki żywnościowe wraz z życzeniami świątecznymi od
Burmistrza Miasta Kudowa – Zdrój.
1. 19 osób zostało zgłoszone do GKRPA;
2. 1 osobie załatwiono leczenie przeciwalkoholowe na oddziale
odwykowym;
3. Prowadzenie Procedury Niebieskiej Karty w 13 rodzinach, gdzie
występuje problem alkoholizmu.
1. Monitoring osób bezdomnych w okresie zimowym;
2. Zapewnienie 9 osobom bezdomnym schronienia w okresie
zimowym w Schroniskach dla Osób Bezdomnych;
3. Udzielanie pomocy w kompletowaniu dokumentów niezbędnych
do
złożenia
wniosku
o
przydział
mieszkania
komunalnego/socjalnego;
4. Motywowanie do podjęcia leczenia przeciwalkoholowego;
1. Motywowanie osób bezrobotnych do podjęcia zatrudnienia
również poprzez wykorzystanie kontraktu socjalnego;
2. Współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w zakresie
upowszechniania ofert pracy i usług poradnictwa zawodowego
oraz szkoleń;
3. Podłączenie OPS do Samorządowej Elektronicznej Platformy
Informacyjnej (SEPI).
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SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE
ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE W KUDOWIE – ZDROJU NA LATA 2013 – 2018

l.p.

ZADANIE

PODEJMOWANE DZIAŁANIA
•

1.

Wsparcie rodzin, w których
stosowana jest przemoc

2.

Podniesienie świadomości
mieszkańców
gminy
w
zakresie
przemocy
w rodzinie

W 2018r. Procedurą Niebieskiej Karty objęto 23 rodziny,
z tego w 13 rodzinach Procedurę NK wszczęto w 2018r.
• 41 osób zostało dotkniętych przemocą w rodzinie,
w tym 21 kobiet i 17 dzieci.
• 20 osób zostało objętych pomocą w formie poradnictwa
socjalnego, 10 poradnictwem psychologicznym, 11
poradnictwem prawnym.
• 1 rodzinie udzielono pomocy finansowej zgodne
z ustawą o pomocy społecznej.
• 23 sprawców przemocy w rodzinie motywowano do
udziału w programach korekcyjno – edukacyjnych.
• 13 sprawców przemocy zostało skierowanych do GKRPA
celem podjęcia leczenia przeciwalkoholowego,
• W 11 rodzinach zakończono prowadzenie Procedury
Niebieskiej Karty z powodu ustania przemocy
w rodzinie, w 3 przypadkach zakończono Procedurę NK
z powodu rozstrzygnięcia o braku zasadności
podejmowania działań.
W 2018r. podejmowane były działania związane z
przeciwdziałaniem przemocy w jednostkach organizacyjnych:
- Szkoła Podstawowa nr 3 w Czermnej zorganizowała
następujące działania:
• Dla uczniów klas II -III odbyły się warsztaty
profilaktyczne pt. „Asertywność”,
• Dla uczniów klas IV-V odbyły się warsztaty dot.
uzależnień pn. „Dopalacze- o spustoszeniu jakie
wywołują w organizmie człowieka”,
• Dla uczniów klas VI-VII odbyły się warsztaty pn.
„ Narkotyki – chemiczna pułapka”,
• Dla uczniów klas VI-VIII odbyły się warsztaty pn.
„Agresja”,
• Warsztaty dla rodziców pn. „Szlachta nie pracuje”.
- Zespół Szkół Publicznych zorganizował następujące działania:
• Dla uczniów LO i ZSZ pn. „ Jakie czynniki wpływają na
zachowanie młodych ludzi i czy wpływ na to mają m.in.
substancje psychoaktywne?”,
• Szkolenie dla rady pedagogicznej pt. „ Lew pogromca”,
• Program profilaktyczny dla klas IV-VI,VIII oraz
gimnazjum pt. „ Zło dobrem zwyciężaj”,
• Badanie
diagnostyczne
uczniów
szkoły
ponadpodstawowej pod katem bezpieczeństwa i
różnorodnych
zagrożeń
m.in.
substancji
psychoaktywnych.
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- Społeczny Zespół Szkolno – Przedszkolny zorganizował:
• Warsztaty pn. „ Co kryje się w Internecie?” dla uczniów
klas IV-VIII,
• Szkolenie dla kadry pedagogicznej pn. „ Internet dobry
czy zły?”,
• Szkolenie dla rodziców pn. „ Internet mojego dziecka”.
- Gmina Kudowa – Zdrój ogłosiła konkurs pn. „ Uzależnieniom
mówimy NIE” skierowany do uczniów szkół podstawowych i
gimnazjalnych. Realizacja poprzez przygotowanie programów
artystycznych nawiązujących tematyką do problemów
uzależnień.
Ponadto GKRPA zrealizowała autorski program profilaktyczny
skierowany do uczniów w wieku 10 – 19 lat realizowany podczas
wyjazdów na narty. Tematyka – profilaktyka uzależnień,
szkodliwość i skutki zażywania środków psychoaktywnych,
nauka zachowań asertywnych.
- Zespół Interdyscyplinarny podjął następujące działania:
• Zorganizowano szkolenie dla członków ZI oraz grup
roboczych pn. „ Skuteczne działanie i funkcjonowanie
Zespołu Interdyscyplinarnego w myśl obowiązujących
ustaw i przepisów prawa”,
• Przekazano informację do dyrektorów szkół
o
możliwości
zorganizowania
dla
uczniów
profilaktycznych, pokazowych lekcji wychowawczych w
Sądzie, które organizowane są na wniosek dyrektora
szkoły do Prezesa Sądu Rejonowego,
• Zakup dla 3 szkół w Kudowie – Zdroju książki autorstwa
Anny Marii Wesołowskiej pt. „ Poradnik Prawny.
Bezpieczeństwo młodzieży”.
• W tut. Ośrodku Pomocy Społecznej zostały
rozmieszczone aktualne broszury, plakaty dot.
przemocy.

