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Wszystkie obszary aktywności gminy znajdują się w zakładce SPIS TREŚCI.

Poniżej prezentujemy te, które uznaliśmy za priorytetowe w roku 2020.

Polecamy rozpoczęcie lektury od WPROWADZENIA przygotowanego przez Burmistrza Leśnej.

C O  R O B I M Y ?

ZADANIA WŁASNE GMINY

Naszym zdaniem to trzy najważniejsze liczby roku 2020. Jeśli chcesz wiedzieć więcej, zajrzyj do działu WSKAŹNIKI
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RAPORT 2020 – SPIS TREŚCI
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Raport o stanie gminy 2020
Na podstawie art. 28aa ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym/art. 30a ust. 1 ustawy z dnia 5
czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym/art. 34a ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa,
Burmistrz Gminy Leśna przedstawia niniejszym raport o stanie Gminy Leśna w roku 2020.

Wprowadzenie
Rok 2020 to rok dziwny i zaskakujący dla wszystkich. Pandemia Covid-19 stała się tematem nr 1 na całym świecie a jej
skutki uboczne będziemy odczuwać długo w wielu sferach życia. Społeczne efekty pandemii trudne są do zmierzenia,
łatwiej pokazać te policzalne – gospodarcze i �nansowe. Z perspektywy roku 2021, gdy powstaje Raport widzimy, że dla
funkcjonowania gminy jako wspólnoty i administracji pandemia przyniosła wiele negatywnych skutków. Opisujemy je
w raporcie specjalnym pokazującym koszty i skutki uboczne pandemii.

Jednak drugi raport opisuje jak Urząd Miejski wykorzystał „czas koronawirusa” do podjęcia bardzo ważnych reform
z zakresu informatyzacji i usprawnienia pracy urzędu. W świetle tych informacji widać, że dla Leśnej nie był to czas
stracony i może dzięki temu, że wiele innych spraw stanęło w miejscu, udało nam się zrobić ogromny krok do przodu
w zakresie bezpieczeństwa informatycznego i unowocześnienia metod zarządzania urzędem.

Coroczny Raport o stanie gminy, to czas żeby podsumować rok, przyjrzeć się temu co się udało zrobić a co jeszcze jest
przed nami. I tak jak raport z roku 2019 miał dość ponury wydźwięk, będący głównie efektem ogromnych wyzwań
związanych ze „sprzątaniem” i stawianiem na nogi właściwie wszystkich sfer życia społeczno-gospodarczego w Leśnej,
tak raport 2020 mimo pandemii daje powiew optymizmu.

Jakbym miał osobiście wskazać na najważniejsze sprawy o których warto poczytać to były by to:

1. Raport specjalny dotyczący informatyzacji urzędu, pokazujący ogromną pracę wykonaną przez zespół IT,
często niewidoczną jak działanie aplikacji w tle, ale mającą ogromne znaczenie dla jakości i szybkości
podejmowania decyzji w coraz trudniejszych i nieprzewidywalnych czasach: Raport ma trzy części: Urządzenia
teleinformatyczne, Oprogramowanie, e-usługi dla mieszkańców.

2. Stan gospodarki komunalnej. Tu polecam przeczytać cały raport przedstawiony Radzie Miejskiej pod koniec
2020 roku. Likwidacja Synergii nie tylko poprawiła nadzór i kontrolę nad wykonywanymi działaniami,
ale przyniosła też znaczne oszczędności dla budżetu. Metafora „czarnej dziury”, którą użyłem podczas wyborów
w 2018 r, okazała się bardziej trafna niż się tego mogłem spodziewać. Daleko nam jeszcze do sytuacji
w gospodarce komunalnej, którą można nazwać „dobrze”, ale po raz pierwszy od dekad budujemy nowe
wodociągi, kładziemy rury kanalizacyjne, pozyskujemy dotacje na inwestycje, wprowadziliśmy reformę
w zarządzaniu cmentarzami, radykalnie ograniczyliśmy marnotrawstwo czasu pracy i pieniędzy. Gorąco
polecam lekturę pełnego raportu przygotowanego w rok po likwidacji spółki miejskiej.

3. Raport z gospodarki mieszkaniowej. Po roku reform widać, że odbijamy się od dna i poprawiamy niemal
nieruszoną od dekad sferę mieszkalnictwa. Realizowane są poważne remonty podejmowane zarówno
przez Urząd jak i zachęcane przez nas wspólnoty mieszkaniowe. Inwentaryzacja i analiza zasobów przejętych
od PM Synergia pokazała jak wiele mieszkań jest nieużywanych i jak wielu lokatorów zaniedbuje swoje obowiązki.
Model mieszkaniówki z czasów Synergii można ironicznie podsumować: my udajemy że coś robimy a wy udajecie
że płacicie. Te czasy się skończyły. Wysyłamy regularnie informacje o wymówieniu umowy najmu za lekceważenie
obowiązków lokatorów i brak wpłat. Ruszamy procedury prawne w celu odzyskania „porzuconych” mieszkań.
Inwestujemy w zasoby, prowadzimy remonty ale wymagamy też lojalności i dbania o lokatorskie obowiązki.
„Trudni” lokatorzy dostają czasowe umowy najmu uzależniające ich przedłużenie od poprawności relacji
z sąsiadami. Powtarzające się burdy czy libacje będą skutkowały wypowiedzeniami umów najmu. Więcej
w raporcie o mieszkaniówce w 2020r.

4. Działalność inwestycyjna. Jesteśmy obecnie pomiędzy okresami programowania UE i większe pieniądze
na nowe inwestycje zaczną się dopiero w 2022 roku. Dlatego aktywność inwestycyjna nie jest jeszcze imponująca
bo brakuje środków zewnętrznych. Ale nie śpimy, pozyskujemy do�nansowania tam gdzie się da, co pokazują
sprawozdania zamieszczone w części poświęconej inwestycjom.

5. Warto przeczytać też historię lobbowania za remontem mostu na Kwisie. Znamy już wykonawcę prac i mamy
nadzieję, że zgodnie z ustaleniami z DSDiK oczekiwany od ponad 20 lat remont ruszy w najbliższych tygodniach.

6. Gruntowne reformy zaszły też w pro�laktyce uzależnień. To temat „mało atrakcyjny” – i przegrywa
w zainteresowaniu mieszkańców np. z uwagą poświęcaną działaniom inwestycyjnym. A jednak to problemy
społeczne są największym i najdroższym problemem z którym się mierzymy. Wystarczy spojrzeć na
wykresy dotyczące budżetu gminy i porównać ile pieniędzy tra�a na działania opieki społecznej a ile mamy
np. na remonty dróg czy wodociągów. Powołanie pełnomocnika ds. rozwiązywania problemów uzależnień
wprowadziło nową energię do tej sfery i widać to już w sprawozdaniach z pierwszych miesięcy działania.
W długoletniej perspektywie programy społeczne, tworzenie oferty kulturalnej i edukacyjnej dla młodzieży
zaowocuje mniejszymi stratami w budżecie na wydatki socjalne.

7. W 2020 roku zainicjowaliśmy też ważne działania dotyczące planowania przestrzennego i konsultacji
społecznych. Projekt Wspólna Przestrzeń wprowadza nową jakość do komunikacji między urzędem
a mieszkańcami.

8. Jeśli mówimy o komunikacji urząd-mieszkańcy to poprawiliśmy ją pod wieloma względami, co nie znaczy
że nie zamierzamy jeszcze jej ulepszać. Nowa www, aktywny pro�l na Facebooku, nagrania video, punkty
konsultacyjne, wdrożenia informatyczne to dopiero początek reform w tym zakresie.

9. Centrum Społeczne. Na razie niewiele możemy o nim powiedzieć, bo Centrum zaczęło powstawać pod koniec
roku 2020. Ale liczę na to że rok 2021 pokaże jak wielki potencjał mają mieszkańcy gminy, jeśli tylko ułatwi się
Wam działanie i będzie wspierać oddolne inicjatywy. Póki co zapraszam do śledzenia informacji o działaniach
Centrum prowadzonego przez Stowarzyszenie Wolimierz i LUKS Kwisa, do których dołączają kolejne organizacje
społeczne.

10. I na koniec kilka liczb:

310kg→298kg to masa odpadów przeliczona na mieszkańca w roku 2019 i 2020. Jesteśmy jedną z nielicznych
gmin gdzie ta wartość spadła. Dzięki zaostrzeniu kontroli i reformom w gospodarce komunalnej
zatrzymaliśmy lawinowo rosnące w latach 2015-2018 straty. Rok 2021 pokaże też jak reaguje na zmiany
w tej sferze budżet gminy. Ale po roku 2020 możemy powiedzieć że gospodarka odpadowa jest pod coraz
większą kontrolą.

2.035.388,26 zł ze środków zewnętrznych przy wkładzie własnym 75 844,65 zł. Tyle udało się pozyskać mimo
„posuchy” i przerwy w okresie �nansowania UE.

8 544 069,97 to kwota jaką mieszkańcy gminy dostają od Rządu RP w ramach programu 500+

7.826.834,86 to wartość alkoholu sprzedanego w 2020 r na terenie gminy

30 zł miesięcznie za zajęcia dla dzieci prowadzone przez OKiS to kwota wywołująca u niektórych
mieszkańców oburzenie – że gmina śmie wprowadzać opłaty za coś co zawsze było za darmo.

9 lat i 95 aktualizacji – tyle wynosiło opóźnienie w utrzymaniu urzędowego systemu obiegu dokumentów,
który jest jak układ nerwowy dla funkcjonowania każdej instytucji. Czy ktoś zaryzykowałby dzisiaj pracę
w Windows 98 albo Windows XP? To porównywalne z sytuacją jaka zastałem w roku 2019 i którą udało się
opanować przez szereg reform w roku 2020.