3.

4.

Zacieśnienie współpracy W związku z prowadzeniem 23 Procedur Niebieskiej Karty
pomiędzy
podmiotami w 2018 roku grupy robocze spotkały się 136 razy oraz odbyły się
działającymi
na
rzecz 4 posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego.
przeciwdziałania przemocy
w rodzinie
• Członkowie grup roboczych proponowali ofiarom
przemocy korzystanie z grup wsparcia dla osób
Opracowywanie i realizacja
doświadczających przemocy w Ośrodku Interwencji
programów ochrony ofiar
Kryzysowej w Kłodzku;
przemocy w rodzinie
• Ofiary przemocy otrzymywały ulotki informacyjne
o Procedurze Niebieskiej Karty oraz o instytucjach
pomocowych na terenie gminy i powiatu,
• Pracownicy socjalni umawiali ofiary przemocy na wizyty
u psychologa.
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SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU WSPIERANIA RODZINY DLA GMINY
KUDOWA – ZDRÓJ NA LATA 2018 – 2020

Zgodnie z Gminnym Programem Wspierania Rodziny w Gminie Kudowa – Zdrój na lata 2018 – 2020,
Ośrodek Pomocy Społecznej w Kudowie – Zdroju jako koordynator Programu jest zobowiązany do
przedłożenia sprawozdania z wykonania zadań realizacji Programu za 2018r. w następującym zakresie:

WSPARCIE I WZMOCNIENIE RODZINY PRZEŻYWAJĄCEJ TRUDNOŚCI W PRAWIDŁOWYM JEJ
FUNKCJONOWANIU
ZADANIE

Zabezpieczanie podstawowych potrzeb
rodziny i dziecka

Wspieranie rodzin przejawiających
problemy opiekuńczo – wychowawcze
służące przywróceniu jej zdolności do
prawidłowego wykonywania funkcji

Zapewnienie dostępności usług w
zakresie opieki i poradnictwa

PODEJMOWANE DZIALANIA
- pracownicy socjalni przeprowadzili 970 wywiadów
środowiskowych,
- pomocą społeczną objęto 274 rodziny, w których
przebywało 454 osób,
- 82 rodziny z dziećmi skorzystały z pomocy żywnościowej,
- 60 dzieci skorzystało z posiłku,
- 173 rodziny otrzymały świadczenia rodzinne,
- 29 rodzin otrzymało świadczenia z Funduszu
Alimentacyjnego,
- 396 rodzin z dziećmi zostało objętych świadczeniem
wychowawczym 500+
- 706 rodzin z dziećmi skorzystało ze świadczeń Dobry
Start
- pomocą materialną dla uczniów w formie stypendiów
szkolnych objęto 39 uczniów, zasiłki szkolne zostały
wypłacone 4 uczniom,
- 13 rodzin objęto wsparciem asystenta rodziny
- w stosunku do 4 rodzin złożono wniosek w Sądzie
Rodzinnym o przyznania kuratora,
- zrealizowano 2 programy profilaktyczne (1 projekt
realizowany został przez Zespół Szkół Publicznych, 1
projekt przez Gminę Kudowa – Zdrój),
- 10 dzieci przebywa w pieczy zastępczej
- żadne dziecko nie wróciło do rodziny biologicznej
- Ośrodek Pomocy Społecznej zatrudnia 1 asystenta
rodziny oraz 5 pracowników socjalnych,
- 169 rodzin zostało objętych pracą socjalnych
- 27 osób skorzystało z porad prawnych
- 85 osób skorzystało ze wsparcia psychologa
- żadna rodzina nie korzystała z usługi asystenta rodziny,
- 1 rodzinę objęto pracą socjalną,
- 1 rodzina skorzystała ze wsparcia psychologicznego,

56

Wspieranie kobiet w ciąży i rodzin, ze
szczególnym uwzględnieniem kobiet w
ciąży powikłanej oraz w sytuacji
niepowodzeń położniczych

-1 rodzinie wypłacono jednorazowe świadczenie w
wysokości 4 000zł.

ZATRUDNIENIE W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ
W 2018 roku w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kudowie – Zdroju zatrudnionych było na podstawie
umowy o pracę 16 osób, w tym:
▪ Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej;
▪ 5 pracowników socjalnych (3 specjalistów pracy socjalnej, 2 starszych pracowników socjalnych
);
▪ asystent rodziny;
▪ pomoc administracyjna;
▪ starszy referent ds. świadczeń z pomocy społecznej;
▪ starszy referent ds. dodatków mieszkaniowych;
▪ starszy referent ds. świadczeń rodzinnych oraz koordynacji systemów zabezpieczenia
społecznego;
▪ referent ds. funduszu alimentacyjnego oraz koordynacji systemów zabezpieczenia
społecznego;
▪ główny księgowy;
▪ referent ds. księgowości;
▪ starszy referent ds. księgowości, administracji i kadr;
▪ pracownik obsługi.

Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Przeciwdziałania Narkomanii za 2018 rok
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania
Narkomanii na 2018 rok przewidywał realizację zadań ujętych w pięciu grupach tematycznych:
1. zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób
uzależnionych od alkoholu i narkotyków,
2. udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe i narkomanii, pomocy
psychospołecznej i prawnej,
3. prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie
rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności
dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także
działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach
opiekuńczo-wychowawczych,
4. wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej
rozwiązywaniu problemów alkoholowych i narkomanii,
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5. podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art.131 i 15
ustawy oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego.
Realizatorem w/w zadań jest Urząd Miasta w Kudowie-Zdroju w osobie Pełnomocnika Burmistrza do
Spraw Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii oraz
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kudowie-Zdroju, która działa na
podstawie Zarządzenia Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój.
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych stale współpracuje z instytucjami
zlokalizowanymi na terenie miasta Kudowa-Zdrój, które w ramach określonych prawnie i z racji
wykonywanej pracy zajmują się profilaktyką problematyki alkoholowej, są to:
1. Punkt Informacyjno-Konsultacyjny ds.uzależnień,
2. Ośrodek Pomocy Społecznej,
3. Komisariat Policji,
4. Zespół Szkół Publicznych im.Jana Pawła II,
5. Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3,
6. Zespół Szkół Społecznych im. St.Moniuszki,
7. Grupa AA „Kudowianka”.
Stan realizacji zadań przedstawia się w następujący sposób:
Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej
uzależnionych od alkoholu i narkotyków:

i

rehabilitacyjnej

dla

osób

• Działalność Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego ds. uzależnień przy ul. Poznańskiej 2.
W zakresie pomocy osobom uzależnionym i współuzależnionym od alkoholu i narkotyków oraz
ofiarom przemocy w rodzinie funkcjonuje Punkt Informacyjno-Konsultacyjny ds.
uzależnień przy ul. Poznańskiej 2, gdzie dyżury pełnili:
1)
2)
3)
4)
5)

psycholog,
specjalista ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
prawnik,
specjalista terapii uzależnień,
opiekun Punktu.

Oferta dostępności pomocy terapeutycznej obejmuje terapię indywidualną i grupową,
pomoc uzależnionym oraz poprzez prowadzenie terapii współuzależnienia, porady prawne
udzielane w zakresie prawa rodzinnego i w zakresie przemocy w rodzinie, pomoc
psychologiczną oraz specjalistyczną pomoc w zakresie przeciwdziałania przemocy w
rodzinie.
Koszt: 36.074,82 zł
Udzielanie rodzinom, w
pomocy psychospołecznej
w rodzinie.