Szymon Surmacz
Burmistrz Leśnej
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Raport w pliku PDF
Pobierz kompletny Raport o stanie Gminy Leśna za rok 2020 przedstawiony Radzie Miejskiej:
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Zachęcam do przejrzenia całego dokumentu i podpiętych do niego załączników, a następnie podjęcia dyskusji
podczas sesji Rady Miejskiej w dniu 31 maja 2021 r. gdzie będzie prezentowany niniejszy raport.
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Realizacja polityk, programów i strategii w 2020 roku
Najważniejszym dokumentem wyznaczającym cele długookresowe jest Strategia Rozwoju Gminy, która została przyjęta
w roku 2014. W czerwcu 2020 roku przyjęta została uchwała nr XXV/173/2020 Rady Miejskiej w Leśnej z dnia 30 czerwca
2020 r. w sprawie przyjęcia Aktualizacji Strategii Rozwoju Gminy Leśna na lata 2014-2025 (z perspektywą do roku 2029)
będąca wynikiem wery�kacji stanu, w jakim Gmina znajduje się obecnie i nadania nowych kierunków rozwoju, zgodnych
z trendami krajowymi i światowymi.

W aktualizacji strategii za kluczowe zadania uznano:

1. Budowę i modernizację infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Gminie Leśna, wraz z infrastrukturą z zakresu
retencjonowania i gospodarowania wodami opadowymi. Zadania opisano szczegółowo w programie
wykonawczym: “Program zaopatrzenia w wodę i odbiór nieczystości płynnych dla Gminy Leśna na lata 2020-
2025” .

2. Rewitalizację centrum Leśnej wraz z dostosowaniem przestrzeni byłych fabryk ZPJ Dolwis na cele parkingu
komunalnego.

3. Rewitalizacja zasobu mieszkaniowego na terenie Gminy Leśna.

4. Rewitalizacja dworca PKP w Leśnej na cele inkubatora produktu lokalnego.

5. Utworzenie centrum zarządzania i reagowania kryzysowego w Leśnej.

6. Utworzenie Centrum Domów Przysłupowych – ośrodek edukacji krajobrazowej.

7. Utworzenie Centrum Turystyki Sportowej.

8. Utworzenie inkubatora innowacji i ekonomii społecznej na terenie byłych zakładów Dolwis, wykorzystanie
przestrzeni zakładów Dolwis na cele komunalne i rozwój gospodarczy.

9. Podjęcie działań mających na celu odbudowę mostu do Bożkowic.

10. Utworzenie Centrum Integracji Społecznej/ Centrum Społecznego / Spółdzielni socjalnej.

11. Rozwój turystyki aktywnej i wykorzystującej potencjał przyrodniczy i krajobrazowy na terenie Gminy Leśna.

12. Podjęcie działań mających na celu rewitalizację wieży na cmentarzu w Pobiednej.

13. Zagospodarowanie (użyczenie, dzierżawa, sprzedaż) budynku pałacu w Grabiszycach Średnich (budynek byłej
szkoły podstawowej) na cele spójne ze strategią rozwoju gminy oraz potrzebami lokalnej społeczności.

14. Przejęcie od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa świetlicy przy ul. Dworcowej 18 w Pobiednej
i przywrócenie/nadanie jej charakteru centrum kulturalnego miejscowości.

15. Realizacja zadań w ramach adaptacji do zmian klimatu.

Zadania strategiczne realizowane w roku 2020
Budowa i modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Gminie Leśna, wraz
z infrastrukturą z zakresu retencjonowania i gospodarowania wodami opadowymi.

1. Zakup sprzętu do transportu wody pitnej, monitoring dostaw wody, analiza potrzeb i działań
kryzysowych związanych z suszą. Zadanie zrealizowano w całości. Uzyskano do�nansowanie ze środków
WFOŚiGW na zakup taboru do dostaw wody o łącznej pojemności 10.000 litrów. Zadanie zrealizowano zgodnie
z przyjętym harmonogramem.

2. Budowa i modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Leśnej, Smolniku, Miłoszowie

1. Budowa sieci wodociągowej na terenie Smolnika i Leśnej (ul. Wiejska, ul. Elizy Orzeszkowej) –
W grudniu 2020 r. odebraliśmy dokumentację kosztorysowo- projektową. Po uzyskaniu pozwolenia
na budowę możliwe będzie rozpoczęcie robót budowlanych, które przewidziane są na rok 2021. Podpisano
umowę z Marszałkiem Województwa Dolnośląskiego na do�nansowanie ze środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-
2020 dla Osi Priorytetowej 4 Środowisko i zasoby, Działania 4.2 Gospodarka wodno- ściekowa, Poddziałania
4.2.1 Gospodarka wodno-ściekowa – konkurs horyzontalny. Ponadto w grudniu 2020 r. odebrano
dokumentację kosztorysowo-projektową (Aktualizacja, maj 2021: podpisano umowę z wykonawcą zadania).
Zadanie realizowane zgodnie z przyjętym harmonogramem.

2. Dokumentacja kosztorysowo-projektowa budowy sieci wodociągowej do budynków przy ul. Baworowo
97, 98, 98a oraz 99 w Leśnej – Zadanie zostało zrealizowane w maju 2020 r. Na dzień dzisiejszy uzyskaliśmy
decyzję pozwolenie na budowę wydaną przez Starostę Lubańskiego oraz przez Wojewodę Dolnośląskiego.
Zadanie realizowane zgodnie z przyjętym harmonogramem.

3. Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej do budynków ul. J. Kochanowskiego 20, ul. G. Morcinka 4 –
Zadanie zostało zrealizowane w lipcu 2020 roku. Zadanie zrealizowano zgodnie z przyjętym harmonogramem.

4. Działania remontowo-modernizacyjne na oczyszczalni ścieków w Smolniku. Wykonano niezbędne
naprawy i przywrócono prawidłowy proces oczyszczania. Rozpoczęto proces usuwania nadmiernego osadu
na OKF. Szczegółowy stan oczyszczalni, wykonane zadania oraz informacje o tym co pozostaje do zrobienia
zawiera protokół Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli oczyszczalni ścieków w Smolniku
pod względem prawidłowości działania, sprawności urządzeń technologicznych

5. Zmiana obszaru aglomeracji – wynikająca z ustawy Prawo Wodne i aktualizacją KPOŚK – W 2020 roku
podjęto działania mające na celu wery�kację zakresu niezbędnych do wykonania prac. Ponieważ stwierdzono,
że aktualizacja obszaru aglomeracji wymagać będzie udziału podmiotu zewnętrznego zadanie przełożono
do realizacji na rok 2021.

3. Budowa sieci wodociągowej wraz ze stacją uzdatniania wody w miejscowości Złotniki Lubańskie.
Inwestycja w pełni przygotowana do realizacji na 2021 r. Na koniec 2020 r, oczekujemy na dokończenie
procedury uzyskiwania częściowo (w 50%) umarzalnej pożyczki ze środków NFOSiGW

4. Budowa sieci wodociągowej oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków
w Pobiednej – na początku lipca 2020 r. zlecono �rmie pn.: Biuro Projektów KANRYS z Poznania wykonanie
aktualizacji projektu oczyszczalni ścieków z kanalizacją sanitarną i stacją uzdatniania wody z siecią wodociągową
w Pobiednej. Umowny termin zakończenia opracowania dokumentacji wyznaczono na 06.09.2021. W 2020 r.
poniesiono wydatki za wykonanie mapy do celów projektowych oraz dokonano częściowej płatności
za dokumentację projektową. W ramach zadania planuje się wydzielenie z w/w dokumentacji zakresu
dotyczącego kanalizowania wsi dla I etapu + zmniejszenie parametrów oczyszczalni ścieków. Zadanie
realizowane zgodnie z przyjętym harmonogramem.

5. Błękitno-Zielona Infrastruktura w Leśnej. Projekt oczekuje na publikację przez NFOŚiGW listy rankingowej
ze środków EEA Grants (“fundusze norweskie”). Zadanie będzie realizowane po uzyskaniu dotacji.

Pozostałe zadania z zakresu wod-kan przewidziano w Programie na kolejne lata.

Ponadto wykonano zadania nie przewidziane w Programie, których realizacja okazała się pilna i niezbędna:

1. Remont dwóch rurociągów kanalizacyjnych w dnie Potoku Miłoszowskiego – Zadanie zostało zrealizowane
w lutym 2020 r. Obudowane zostały dwa rurociągi kanalizacji sanitarnej śr. 300 mm usytuowane w dnie Potoku
Miłoszowskiego w Leśnej.

2. Budowa oczyszczalni ścieków dla budynków w Szyszkowej nr 66A i 66B – Zadanie zostało zrealizowane
na przełomie III/IV 2020 r. Parametry wybudowanej oczyszczalni zostały dobrane pod kątem przyłączenia
kolejnych mieszkańców pałacu.

Rewitalizacja centrum Leśnej wraz z dostosowaniem przestrzeni byłych fabryk ZPJ
Dolwis na cele parkingu komunalnego.

Rewitalizacja obszarów gminnych o charakterze strategicznym. W ramach zadania opracowana została dokumentacja
projektowa dotycząca rozbiórki części budynków byłej fabryki „DOLWIS” z przeznaczeniem na dojazd do pozostałych
budynków, plac manewrowy, miejsca parkowania i garażowania. Dokumentacja jest na etapie uzgadniania
z konserwatorem zabytków. Wartość prac rozbiórkowych określono wstępnie (przed wskazaniami konserwatora)
na kwotę ok. 750 tys. zł.