których występują problemy narkomanii i alkoholowe,
i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą
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• W ramach tego zadania w Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym ds. uzależnień przy ul. Poznańskiej
2 razy w tygodniu dyżur pełnił prawnik, który udzielał pomocy prawnej. Z oferowanej pomocy prawnej
skorzystało 21 osób.
Aby ułatwić mieszkańcom dostęp do oferowanego poradnictwa prawnego punkt udzielania porad
zlokalizowano również w odległym miejscu miasta tj. w siedzibie świetlicy środowiskowej przy
ul.ks.Jerzego Popiełuszki 4, dyżur odbywał się raz w tygodniu. Z oferowanej pomocy prawnej
skorzystało 12 osób.
Wśród ogółu osób, którym udzielono porad prawnych były osoby doznające przemocy w rodzinie,
osoby uzależnione od środków psychoaktywnych, członkowie rodzin osób uzależnionych od środków
psychoaktywnych, członkowie rodzin osób z problemem alkoholowym w tym osoby współuzależnione.
Koszt : 8.800,00 zł
• Kontynuowano działalność świetlic środowiskowych, które działają w ramach dodatkowych zajęć
popołudniowych cztery godziny dziennie w każdy dzień roboczy tygodnia. Świetlice pełnią funkcję
opiekuńczo-wychowawczą, podczas pobytu w placówkach realizowane są zajęcia plastycznomanualne, zajęcia dydaktyczne i rekreacyjno-ruchowe.
Celem działalności świetlic środowiskowych jest:
- zapewnienie opieki wychowawczej,
- prowadzenie zajęć profilaktyczno-edukacyjnych,
- udzielanie pomocy w nauce,
- organizacja czasu wolnego,
- propagowanie aktywności fizycznej poprzez uczęszczanie na basen, organizowanie zabaw
sportowych,
- rozwój zainteresowań m.in. plastycznych,
- zapewnienie dodatkowego posiłku w formie podwieczorku,
- organizacja zabaw okazjonalnych np. bale karnawałowe, Dzień Babci i Dziadka, Dzień Matki, Dzień
Dziecka itp.
- nauka kreatywnego spędzania czasu.
W 2018 roku na terenie Kudowy-Zdroju funkcjonowały następujące świetlice środowiskowe:
1. Świetlica środowiskowa przy ul. Brzozowie 17,
2. Świetlica środowiskowa w siedzibie Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3
przy ul. Kościuszki 58,
3. Świetlica środowiskowa przy ul. ks. Jerzego Popiełuszki 4.
Świetlice realizują program opracowany przez poszczególnych kierowników świetlic dostosowany do
docelowej grupy uczestników zajęć, czyli do wieku i zainteresowań dzieci. Każda ze świetlic w ramach
zajęć oferuje dzieciom podwieczorki.
Świetlice zostały również doposażone w materiały niezbędne do prowadzenia zajęć m.in. w gry
świetlicowe, artykuły papiernicze i plastyczne, sprzęt sportowy, artykuły spożywcze.
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W ciągu całego roku wychowawca świetlicy pomaga uczniom w odrabianiu lekcji oraz utrwalaniu
wiadomości zdobytych na zajęciach lekcyjnych. Dba również o kulturę zachowania słowa, eliminując
wszelkie objawy agresji. Wiele czasu poświęca się zagadnieniu bezpieczeństwa dzieci na drodze, w
szkole i poza nią oraz w trakcie wypoczynku w czasie ferii zimowych, przerw świątecznych itp.
Podopieczni mają czas na swobodne zabawy, zgodnie z ich zainteresowaniami, korzystają z licznych
gier i zabawek zgromadzonych w świetlicy.
Do zadania tego należy również utrzymanie pomieszczeń, w których zlokalizowane są świetlice
środowiskowe. Koszty związane z utrzymaniem części budynku przy ul. Brzozowie 17 tj. m.in. zakup
drewna opałowego, zużycie energii elektrycznej, utrzymanie terenu wokół świetlicy, umowy zlecenie
dla konserwatora i gospodarza świetlicy, bieżące naprawy i remonty. Koszty utrzymania pomieszczeń
przy ul. Poznańskiej 2 tj. opłaty za media, remonty i naprawy wynikające z bieżącej eksploatacji oraz
podobne wydatki związane z działalnością pozostałych świetlic są finansowane z budżetu Gminnego
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.
Wydatki związane z utrzymaniem i eksploatacją placów zabaw poniesione w 2018 roku:
• przegląd urządzeń znajdujących się na placach zabaw przez specjalistyczną zewnętrzną firmę oraz
bieżące dokonywanie napraw i konserwacji poszczególnych urządzeń przez konserwatora.
Koszt: 137.286,40 zł
W zakresie prowadzenia profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej
następujące zadania:

zrealizowano

• Realizacja na terenie szkół i innych placówek oświatowo-wychowawczych programów
profilaktycznych dla dzieci i młodzieży na temat uzależnień od alkoholu, narkomanii i przemocy.

Na działalność profilaktyczną, informacyjną i edukacyjną dla dzieci i młodzieży przeprowadzoną
w placówkach szkolnych złożyły się warsztaty profilaktyczne dla uczniów, spotkania edukacyjne dla
rodziców i dla rad pedagogicznych o różnorodnej tematyce dotyczącej całego spektrum uzależnień.
Koszt : 15.167,19 zł
• Wspieranie kształcenia profilaktycznego nauczycieli, pedagogów i wychowawców w zakresie
przeciwdziałania uzależnieniom.
Koszt: 420 zł
• Pozalekcyjne zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży w ramach wczesnej profilaktyki w środowisku
pn. „Zdrowy Styl Życia”.
Gminna Komisja podobnie jak w latach poprzednich dofinansowała i koordynowała pozalekcyjne
zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży szkolnej w ramach wczesnej profilaktyki w środowisku pn.:
„Zdrowy Styl Życia” w poszczególnych sekcjach:
- koszykówka chłopców – sala gimnastyczna Zespołu Szkół Publicznych przy ul. Szkolnej 8,
- piłka siatkowa chłopców i dziewcząt – sala gimnastyczna Zespołu Szkół Publicznych przy ul. Szkolnej
8,
- zapasy dla dziewcząt i chłopców ( 2 grupy) – hala sportowa przy ul. Głównej 43,
- pływanie ( 3 grupy) – basen „Wodny Świat” przy ul. Moniuszki 2 a,
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- lekkoatletyka – sala gimnastyczna w Zespole Szkół Publicznych przy ul. Szkolnej 8 i zajęcia w terenie.
Zajęcia te są ogólnodostępne dla wszystkich dzieci i młodzieży z terenu gminy Kudowa-Zdrój i cieszą
się ich dużym zainteresowaniem.
Zadanie zawiera również koszty opłaty za basen oraz zakup sprzętu sportowego wykorzystywanego na
potrzeby zajęć.
Koszt: 88.872,79zł
• Dofinansowanie programu profilaktycznego w zakresie narkomanii dla dzieci i młodzieży
opracowanego
przez
szkołę
w
ramach
ogłoszonego
konkursu.
W 2018 roku został ogłoszony XIII Międzyszkolny Konkurs Profilaktyczny „Uzależnieniom mówimy nie”.
W ramach tego konkursu poszczególne szkoły podstawowe oraz gimnazjum przygotowały programy
artystyczne, które następnie były prezentowane w Teatrze Zdrojowym w dniach 10 i 16 maja. W sumie
dzieci i młodzież przedstawiły 15 programów artystycznych, w tym 12 programów zaprezentowali
uczniowie klas podstawowych, 3 programów uczniowie klas gimnazjalnych. Nagrody przyznano w
trzech kategoriach wiekowych tj. w kategorii szkół podstawowych klasy I-III, kategorii szkół
podstawowych klasy IV-VI i w kategorii klas VII i gimnazjum.
Koszt: 16.464,14 zł
Działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w Kudowie-Zdroju.
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych spotkała się w 2018 roku na 10
posiedzeniach, które poświęcone były m.in.:
- rozmowom motywacyjnym z osobami zgłoszonymi w związku z nadużywaniem
alkoholu w celu zmotywowania do ograniczenia spożycia przez nie alkoholu lub gdy jest
to konieczne do podjęcia leczenia odwykowego,
- opiniowaniu wniosków o wydanie zezwolenia na sprzedaż i podawanie alkoholu
na terenie miasta Kudowa-Zdrój,
- kontrolowaniu punktów sprzedaży i podawania napojów alkoholowych,
- sprawom wynikającym z bieżących prac Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych,
- koordynacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Koszt: 48.516,10 zł
Na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz
przeciwdziałania narkomanii wykorzystano: 351.601,44 zł.
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STAN ŚRODOWISKA W GMINIE

OCHRONA POWIETRZA
Zanieczyszczenie powietrza to problem, z którym borykają się miasta w całej Polsce, w tym także
Kudowa-Zdrój. Jego głównym źródłem są piece i kotły opalane węglem, drewnem, a także
zanieczyszczenia powietrza pochodzące z transportu. W 2018 roku Gmina Kudowa-Zdrój prowadziła
dwa programy mające na celu obniżenie niskiej emisji na terenie gminy:
•
•

tzw. program gminny finansowany ze środków własnych gminy, w wyniku którego
zlikwidowano 6 przestarzałych źródeł ciepła oraz
program ograniczenia niskiej emisji na terenie województwa dolnośląskiego tzw. „Wymiana
pieców” realizowany przez Gminę Kudowa-Zdrój przy współudziale środków z Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, w wyniku którego
dokonano wymiany 22 pieców węglowych na nowe, ekologiczne źródła ciepła.