Rewitalizacja zasobu mieszkaniowego na terenie Gminy Leśna.

1. Wykonanie instalacji C.O. przy ul. Sienkiewicza 7 w Leśnej – Zadanie zrealizowane w grudniu 2020 r. W ramach
przedmiotowej inwestycji wykonano instalację c.o. na pellet oraz wentylację z pomieszczenia kuchni w budynku
komunalnym przy ul. Sienkiewicza 7 w Leśnej.

2. Dokumentacja na dach przy ul. Żeromskiego 17 w Leśnej – W październiku 2020 r. zawarto umowę na wykonanie
dokumentacji kosztorysowo-projektowej. W grudniu aneksowano umowę wydłużając termin wykonania
dokumentacji do 28 .02.2021 r. Zaangażowanie środków wynikające z zawartej umowy opiewa na kwotę 12
300,00 zł.

3. Utworzenie mieszkań chronionych w Gminie Leśna – W ramach zadania została opracowana dokumentacja
na modernizację siedziby po byłym MGOPSie w Leśnej na parterze budynku przy ul. Pocztowej 10.

4. Wykonanie dokumentacji kosztorysowo-projektowej na remont kolumn oraz sklepień tarasu wejścia do Pałacu
w Szyszkowej – W grudniu 2020 r. odebrano dokumentację projektową.

5. Odbudowa mieszkań komunalnych zniszczonych podczas zdarzeń losowych – Zadanie zostało zakończone
w styczniu 2020 roku.

Więcej na stronie dot. gospodarki mieszkaniowej.

Rewitalizacja dworca PKP w Leśnej na cele inkubatora produktu lokalnego.

Złożono wniosek o s�nansowanie zadania w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Wniosek nie uzyskał
do�nansowania.

Utworzenie centrum zarządzania i reagowania kryzysowego w Leśnej.

Złożono wniosek o s�nansowanie zadania w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Wniosek nie uzyskał
do�nansowania.

Utworzenie inkubatora innowacji i ekonomii społecznej na terenie byłych zakładów
Dolwis, wykorzystanie przestrzeni zakładów Dolwis na cele komunalne i rozwój
gospodarczy.

Pod koniec roku 2020 rozpoczęto proces konsultacji społecznych pt. Wspólna Przestrzeń. W badaniu internetowym
mieszkańcy wskazali wiele funkcji, które może pełnić rewitalizowany Dolwis. Wszystkie materiały dotyczące konsultacji
społecznych i ich efektów publikowane są na stronie Wspólna Przestrzeń. Działania będą kontynuowane w roku 2021.

Utworzenie Centrum Integracji Społecznej/ Centrum Społecznego / Spółdzielni
socjalne

Gmina Leśna jest partnerem projektu pt. “Centrum Społeczne. Gmina Leśna dla zmian klimatu”, przygotowany
przez Stowarzyszenie Wolimierz, które pozyskało dotację z programu Aktywni Obywatele �nansowanego z Funduszy
Norweskich. O szczegółach informowaliśmy na pierwszej stronie Panoramy Leśnej w listopadzie. Projekt rozpocznie się
w 2021 r i będzie realizowany do października 2022.

Rozwój turystyki aktywnej i wykorzystującej potencjał przyrodniczy i krajobrazowy
na terenie Gminy Leśna.

Zgodnie z przyjętym rocznym programem współpracy z organizacjami pozarządowymi i na podstawie rekomendacji
Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego, zadanie rozwoju turystyki zostało ujęte jako jeden z obszarów
współpracy z organizacjami społecznymi. W ramach konkursu ofert wyłoniono do do�nansowania zadania

“Szlak… by tra�ł” będący pierwszym wdrożeniem opracowanej w 2019 r koncepcji oznakowania tras
turystycznych “Jest gdzie chodzić“.

“Nordic walking oraz trekking szlakami turystycznymi Gminy Leśna”.

Więcej w sprawozdaniu ze współpracy z NGO i prezentacji dotyczącej współpracy Urzędu Miejskiego z organizacjami
społecznymi.

Realizacja zadań w ramach adaptacji do zmian klimatu

Wraz z gminą Świeradów-Zdrój, Leśna realizuje projekt Czyste Izery. W ramach do�nansowania na projekt „Zwalczanie
emisji kominowej poprzez modernizację systemów grzewczych i odnawialne źródła energii w gminach Świeradów-Zdrój
oraz Leśna” rozpoczęliśmy wymianę ponad 50 “kopciuchów” na piece zgodne z wytycznymi UE dot. Zielonego Ładu
i zmian klimatycznych. Efekty �nansowe i rzeczowe programu zostaną przedstawione po jego zakończeniu w 2021 r.

Projekt �nansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020
(RPO WD 2014-2020), Oś priorytetowa 3 „Gospodarka niskoemisyjna”, Działanie 3.3 „Efektywność energetyczna
w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym”, Poddziałanie 3.3.1 OSI „Efektywność energetyczna
w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym–konkurs horyzontalny OSI” typ 3.3 e.

Czekamy też na rozstrzygnięcie opisanego wyżej konkursu w którym złożyliśmy projekt Błękitno-Zielona infrastruktura
w Leśnej,
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Finanse Gminy w 2020 roku
Dochody

Łączny dochód uzyskany: 47 256 490,78 zł

Dochód planowany: 47 372 636,55 zł

Wykonanie budżetu:

dochody: 99,76 %

wydatki: 96,05 %

Dochód w podziale na najważniejsze działy:

Dochody z tytułu Kwota dochodu

PIT 5 471 106,00 zł

Podatek od nieruchomości 3 339 929,19 zł

Oplata eksploatacyjna 318 103,80 zł

CIT 36 563,89 zł

Podatek od środków transportowych 60 045,74 zł

Opłata miejscowa 29 361,39 zł

Opłata targowa 2 915,00 zł

Porównanie dochodów gminy w latach 2017-2020 można znaleźć we wskaźnikach ogólnych.

Wydatki

Wydatki łącznie: 46 719 343,73 zł

Wydatki inwestycyjne: 1 964 074,84 zł

Wydatki bieżące: 44 755 268,89 zł

Wydatki w podziale na najważniejsze kategorie:

pomoc społeczna: 17 560 130,13 zł

edukacja: 13 697 135,47 zł

administracja: 5 233 899,69 zł

odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych: 2 476 424,97 zł

OKiS: 883 570,00 zł

dotacje dla NGO razem: 281 000,00 zł – więcej szczegółów w informacji o dotacjach i działalności organizacji
społecznych

fundusz sołecki: 299 635,69 zł

Wolne środki po rozliczeniu 2020 roku: 2 965 812,45 zł

Zadłużenie

Na dzień 31.12.2020 r. dług Gminy Leśna wynosił 3 137 000,00 zł, z tego:

z tytułu pożyczki zaciągniętej w grudniu 2012 roku w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Jeleniej Górze w kwocie 580 000 zł (pożyczka zaciągnięta na zadanie „Budowa i przebudowa
oczyszczalni ścieków w Smolniku). Splata pożyczki nastąpi we wrześniu 2023 roku

z tytułu emisji obligacji komunalnych zaciągniętych w 2013 na kwotę 1 407 000 zł. Spłata długu przypada
na grudzień 2022 roku

z tytułu emisji obligacji na zadanie „Budowa remizy OSP w Świeciu” na kwotę 1 150 000 zł. Spłata długi nastąpi
w 2025 i 2026 roku

Środki zewnętrzne – pozyskane dotacje
Rejestr pozyskiwanych dotacji prowadzony jest na bieżąco i publikowany online. Zawiera on nazwy projektów wraz
z kwotami do�nansowania i wartości projektu z wkładem własnym.

W 2020 roku gmina pozyskała łącznie 2 035 388,26 zł ze środków zewnętrznych przy wkładzie własnym 75 844,65 zł.

Sprawozdania i informacje o budżecie Gminy znajdziesz tutaj.
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Mieszkańcy gminy w 2020 roku
Sprawy meldunkowe
W okresie od początku do końca 2020 r. liczba mieszkanek i mieszkańców Gminy zmniejszyła się o 125 osób i na dzień 31
grudnia 2020 r. wynosiła 9771 osób, w tym 5005 kobiet i 4766 mężczyzn, w tym 219 osób zameldowanych czasowo.

W podziale na kategorie wiekowe:

grupa wiekowa kobiety mężczyźni

w wieku przedprodukcyjnym (12 lat i mniej) 608 596

w wieku produkcyjnym (K: 13-60, M: 13-65) 2960 3541

w wieku poprodukcyjnym (K: 60+, M: 65+) 1437 629

Na koniec 2020 r. na terenach miejskich mieszkało 4199 osób, a na terenach wiejskich 5583 osób.

W 2020 r. urodziło się 86 dzieci, a zmarły 133 osoby.

Czynności Urzędu Stanu Cywilnego w 2020 r.:
sporządzono 19 nowych aktów urodzenia

sporządzono 33 nowe akty małżeństwa

sporządzono 60 nowych aktów zgonu

wydano 881 odpisów aktów stanu cywilnego (skróconych, zupełnych i wielojęzycznych)

7 parom udzielono ślubu poza lokalem USC

do elektronicznego rejestru przeniesiono 547 aktów

Liczba mieszkańców poszczególnych miejscowości
stan na 31.12.2020 r.