EDUKACJA
W ramach edukacji ekologicznej Gmina Kudowa-Zdrój organizuje konkursy oraz wspiera szkoły
i przedszkola w zakresie zwiększania świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży. W 2018 roku
organizowane były zbiórki surowców tj.: makulatura, butelki pet, zakrętki. Wysegregowane w ten
sposób odpady zostały przekazane do odzysku lub unieszkodliwienia. Przeprowadzono również dwa
konkursy ekologiczne: „Nie wszystko na wysypisko” oraz „Jak walczyć ze smo(k=g)iem?” edukujące
dzieci w tematyce odzysku odpadów oraz walki ze smogiem.

ODPADY
Usługę odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
zamieszkałych i niezamieszkałych zlokalizowanych na terenie Gminy Kudowa-Zdrój w 2018 roku
świadczył Kudowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Fredry 8, 57-350 Kudowa-Zdrój.
Wykonawca świadczący usługę odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości
niezamieszkałych na terenie Gminy Kudowa-Zdrój wyłoniony został na drodze przetargu
nieograniczonego ogłoszonego przez Gminę natomiast usługa dla nieruchomości zamieszkałych
została wyłoniona w drodze zamówienia z wolnej ręki.
Odpady z terenu Gminy Kudowa-Zdrój w 2018 roku zagospodarowywane były w instalacjach
zlokalizowanych w Świdnicy 58-300, Zawiszów 5:
•
•
•

instalacja mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych (MBP),
instalacja przetwarzania selektywnego zbierania odpadów zielonych i innych bioodpadów
(Kompostownia),
instalacja składowania odpadów powstających w procesie mechaniczno-biologicznego
przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych oraz pozostałości z sortowania odpadów
komunalnych (Składowisko).

W obowiązującym systemie właściciele nieruchomości wnoszą do gminy opłatę za gospodarowanie
odpadami komunalnymi.

62

CZĘSTOTLIWOŚĆ ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH
Odbiór odpadów komunalnych odbywa się według przyjętego harmonogramu. Właściciele
nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, na których powstają odpady są zobowiązani zbierać
odpady w sposób selektywny w pojemnikach lub workach. Do obowiązków właściciela nieruchomości
(zamieszkałej i niezamieszkałej) należy wyposażenie nieruchomości w pojemnik.
Odpady należy gromadzić wyłącznie w sprawnych technicznie , zamykanych i szczelnych pojemnikach,
przystosowanych do opróżniania przez pojazdy specjalistyczne.
Stosowanie worków możliwe jest jedynie w zabudowie jednorodzinnej oraz w przypadku
nieruchomości niezamieszkałych dla odpadów:
•
•
•

tworzywa sztuczne i metale
szkło
papier
odpady ulegające biodegradacji w tym odpady zielone.

Odpady ulegające biodegradacji i odpady zielone wytworzone na terenie nieruchomości można
zagospodarowywać we własnym zakresie i na własne potrzeby w przydomowych kompostowniach.
Na terenie Gminy Kudowa-Zdrój funkcjonuje Punk Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
zlokalizowany przy ul. Fredry 8, do którego mieszkańcy mogą przekazywać selektywnie zebrane
następujące odpady:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

papier
metale
tworzywa sztuczne
szkło
opakowania wielomateriałowe
odpady ulegające biodegradacji
odpady zielone
zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
zużyte baterie i akumulatory
odpady budowlane i rozbiórkowe
odpady wielkogabarytowe
zużyte opony
chemikalia
inne odpady niebezpieczne powstające w gospodarstwach domowych.