Miejscowość zam. stałe zam. czasowe

Leśna 4119 80

Bartoszówka 63 0

Grabiszyce Dolne 138 0

Grabiszyce Górne 285 5

Grabiszyce Średnie 299 6

Janówka 16 0

Jurków 13 0

Kościelniki Górne 185 7

Kościelniki Średnie 215 7

Miłoszów 676 11

Pobiedna 1114 25

Smolnik 405 7

Stankowice 271 7

Sucha 54 0

Szyszkowa 455 9

Świecie 581 17

Wolimierz 265 30

Zacisze 137 1

Złotniki Lubańskie 201 4

Złoty Potok 71 71

Razem: 9563 219
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COVID-19
Wydatki specjalne związane z Covid-19

Wydatki poniesione w 2020 roku na przeciwdziałania rozpowszechniania się pandemii COVID-19 wyniosły 35 619,23 zł,
a dotyczyły m.in. zakupu maseczek ochronnych, płynów do dezynfekcji rąk, odzieży ochronnej, generatorów ozonu.

Generatory ozonu zostały przekazane do ośrodków zdrowia na terenie Gminy Leśna.

Gmina poniosła także wydatki związane ze stacjonowaniem żołnierzy na granicy w Miłoszowie w kwocie 17 443,06 zł.
Środki te zostały zrefundowane dotacją na zadania zlecone.

Skutki budżetowe

Negatywnym skutkiem �nansowym panującej pandemii COVID-19 dla budżetu Gminy Leśna w 2020 roku była utrata
dochodów w kwocie 586 427,14 zł.

Wybuch pandemii COVID-19 niejako wymusił intensy�kację używania systemów informatycznych do załatwiania spraw
codziennych. W początkowym okresie pandemii wiele osób było mocno zdezorientowanych sytuacją i szukało
konkretnych i łatwo dostępnych informacji o tym co się dzieje i jak na to reagować.

Jedną z odpowiedzi Urzędu na ten stan rzeczy było utworzenie strony internetowej koronawirus.lesna.pl,
na której znalazły się wszystkie najważniejsze informacje mogące pomóc mieszkańcom Gminy.

Warto zauważyć, że strona powstała praktycznie bezkosztowo i aktualizowana jest na bieżąco, co pozwala na szybkie
przekazywanie mieszkańcom istotnych informacji z zakresu tematyki COVID-19.

Tuż po ogłoszeniu pandemii i utworzeniu dedykowanej strony Burmistrz Leśnej nagrał �lmy, przekazując w nich
mieszkańcom najważniejsze informacje o zaistniałej sytuacji. Filmy te zostały odtworzone łącznie blisko 4,5 tys. razy.
Mogą je Państwo zobaczyć poniżej, jak również na stronie koronawirus.lesna.pl jak i bezpośrednio na kanale Urzędu
Miejskiego w Leśnej na platformie YouTube.

W drugiej połowie stycznia bieżącego roku, gdy pojawiła się możliwość tzw. szczepień populacyjnych, powołano w gminie
Leśna koordynatora telefonicznego dedykowanego osobom niepełnosprawnym i seniorom, którzy nie mogli
samodzielnie dotrzeć do punktu szczepień.

Celem uruchomienia takiej formy kontaktu było umożliwienie osobom z ograniczoną mobilnością nawiązania kontaktu
w sprawie zorganizowania transportu na szczepienie, w sytuacji gdy nie miały one możliwości pojawienia się w punkcie
szczepień we własnym zakresie.

Z koordynatorem nadal można się skontaktować pod nr telefonu 515-360-735. Numer ten aktywny jest od poniedziałku
do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00.
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e-urząd w czasach pandemii
Pandemia COVID-19 zapoczątkowała w Polsce cyfrową rewolucję. Na niespotykaną dotąd skalę
do cyfrowego świata dołączają zarówno �rmy, jak i urzędy. Jak na tym polu przedstawia się Urząd
Miejski w Leśnej? Co udało się zrobić w 2020 roku, a co jest jeszcze do zrobienia? O tym
przeczytają Państwo w raporcie specjalnym poniżej.

Jak wskazuje raport Banku Światowego, przygotowany we współpracy z PARP („COVID-19 Business Pulse Survey –
Polska”), w wyniku pandemii 32% polskich �rm zaczęło używać (bądź zwiększyło użycie) Internetu, mediów
społecznościowych, wyspecjalizowanych aplikacji czy platform cyfrowych w celach biznesowych. Przedsiębiorstwa
poprawiły w ten sposób głównie sprzedaż (45%), marketing (38%) i zarządzanie (24%).

Statystyki GUS pokazują systematyczny rozwój cyfryzacji w sektorze przedsiębiorstw. W roku 2020 z usług chmury
obliczeniowej korzystało ponad 24% �rm (wzrost o blisko 7% względem roku poprzedniego). Niemal co dziesiąte polskie
przedsiębiorstwo prowadziło analizy Big Data, a ponad 16% korzystało z urządzeń lub systemów internetu rzeczy.

Przyspieszenie procesu cyfryzacji w 2020 roku nastąpiło także w administracji publicznej. Z e-usług – jak pokazują dane
GUS w ciągu ostatniego roku korzystało 42 proc. Polaków.

Z danych resortu cyfryzacji wynika, że jeszcze w połowie lutego 2020 r. Pro�l Zaufany, który umożliwia m.in. złożenie
online wniosku o dowód, zgłoszenie narodzin dziecka, kupna lub sprzedaży samochodu czy zawnioskowanie o odpis aktu
stanu cywilnego, miało 5 mln Polaków. Pod koniec września 2020 r. ta liczba wzrosła już do 8 mln.

W Polsce działania dotyczące rozwoju cyfryzacji koncentrują się na kilku obszarach. Poza rozwijaniem infrastruktury i e-
usług są to także: tworzenie bardziej przyjaznej legislacji oraz podnoszenie cyfrowych kompetencji społeczeństwa.

W Urzędzie Miejskim w Leśnej działania podejmowano w obszarze:

urządzeń teleinformatycznych,

oprogramowania,

e-usług dla mieszkańców.

Urząd w 2020 roku przeskoczył “400” lat informatycznych: od wprowadzenia w Urzędzie wymogów ustaw
teleinformatycznych, przez wymianę sprzętów, po zmniejszenie kosztów i wprowadzenia ułatwień w załatwianiu spraw.
Działania z zakresu dostosowania leśniańskiego magistratu do wymogów XXI wieku są kontynuowane w roku 2021.

Przed nami jest jeszcze długa droga, ale idziemy do przodu, jako jedna z nielicznych gmin w Polsce, która podjęła się
wprowadzenia takich zmian.
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Urządzenia teleinformatyczne
Już w połowie 2019 roku, po zmianie pracownika zajmującego się zadaniami z zakresu informatyki, Burmistrz Leśnej zlecił
przeprowadzenie w Urzędzie wstępnego audytu bezpieczeństwa teleinformatycznego, zgodności urządzeń
teleinformatycznych oraz sieci informatycznych z obowiązującymi ustawami i Rozporządzeniami (w sprawie Krajowych
Ram Interoperacyjności, o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa, o ochronie danych osobowych).

W ramach audytu wykonano:

sprawdzenie urzędowej sieci przy użyciu specjalistycznych programów do przeprowadzania pentestów takich
jak: OpenVas, Nmap, Wireshark,

sprawdzenia �zycznej struktury sieci teleinformatycznej i komputerów urzędników,

podsumowanie oraz zaplanowanie poszczególnych etapów restrukturyzacji teleinformatycznej urzędu.

Aby zapobiec potencjalnym stratom, które mogłyby powstać w wyniku przypadkowego lub umyślnego działania
użytkowników lub osób trzecich w pierwszej kolejności zostały wprowadzone wewnętrzne polityki bezpieczeństwa.

Na kontach pracowników została wprowadzona konieczność stosowania złożonych haseł logowania, które okresowo
trzeba zmieniać. Konta pracowników utraciły uprawnienia administratora – dzięki temu użytkownicy nie mogą instalować
samodzielnie oprogramowania, które często nie powinno znajdować się w urzędzie, a mogłoby ułatwić dostęp do sieci
urzędu przestępcom.

Został wprowadzony system nadzorujący ruch przychodzący i wychodzący z sieci teleinformatycznych, a w routerze
brzegowym został uruchomiony system raportów. Dzięki temu dział IT na bieżąco widzi czy ktoś nieuprawniony próbował
wejść na urządzenie brzegowe, czy były próby przeprowadzenia ataku DDoS na adres IP urzędu.

Uporządkowane zostały również urządzenia teleinformatyczne w serwerowni, które zamiast znajdować się w sza�e rack,
leżały porozrzucane na podłodze, a pajęczyna kabli UTP utrudniała najprostsze prace serwisowe. Z urządzeń
znajdujących się w serwerowni wyodrębnione zostały te uszkodzone i zbędne z powodu utraty funkcjonalności, które
następnie wybrakowano.

Główne serwery Urzędu zostały zmodernizowane, oczyszczone i zaktualizowane.

Podczas audytu okazało się również, że sieć teleinformatyczna jest w bardzo złym stanie – brakowało dokumentacji
technicznej, która określałaby trasę ułożenia kabli, podłączenia do patchpaneli i switchy.

Obecnie połączenie miedzy budynkiem Ratusza a budynkiem Urzędu na ul. Elizy Orzeszkowej realizowane jest przez sieć
radiową, której przepustowość jest ograniczona do 20 Mb/s. Sieć radiowa nie jest rozwiązaniem bezpiecznym i stabilnym,
może być łatwo zakłócona, a przy niewielkim nakładzie pracy dane przez nią przepływające mogą zostać przechwycone
przez osoby nieuprawnione.

W 2020 roku podjęto próby zlecenia uporządkowania sieci Urzędowej �rmom zewnętrznym – jedyna, która chciała podjąć
się tego zadania zrezygnowała po kilku dniach, z uwagi na zły stan sieci i konieczność poświęcenia jej bardzo dużo czasu.

Obecnie jesteśmy na etapie zlecania połączenia budynków Urzędu i Ośrodka Kultury i Sportu siecią światłowodową,
a docelowo również budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i oczyszczalni ścieków. W perspektywie
czasowej pozwoli to na zmniejszenie kosztów dostępu do Internetu, a jednostki te będą mogły wspólnie korzystać
z jednego elektronicznego obiegu dokumentów EZD.

Kolejnym etapem prac będzie modernizacja sieci wewnętrznej Urzędu, alarmów włamaniowych i systemów
przeciwpożarowych oraz rozbudowa monitoringu miejskiego.

W urzędzie prowadzone są ciągle modernizacje sprzętu teleinformatycznego – wymieniane są komputery, przestarzałe
systemy, uszkodzone dyski.

Na chwilę obecną zostało wymienionych lub zmodernizowanych oraz skon�gurowanych zgodnie z ustawami:

28 komputerów stacjonarnych, a dalsze 8 komputerów czeka na podłączenie u użytkowników

6 laptopów, z czego 5 laptopów jest przeznaczone do pracy zdalnej dla pracowników urzędu podczas
kwarantann.

W 2020 roku przygotowane zostało również stanowisko komputerowe to tworzenia dokumentacji niejawnych, dla
którego to trzeba było również utworzyć specy�czną dokumentację bezpieczeństwa teleinformatycznego dla stanowisk
niejawnych o klauzule zastrzeżone. Dokumentacja ta musi zostać zatwierdzona przez Agencję Bezpieczeństwa
Wewnętrznego. Stanowisko znajduje się w wyodrębnionym pomieszczeniu i tylko upoważnione osoby mogą w nim
przebywać.

Serwer elektronicznego obiegu dokumentów przed czyszczeniem.

Jeden z urzędowych komputerów przed czyszczeniem.
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Audyt wykazał, że praktycznie cała struktura sieci oraz stanowiska komputerowe urzędników nie spełniały
wymagań ustaw.

By zmniejszyć koszty i wspomóc ochronę środowiska do Urzędu zakupywane są urządzenia poleasingowe.
Dzięki temu tańszym kosztem pozyskuje się sprzęty z dobrymi parametrami, które jeszcze długo posłużą
w naszym Urzędzie.

BĄDŹ NA BIEŻĄCO

   

Prawa autorskie © 2021 Raport o stanie gminy – OnePress motyw wg FameThemes

STRONA GŁÓWNA SPIS TREŚCI WSKAŹNIKI REJESTRY BIEŻĄCE RAPORT

 Drukuj / Zapisz PDF

https://www.gov.pl/web/ia/standardy-krajowych-ram-interoperacyjnosci-kri
https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/ustawa-o-krajowym-systemie-cyberbezpieczenstwa-weszla-w-zycie
https://uodo.gov.pl/pl/395/1192
https://www.openvas.org/
https://nmap.org/
https://www.wireshark.org/
https://raport.lesna.pl/?p=2489
https://www.famethemes.com/themes/onepress
https://raport.lesna.pl/strona-glowna/
https://raport.lesna.pl/spis-tresci/
https://raport.lesna.pl/wskazniki/
https://raport.lesna.pl/category/zrodla/rejestry-biezace/
https://raport.lesna.pl/raport-o-stanie-gminy/raport-online/
javascript:void(0);


Oprogramowanie
Jak pisaliśmy w materiale dotyczącym Urządzeń teleinformatycznych, już w połowie 2019 roku został przeprowadzony
w Urzędzie wstępny audyt bezpieczeństwa teleinformatycznego, zgodności urządzeń teleinformatycznych oraz sieci
informatycznych z obowiązującymi ustawami (KRI, Cyberustawa, ustawa o ochronie danych osobowych).

W ramach audytu dokonano przeglądu stanowisk Urzędniczych pod względem aktualności stosowanego w Urzędzie
oprogramowania. Dodatkowo wery�kowano rodzaj licencji oprogramowania.

Aby zapobiec potencjalnym stratom, które mogłyby powstać w wyniku przypadkowego lub umyślnego działania
użytkowników lub osób trzecich w pierwszej kolejności zostały wprowadzone wewnętrzne polityki bezpieczeństwa.

Na kontach pracowników została wprowadzona konieczność stosowania złożonych haseł logowania, które okresowo
trzeba zmieniać. Konta pracowników utraciły uprawnienia administratora – dzięki temu użytkownicy nie mogą instalować
samodzielnie oprogramowania, które często nie powinno znajdować się w urzędzie, a mogłoby ułatwić dostęp do sieci
urzędu przestępcom.

Został wprowadzony system nadzorujący ruch przychodzący i wychodzący z sieci teleinformatycznych, a w routerze
brzegowym został uruchomiony system raportów. Dzięki temu dział IT na bieżąco widzi czy ktoś nieuprawniony próbował
wejść na urządzenie brzegowe, czy były próby przeprowadzenia ataku DDoS na adres IP urzędu.

Zmieniono również oprogramowanie zabezpieczające komputery (program antywirusowy). Nowe oprogramowanie jest
zarządzane z chmury, posiada rozbudowany �rewall, systemy IDS, IPS, zarzadzanie ryzykiem, a zespół IT ma pełną
kontrolę nad politykami bezpieczeństwa, blokowaniem stron oraz szybkiego reagowania na incydenty teleinformatyczne,
które należy zgłaszać do CERT NASK. Zgodnie z cyberustawą została wyznaczona i zgłoszona osoba do kontaktu z CERT
NASK. Osoba ta w przypadku stwierdzenia wystąpienia incydentu teleinformatycznego, ma obowiązek niezwłocznie
zgłosić ten fakt do CERT NASK.

Główne serwery Urzędu zostały zmodernizowane, oczyszczone i zaktualizowane:

serwer obiegu dokumentów, który nie był aktualizowany blisko 9 lat posiadał aż 95 aktualizacji.
Dotychczas funkcjonował na starym systemie operacyjnym Linux Debian, a mała pojemność dysku
uniemożliwiała tworzenie kopii bezpieczeństwa – serwer został wymieniony na nowy oraz odpowiednio
zabezpieczony; zainstalowano najnowszy system operacyjny i oprogramowanie, które jest na bieżąco
aktualizowane,

serwer �nansowy posiadał przestarzały system operacyjny Windows Server 2008, dysk główny był
uszkodzony, nie były robione ciągłe kopie bezpieczeństwa, a przestarzałe protokoły Windows Server 2008
powodowały bardzo spore zagrożenie wycieku danych osobowych. Oprogramowanie �nansowe, składające się
z wielu pakietów, w wielu przypadkach nie posiadało aktualizacji od 2014 – serwer został wymieniony, jest
odpowiednio zabezpieczony, a programy �nansowe są na bieżąco aktualizowane, kopie bezpieczeństwa są
prowadzone na dysku lokalnym oraz na dysku zewnętrznym, kopie zostały zautomatyzowane i są robione
przyrostowo codziennie,

serwer USC, na którym znajdują się dane osobowe został odpowiednio zabezpieczony i wyczyszczony –
obecnie podjęto działania mające na celu jego wymianę.

Po wery�kacji dotychczas stosowanego w Urzędzie oprogramowania podjęto decyzję o zwiększeniu stosowania
oprogramowania na licencji GNU General Public License. Ponadto serwery oraz niektóre stanowiska użytkowe są
instalowane na systemach z rodziny Linux, a płatne i dość drogie oprogramowanie Microsoft O�ce wymieniane jest
na darmowe LibreO�ce.

W odpowiedzi na wyniki audytu podjęto również decyzję o wymianie �rmy hostującej pocztę e-mail Urzędu
oraz stronę Urzędu. Na etapie archiwizowania starej strony okazało się, że w 2017 została ona zahakowana
przez grupę hakerów z Pakistanu. Grupa w kodzie strony zostawiła informację o swoim ataku, a fakt ten został
potwierdzony po odnalezieniu grupy w sieci Dark web przy użyciu technik OSINT. Grupa ta na swojej stronie miała wpis
o tym jak i kiedy włamała się na stronę Urzędową.

W 2020 roku podjęto również liczne działania w zakresie utworzenia stron tematycznych Gminy.

Strona główna lesna.pl uzyskała nową szatę gra�czną, pojawiły się strony tematyczne:

eko.lesna.pl – strona z informacjami np. o odpadach i działaniach ekologicznych gminy

klimatyczne.lesna.pl – strona dotycząca opłaty klimatycznej

koronawirus.lesna.pl – strona z informacjami na temat koronawirusa

panorama.lesna.pl – nowa strona Panoramy Leśnej, zawierająca pełne repozytorium plików PDF wszystkich
wydań leśniańskiej gazety

raport.lesna.pl – witryna zawierająca bieżące informacje o stanie gminy wraz z wieloma załącznikami do rocznych
raportów o stanie gminy.

Wszystkie strony są odpowiednio zabezpieczane, aby uniemożliwić ich przejęcie przez osoby nieuprawnione.

Wewnątrz sieci urzędowej testowana jest obecnie chmura wymiany danych (intranet), która ułatwi wysyłanie plików
miedzy urzędnikami, bez wykorzystania zasobów zewnętrznych. Dzięki temu minimalizujemy możliwość wypływu danych
wrażliwych.