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zlokalizowany jest w Kudowie-Zdroju przy ul. Fredry
8 i nieodpłatnie przyjmuje selektywnie zebrane odpady, w tym odpady zielone, w poniedziałki od 8 do
14, a od wtorku do soboty w godzinach od 8 do 16. W roku 2018 na punkcie Selektywnej Zbiorki
Odpadów Komunalnych została zebrana następująca masa odpadów:
KOD ZEBRANYCH ODPADÓW

RODZAJ ZEBRANYCH
ODPADÓW KOMUNALNYCH

MASA ZEBRANYCH ODPADOW
KOMUNALNYCH (Mg)

15 01 02

Opakowania z tworzyw
sztucznych
Opakowania z metalu
Opakowania ze szkła

4,782

15 01 04
15 01 07

0,350
2,682
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20 01 23
20 01 34
17 01 07

20 01 10
15 01 10

15 01 01
20 01 01
20 02 01
20 01 36

20 03 07

Urządzenia zawierające freony
Baterie i akumulatory inne niż
wymienione w 20 01 33
Zmieszane odpady z betonu,
gruzu ceglanego, odpadowych
materiałów ceramicznych i
elementów wyposażenia inne
niż wymienione w 17 01 06
Odzież
Opakowania zawierające
pozostałości substancji
niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone
Opakowania z papieru i tektury
Papier i tektura
Odpady biodegradowalne
Zużyte urządzenia elektryczne i
elektroniczne inne niż
wymienione w 20 01 21, 20 01
23 i 20 01 35
Odpady wielkogabarytowe

2,840
0,003
565,319

0,555

5,584
1,395
43,483
5,679

51,740

Przeterminowane leki należy umieszczać w pojemnikach do zbierania przeterminowanych leków, które
znajdują się w wyznaczonych aptekach na terenie Gminy Kudowa-Zdrój tj. Apteka „Pod Lwem” ul.
Zdrojowa 56, Apteka „Zdrojowa” ul. Zdrojowa 38, Apteka „Vita” ul. Główna 21.
SKŁADOWISKO ODPADÓW KOMUNALNYCH
Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętnych zlokalizowane jest na terenie Gminy
Kudowa-Zdrój na działkach 65, 76, 81, 82 (obręb Brzozowie) oraz 406/4 (obręb Zakrze). Składowisko
odpadów zostało zamknięte w roku 2011, kiedy to zaprzestano przyjmować odpady komunalne do
składowania zgodnie z decyzją Marszałka Województwa Dolnośląskiego. Zamknięte składowisko
odpadów jest obecnie w trakcie procesu rekultywacji.
W 2015 roku Gmina Kudowa-Zdrój zawarła umowę OŚ/4/2015 o świadczenie usług rekultywacyjnych
i wykonanie dokumentacji z firmą GEOTRANS S.A. Zgodnie z umową rekultywacja prowadzona jest
przy wykorzystaniu odpadów skatalogowanych w Rozporządzeniu Ministra środowiska z dnia 9 grudnia
2014 w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. 2014 poz. 1923). Umowa zawarta została na czas określony
do dnia 31.12.2019 z możliwością przedłużenia terminu zakończenia prac. Dotychczas wykonano prace
przygotowawcze oraz warstwę wyrównawczą. Aktualny harmonogram
prac związanych z
zamknięciem składowiska obejmuje wykonanie warstw: odgazowującej, uszczelniającej oraz
urodzajnej, a następnie zabiegi agrotechniczne z wysiewem traw oraz nasadzenia drzew i krzewów.
ZIELEŃ MIEJSKA
Na terenie Gminy Kudowa-Zdrój znajduje się121,59 ha gruntów leśnych, 1 zabytkowy Park Zdrojowy o
powierzchni 17,20 ha, zieleń przyuliczna o powierzchni 4 ha. Ponadto na terenie Gminy znajduje się 20
pomników przyrody w tym 17 drzew pojedynczych, 2 grupy drzew oraz 1 pomnik przyrody
nieożywionej tzw. „Czartowski Kamień”.
W 2018 roku wykonano nasadzenia 13 szt. drzew rożnych gatunków oraz 37.520 sztuk kwiatów
jednorocznych m.in.: bratków, pelargonii, begonii.
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