Ponadto rozpoczęto wdrażanie systemu zarządzania wiedzą w gminie. Pracownicy prowadzą w systemie różnego typu
rejestry, np. rejestr umów, rejestr dowozu wody, rejestr sprzedaży nieruchomości, rejestr odpadów przyjmowanych
na PSZOK. Dzięki temu dane są niemal natychmiast dostępne co ułatwia i przyspiesza podejmowanie decyzji zarządczych.
Jest to istotny element planu Burmistrza Gminy budowania Urzędu Miejskiego w Leśnej jako organizacji uczącej się
i zarządzania opartego na wiedzy.

“Stanowisko dowodzenia” Gminą Leśna, czyli biurko burmistrza

Wybrane Informacje z Bazy Wiedzy widoczne są m.in na stronie raportu i stanowią istotny element społecznej kontroli
i transparentności działania Urzędu Miejskiego np: rejestr wniosków o do�nansowanie, czy rejestr zawieranych umów.
Istotne źródło wiedzy dostępne cały czas dla mieszkańców stanowi także strona Raportu o Stanie Gminy (zobacz
np. kategorię “dokumenty źródłowe“)

Wprowadzono również system zgłaszania usterek informatycznych w urzędzie. System ten udostępniony został również
Policji, która dzięki niemu może błyskawicznie zgłaszać potrzebę zabezpieczenia monitoringu z danego dnia.

Szukaj … SZUKAJ

K AT E G O R I E

Wybierz kategorię

Strony WWW tworzone są przez pracowników Urzędu, dzięki czemu możemy szybko i praktycznie bez kosztów
tworzyć strony dostarczające konkretnych informacji mieszkańcom i turystom.
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e-usługi dla mieszkańców
Ciągły rozwój technologii informatycznych wprowadza nowe standardy komunikacji w życiu społecznym
oraz gospodarczym. Dodatkowo wybuch pandemii COVID-19 niejako wymusił przyspieszenie wdrażania nowych
rozwiązań, a i sami obywatele coraz częściej oczekują możliwości zdalnego załatwienia spraw urzędowych.

Najważniejsze korzyści z wprowadzenia e-usług dla mieszkańca, to:

możliwość złożenia wniosku bez konieczności wizyty w urzędzie,

podpisywanie dokumentów Pro�lem Zaufanym lub certy�katem kwali�kowanym,

informacja zwrotna z urzędu np. w postaci Urzędowego Potwierdzenia Odbioru,

monitorowanie postępu sprawy oraz informacja o jej zakończeniu,

możliwość uzyskania decyzji on-line na wskazaną elektroniczną skrzynkę.

Najważniejsze korzyści z wprowadzenia e-usług dla urzędu, to:

automatyzacja pracy,

udostępnienie dowolnej liczby e-formularzy,

automatyczne informowanie klienta o postępach w sprawie,

obniżenie kosztów administracyjnych, m.in. dzięki zmniejszeniu liczby wydruków.

W Urzędzie Miejskim w Leśnej, dzięki udostępnionym usługom mieszkańcy mogą tutaj złożyć wniosek o wypis, wyrys,
zaświadczenie z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, nadanie numeru porządkowego budynkowi.

Przez platformę ePUAP osoby posiadające pro�l zaufany lub certy�kat kwali�kowany mieszkańcy mogą załatwić
praktycznie każdą sprawę, chyba, że przepisy szczególne wymagają osobistego stawiennictwa w Urzędzie.

Po złożeniu wniosku mieszkańcy mogą śledzić na jakim etapie jest ich sprawa dzięki identy�katorowi nadanemu
w elektronicznym obiegu dokumentów. Identy�kator można znaleźć na przykład na pierwszym piśmie otrzymanym
w danej sprawie pod znakiem sprawy. Identy�kator podajemy na tej stronie po wcześniejszym wybraniu właściwego
urzędu.

Liczne informacje o Gminie mieszkańcy mogą odszukać w portalach mapowych:

http://mapa.inspire-hub.pl/#/gmina_lesna

https://lesna.e-mapa.net

A o planie pracy Burmistrza i wykonywanych działaniach w publicznym kalendarzu dostępnym tutaj.
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Most na Kwisie
Na bieżąco informujemy społeczność gminy Leśna o sprawie przebudowy mostu na Kwisie. W lutowym (artykuł “Co dalej
z remontem mostu na Kwisie?” str. 14) oraz czerwcowym nume rze Panoramy Leśnej (“Most na Kwisie – co dalej?” str. 11)
informowaliśmy o trwającej procedurze uzyskiwania pozwolenia na budowę przez DSDiK.

Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu zobowiązana została przez Wojewo dę Dolnośląskiego do uzupełnienia
wniosku o wydanie decyzji pozwole nia na budowę dotyczącego remontu obiektu mostowego – w tej sprawie gmina
otrzymała do wiadomości 4 postanowienia datowane kolejno na 7 stycznia, 9 marca, 29 kwietnia oraz 14 lipca 2020.

Ostatecznie decyzją z 18 września 2020 Wojewoda zatwierdził projekt budowlany co otworzyło DSDiK możliwość realizacji
inwestycji (wszystkie w/w pliki do pobrania poniżej artykułu).

Ze strony Gminy Leśna DSDiK posiada wszystkie niezbędne zgody związane z zajęciem terenów gminnych przylegających
do obiektu. Od maja 2019 r. roku gotowe jest pozwolenie na budowę przeprawy zastępczej która wybudowana zostanie
przy przeznaczonym do przebudowy obiekcie mostowym.

O tym jak ma wyglądać przebudowa mostu, z jakimi będzie się wiązać problemami dla mieszkańców gminy pisaliśmy
wyczerpująco w Panoramie Leśnej z maja 2019 w artykule “Most na Kwisie – czy można uniknąć paraliżu
komunikacyjnego? (str 1,8-9)”

Prezentacja DSDiK dot. przebudowy mostu

Na stronie Panoramy zamieściliśmy wtedy pełną dokumentację dotyczącą tej inwestycji – zarówno dokumenty
przypominające historię remontu jak i koncepcje ruchu zastępczego, wskazania prawne, korespondencję pomiędzy
instytucjami. Wszystkie materiały są nadal do pobrania na stronie Panoramy Leśnej.

Sprawę mostu w 2020 roku monitorował też Radny Powiatowy Jan Surowiec informując o swoich działaniach w swoich
sprawozdaniach w Panoramie Leśnej:

Z ostatniej chwili – umowa na remont mostu rozwiązana

Remont mostu na Kwisie – jeszcze się nie rozpoczął, a już został zakończony

Czy most na Kwisie w Leśnej wytrzyma 2 lata?
Przypomnijmy – w czerwcu 2017 r. Dolnośląska Służba Dróg i Kolei podpisała z wykonawcą umowę na generalny remont
mostu na Kwisie w Leśnej. Całość prac dokumentacyjnych i budowlanych miała zająć 1,5 roku i kosztować 2 mln 825 tys.
zł. Niestety, okazało się, że przez 3 lata zdołano jedynie przygotować dokumentację, która już w końcowym okresie
wymagała aktualizacji. Robót budowlanych nie rozpoczęto. Zadanie na początku było w pełni zabezpieczone �nansowo,
ale po trzech latach okazało się, że pieniędzy jest za mało, bo koszt zadania wzrósł do 4 mln 166 tys. zł. Umowę
z wykonawcą rozwiązano w czerwcu 2020 r. Kiedy zadanie zostanie ponownie ujęte w planie – nie wiadomo.
Dla mieszkańców Leśnej oraz wszystkich użytkowników tego mostu, najważniejsze jest to, że lata biegną, a stan
techniczny obiektu jedynie się pogarsza i budzi coraz więcej obaw. Przypomnijmy także, że już w 2014 r. ocena
wytrzymałości mostu zlecona przez DSDiK nakazywała wyłączyć obiekt z użytkowania. Wtedy zlecono pośpiesznie
powtórne
badanie (swoistą reasumpcję), która wykazała, że most może nadal funkcjonować bez ograniczeń. Pod koniec 2020 r.
ponownie zostało przeprowadzone szczegółowe badanie stanu technicznego mostu. Ogólnie stan techniczny mostu
został określony jako niedostateczny. Most został warunkowo dopuszczony do eksploatacji przez 2 lata. Wydane zostały
też następujące zalecenia: ograniczenie prędkości na moście do 10 km/h oraz zmiana usytuowania świateł, co
zminimalizuje konieczność hamowania na obiekcie. Ponadto co najmniej raz w miesiącu należy przeprowadzać
wery�kację stanu technicznego.

2021
Wysiłek lobbingowy i monitorowanie sprawy mostu w 2020 roku zaowocowało rozmowami z DSDiK i podjęciem decyzji
o do�nansowaniu inwestycji ze środków gminy, żeby zapewnić jej realizację w roku 2021. Decyzje o wspólnej realizacji
inwestycji podjęto podczas spotkania 16 lutego 2021. Poinformowaliśmy o tym mieszkańców w marcowym wydaniu
Panoramy Leśnej

W konsekwencji tych ustaleń, 27 kwietnia 2021 Rada Miejska w Leśnej podjęła uchwałę w sprawie udzielenia pomocy
�nansowej dla Województwa Dolnośląskiego na realizację zadania związanego z przebudową mostu w ciągu drogi
wojewódzkiej nr 393 w Leśnej. Tym samym z budżetu Gminy Leśna przeznaczono kwotę 360 tys. zł wg następującego
podziału: przebudowa chodnika dla pieszych: 300 tys. zł, przebudowa sieci wodociągowej: 60 tys. zł. Pomoc �nansowa
będzie udzielana w dwóch równych transzach po 180 tys. zł w 2021 r. oraz 2022 roku.

DSDiK w dniu 29.03.2021 r. wszczęła postępowanie prowadzone w trybie podstawowym tj. na podst. art. 275 pkt 1
ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych na realizację zadania Przebudowa mostu w ciągu drogi
wojewódzkiej nr 393, w km 12,044 w miejscowości Leśna.

21.05.2021 roku zakończono procedurę przetargową i wyłoniono wykonawcę zadania. Termin realizacji zamówienia to 18
miesięcy od podpisania umowy, czyli grudzień 2022 roku.

Pisma do pobrania
Most na Kwisie, korespondencja 2020

Pismo-DSDiK-realizacja-inwestycji

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 18 września 2020 r. w sprawie mostu w ciągu DW393

Notatka ze spotkania w DSDiK 2021.02.16

DSDiK, Postępowanie nr Z8/36487 przebudowa mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 393, w km 12,044 w miejscowości
Leśna CPV 45000000-7
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Rada Miejska w Leśnej w 2020 roku

Rada Gminy jest organem stanowiącym i kontrolnym wybieranym w wyborach powszechnych, obecnie na pięcioletnią
kadencję. W Gminie Leśna w jej skład wchodzi 15 radnych.

Rada obraduje na sesjach zwołanych przez Przewodniczącego Rady za pośrednictwem Biura Rady. Termin sesji, jej
miejsce i porządek obrad podawany jest do wiadomości mieszkańców poprzez stronę BIP Urzędu Miejskiego w Leśnej
http://bip.umlesna.nv.pl/ oraz strony www https://rada.lesna.pl/

Skład Rady Miejskiej w Leśnej kadencji 2018-2023, złożone interpelacje, głosowania, frekwencja radnych na sesjach
i komisjach także znajdują się na specjalnej stronie Rady Miejskiej w Leśnej

W 2020 roku Rada Miejska w Leśnej obradowała ogółem na 13 sesjach, w tym na 10 sesjach zwyczajnych i 3
nadzwyczajnych.

Z każdej sesji sporządzony został protokół, który został przyjęty przez Radę na kolejnej sesji. Znajdują się one w biurze
Rady Miejskiej w Leśnej i są dostępny do wglądu. Materiały z prac komisji, projekty uchwał, prezentacje z sesji znajdują się
na stronie https://rada.lesna.pl/

Do właściwości Rady Gminy należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania gminy. Są to m.in.: uchwalanie
statutu gminy, uchwalanie budżetu gminy, uchwalanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
programów pomocy społecznej, podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat w granicach określonych
w odrębnych ustawach.

Rada Miejska w Leśnej w roku 2020 podjęła 68 uchwał. Wszystkie uchwały są zarejestrowane w rejestrze uchwał
oraz przekazane do Wojewody Dolnośląskiego – Wydział Prawny i Nadzoru oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Jeleniej Górze w celu legalizacji.

Uchwały zostały opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Leśnej
http://bip.umlesna.nv.pl/m,874,uchwaly-2020-roku.html?page=1

W załączeniu rejestr uchwały podjętych w 2020 roku.

Statystyki głosowań Rady Miejskiej w Leśnej w roku 2020 można znaleźć tutaj.

Rada Miejska w Leśnej ze swojego grona powołała stałe komisje do określonych zadań, ustalając przedmiot działania
oraz skład osobowy.

KOMISJE RADY MIEJSKIEJ W LEŚNEJ

Komisje Liczba posiedzeń w 2020 roku

Komisja Rewizyjna 5

Komisja Budżetu i Finansów 5

Komisja Infrastruktury Społecznej 3

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 4

Komisje odbyły również 7 wspólnych posiedzeń w 2020 roku. Tematem spotkań komisji były m.in. projekty uchwał
podejmowane na najbliższych sesjach. Z każdego posiedzenia Komisji sporządzony został protokół znajdujący się
w biurze rady.

Radni Rady Miejskiej w Leśnej w 2020 roku złożyli łącznie 31 interpelacji i zapytań, które każdorazowo przekazywane były
do Burmistrza.

Treść interpelacji i zapytań oraz udzielonych odpowiedzi podawana jest do publicznej wiadomości
w www.rada.lesna.pl/interpelacje
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Z podsumowania głosowań wynika, że w 93,56% Radni Rady Miejskiej w Leśnej głosowali za projektami
uchwał przedłożonych przez Burmistrza Leśnej. W 4,41% przypadków wstrzymali się od głosu. Natomiast
tylko w 1,92% głosowali przeciw złożonym projektom. Świadczy to o bardzo dużej jednomyślności Rady
Miejskiej w Leśnej i Burmistrza Leśnej w zakresie kierunków rozwoju Gminy.
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Urząd Miejski w Leśnej w 2020 roku
Burmistrz Leśnej wykonuje swoje zadania przy pomocy Urzędu Miejskiego. W roku 2020 pracę Urzędu regulował
Regulamin Organizacyjny (Zarządzenie nr 20/2020 Burmistrza Leśnej z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie wprowadzenia
Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Leśnej) .

W roku 2020 Burmistrz Leśnej wydał 409 Zarządzeń z zakresu swojego działania oraz 228 upoważnień. W sekretariacie
urzędu zarejestrowano 6128 pism i wniosków. Liczba przesyłek listowych – 9889, w tym rozniesionych przez gońca
(na terenie Gminy Leśna) – 3677.

Stan zatrudnienia na 31.12 2020 r. przedstawiał się następująco:

W ramach wykonywania czynności służbowych pracownicy Urzędu Miejskiego w Leśnej udzielają licznych odpowiedzi
na zapytania składane m.in. w trybie dostępu do informacji publicznej.

W roku 2018 do Urzędu Miejskiego w Leśnej wpłynęły 154 wnioski z zakresu dostępu do informacji publicznej. Najczęściej
pojawiały się zapytania z zakresu gospodarki komunalnej i inwestycji (kopalnia, drogi, remont mostu na Kwisie,
segregacja śmieci), nieruchomości i ochrony środowiska (działki, ochrona zwierząt, umowy) oraz z referatu
organizacyjnego (nagrania i protokoły z sesji, wynagrodzenia, zatrudnienie, promocja gminy).

W roku 2019 do Urzędu Miejskiego w Leśnej wpłynęło 97 wniosków z zakresu dostępu do informacji publicznej.
Najczęściej wnioski kierowane były do Referatu Inwestycji i Zamówień Publicznych z zakresu transportu kamienia,
Kopalni, odpadów komunalnych oraz do Referatu Nieruchomości.

W 2020 roku wpłynęło 68 wniosków z zakresu dostępu do informacji publicznej. Najwięcej zapytań kierowanych było
do Referatu Rozwoju i Ochrony Środowiska z zakresu informatyzacji, rozwiązań cyfrowych dla mieszkańców, opieki
nad zwierzętami oraz do Referatu Gospodarki Nieruchomościami z zakresu mieszkań komunalnych.

W 2020 r. kontynuowane były remonty w budynkach urzędu w celu poprawy warunków pracy. Koniecznym stało się
zagospodarowanie pomieszczeń po byłej spółce PM „Synergia” oraz wydzielenie pomieszczeń pod archiwum zakładowe.
W 2020 roku rozpoczęliśmy reformę archiwum, zatwierdzoną na początku 2021 r. Zarządzeniem Burmistrza Leśnej
nr 36/2020 z dnia 26 lutego 2021 roku “Instrukcja w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego
urzędu miejskiego w Leśnej”. W regulaminie zawarty został harmonogram, według którego poszczególne referaty
przekazują teczki na podstawie spisów zdawczo-odbiorczych. W 2020 roku archiwum zakładowe przyjęło 95 jednostek
archiwalnych kategorii A (4,7 mb) oraz 290 jednostek archiwalnych kategorii B (3,6 mb).

Obecnie Urząd funkcjonuje w dwóch budynkach tj. Rynek 19 oraz przy ul. Elizy Orzeszkowej 11B.

Zagospodarowanie budynków przedstawia się następująco:

Budynek Ratusza – RYNEK 19:

PARTER

REFERAT SPOŁECZNY pok. 2

Kierownik Referatu pok. 2

Organizacje pozarządowe, obszary wiejskie, obsługa świetlic pok. 2

Turystyka i promocja pok. 2

Dotacje pok. 3

REFERAT USC I EWIDENCJA LUDNOŚCI pok. 4

Kierownik Referatu pok. 4

Urząd Stanu Cywilnego, dowody osobiste pok. 4

I PIĘTRO

SEKRETARIAT pok. 6

BURMISTRZ pok. 6

ZASTĘPCA BURMISTRZA pok. 6

SEKRETARZ GMINY pok. 6

REFERAT ORGANIZACYJNY pok. 7

RADA MIEJSKA pok. 8

SALA RAJCÓW pok. 8

Budynek przy ul. Elizy Orzeszkowej 11b

PARTER

REFERAT GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI pok. 11-12

Sprzedaż nieruchomości, umowy najmu i dzierżawy pok. 11

Podział nieruchomości, wspólnoty mieszkaniowe pok. 12

REFERAT FINANSOWY pok. 13-19

Główny Księgowy pok. 13

Przelewy, wynagrodzenia pok. 14

Obsługa księgowa, oświata pok. 15

Użytkowanie wieczyste, czynsze, opłaty za odpady komunalne pok. 16

Windykacja pok. 17

Skarbnik Gminy pok. 18

Podatki i opłaty pok. 19

I PIĘTRO

ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE, OBRONA CYWILNA pok. 20

REFERAT INWESTYCJI I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH pok. 21-22

Inwestycje i zamówienia publiczne pok. 21

Kierownik Referatu pok. 22

Odpady, drogi, zagospodarowanie przestrzenne pok. 22

REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ pok. 24-25

Wodociągi i kanalizacja pok. 24

Kierownik Referatu pok. 25

Wodomierze, cmentarnictwo pok. 25

II PIĘTRO

ARCHIWUM pok. 30-32

INFORMATYK pok. 33

REFERAT ROZWOJU I OCHRONY ŚRODOWISKA pok. 34

Kierownik Referatu pok. 34

Ochrona środowiska, wycinka drzew, zwierzęta, edukacja ekologiczna pok. 34

Przedsiębiorcy, CEIDG, RODO pok. 34

KADRY I OŚWIATA pok. 35
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Gospodarka mieszkaniowa w 2020 roku
Na dzień 31 grudnia 2020 r. Gmina Leśna w swoich zasobach posiadała 340 lokali mieszczących się w 140 budynkach
mieszkalnych stanowiących własność lub współwłasność (wspólnoty).

W 2020 r. odnotowano niewielki spadek liczby budynków stanowiących w 100% własność Gminy Leśna, spowodowany
wykupem pierwszego lokalu w budynku stanowiącym własność Gminy (2 lokale). Nastąpił także spadek liczby budynków
stanowiących własność Wspólnot Mieszkaniowych z udziałem Gminy Leśna (9 lokali mieszkalnych) oraz sprzedano 1
budynek jednolokalowy (100% własność Gminy).

Sprzedaż komunalnych lokali mieszkalnych w Gminie Leśna odbywa się zgodnie z Ustawą o Gospodarce
Nieruchomościami oraz Uchwałą Rady Miejskiej w Leśnej Nr XII/78/2019 dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie zasad
gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Leśna.

Po wejściu w życie w dniu 28 czerwca 2019 r. ww. uchwały do dnia 31 grudnia 2020 r. do tutejszego urzędu wpłynęły 54
podania w sprawie wykupu lokali mieszkalnych. Na dzień 31 grudnia 2020 r. zostały zrealizowane 32 podania o wykup
lokali mieszkalnych zakończone podpisaniem aktu notarialnego. Na podstawie prowadzonego rejestru sprzedaży lokali
komunalnych, w 2020 roku zaobserwowano tendencję zwyżkową związaną z chęcią nabycia mieszkań komunalnych
na własność.

Gmina na realizację zaplanowanych w 2020 r. prac remontowych w budynkach i lokalach mieszkaniowego i użytkowego
zasobu komunalnego wykorzystała środki w wysokości 166 336,76 zł. Szczegółowy wykaz remontów przeprowadzonych
w lokalach komunalnych w 2020 r. można znaleźć tutaj.

W związku z likwidacją Przedsiębiorstwa Miejskiego „Synergia” Sp. z o.o. w Leśnej i przejęciem przez Urząd Miejski działu
gospodarki mieszkaniowej zaszła potrzeba uporządkowania zapisów dotyczących zasad polityki czynszowej dlatego też
w dniu 25 lutego 2020 r. została podjęta Uchwała nr XX/150/2020 Rady Miejskiej w Leśnej w sprawie zmiany uchwały
nr XXIX/198/2016 z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia „Wieloletniego programu gospodarowania
mieszkaniowym zasobem Gminy Leśna na lata 2017-2021” w celu poprawienia efektywności gospodarowania
mieszkaniowym zasobem gminy oraz powstrzymania jego technicznej degradacji, ponieważ zadaniem Gminy jest
racjonalne kształtowanie stawek czynszowych, co pozwala zapewnić maksymalny poziom samo�nansowania gospodarki
mieszkaniowej, umożliwiający bieżące utrzymanie zasobu obejmujące koszty administrowania, konserwacji
oraz bieżących remontów. W/w uchwałą wprowadzono bardziej czytelne zapisy dotyczące naliczania czynszów za najem
lokali mieszkalnych poprzez usunięcie dotychczasowej stawki jakościowej na rzecz nowych czynników podwyższających
i obniżających wysokość stawki czynszu. Zmienioną uchwała wprowadzono nową stawkę bazową, która powinna
zapewnić utrzymanie zasobu w należytym stanie technicznym oraz zwiększyć efektywność zarządzania zasobem
mieszkaniowym. Poprzednia wysokość stawki bazowej nie była zmieniana od 2009 roku. Od tego czasu koszty
eksploatacji, materiałów budowlanych i usług znacznie wzrosły.

O realizacji zadań w zakresie gospodarki mieszkaniowej można przeczytać więcej w

Sprawozdaniu z wieloletniego programu mieszkaniowego za rok 2020

oraz w

Sprawozdaniu z działalności społecznej komisji mieszkaniowej w 2020 roku
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Gospodarka komunalna 2020 – odpady
Rok 2020 był rokiem trudnym dla każdego z nas, także dla służb komunalnych gminy Leśna. Pandemia COVID-19 zmusiła
nas do rezygnacji z wielu zadań, reorganizacji systemu pracy, opóźniła o rok wiele niezbędnych inwestycji.

Przez większość roku 2020 w naszej gminie obowiązywały opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi niższe niż
w okolicznych gminach, nie były one podwyższane mimo, że koszty rosły cały czas.

Rok 2021 przywitał nas nowymi stawkami opłat. Nikt nie lubi podwyżek, a już na pewno nikt nie chce ich tak wysokich jak
to stało się w Leśnej. Nie mieliśmy jednak innego wyjścia. Radni Rady Miejskiej po wnikliwej analizie dokumentacji
�nansowej zgodzili się niemal jednogłośnie, że zaproponowane przez Urząd stawki i zmiany w regulaminie są niezbędne.

O zmianach w odbiorze odpadów i koniecznych reformach pisaliśmy w Panoramie Leśnej wiele razy np.:

“PM Synergia i gospodarka odpadami – im głębiej w las tym ciemniej”

“Zmiany w gospodarce odpadami”

“Reformujemy system gospodarowania odpadami”

“Opłaty za odpady u nas i u sąsiadów”

“Odpady komunalne – nowe zasady, formularze, stawki; Odpady komunalne – od 1 lipca 2020 r.”

“Odpady komunalne – wyzwanie dla wszystkich mieszkańców gminy Leśna”

“Bądź uczciwy – oddawaj odpady zgodnie z prawem; Nowe zasady ogólne gospodarki odpadami”

Nikt nie chciał takich podwyżek, ale uznaliśmy że nie ma innego wyjścia. Dalsze dopłacanie do odbioru śmieci z innych
przychodów, jest zbyt kosztowne. Nie możemy pozwolić sobie na „wyrzucanie do śmieci” i tak niewielkich przychodów
z pozostałych podatków, bo rosnące koszty bieżące i zmniejszenie wpływów budżetowych z podatku PIT doprowadziłoby
do upadłości gminy.

Żeby płacić mniej, nie podnosić dalej stawek, musimy jak najwięcej sortować i myśleć o tym, że śmieci nie biorą się znikąd
i nie znikają „w magiczny sposób”. Nie możemy udawać, że problem sam się rozwiąże i że do odbioru śmieci możemy cały
czas dopłacać. Za każdą butelkę, kubeczek, stare krzesło, które zostaną zebrane na terenie naszej gminy płacimy wszyscy.
Śmieci obecnie jest bardzo dużo. Koszty ich odbioru podzielone na wszystkich „producentów” dają nam takie
stawki jakie Rada Miejska zdecydowała się przyjąć. Nie są zaniżone, ani zawyżone. System został uszczelniony
i policzony i wiemy, że dokładnie tyle to kosztuje.

Odpady to wspólny problem wszystkich mieszkańców gminy i tylko razem – jako społeczność możemy pracować nad tym,
żeby było lepiej i taniej. Urząd Miejski będzie w tym pomagał, nagradzając te społeczności, które lepiej będą segregować
odpady, i karząc tych, którzy będą próbowali „oszczędzać” kosztem swoich sąsiadów.

Analiza i ocena stanu gospodarki odpadami
komunalnymi
Dokument pod tytułem “Analiza i ocena stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Leśna za 2020 r.”
w oparciu o art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst
jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1439 ze zm.) jest obowiązkowym dokumentem przedstawianym przez Burmistrza Radzie
Miejskiej do zatwierdzenia.

Najważniejsze wnioski z analizy z roku 2020 są następujące:

Znacząco udało się ograniczyć straty w gospodarce odpadowej. Jesteśmy jedną z nielicznych gmin w Polsce
na terenie której masa odpadów w przeliczeniu na mieszkańca spadła (z ok. 310 kg do 298, czyli poniżej średniej
dla woj. dolnośląskiego – 300 kg) Jest to efekt głównie wprowadzenia nadzoru nad PSZOK i wyeliminowania
procederu podrzucania odpadów z działalności gospodarczej do odpadów komunalnych.

Nie osiągnęliśmy wymaganych poziomów recyklingu plastiku, papieru, metalu. W porozumieniu 15 gmin
tworzących RIPOK w Lubaniu tylko gmina wiejska Zgorzelec osiągnęła wymagane przez prawo i wytyczne UE
poziomy recyklingu. Znacząco musimy poprawić jakość i ilość segregowanych odpadów u źródła –
w gospodarstwach domowych.

Warto pracować nad dalszym zmniejszaniem masy odpadów. Jest to możliwe na kilka sposobów. Najważniejsze
to nadawanie “drugiego życia” meblom, ubraniom, sprzętom AGD oraz redukcja kupowania towarów
składających się głównie z odpadów lub mających krótką przydatność (opakowania, jednorazowe naczynia,
jednorazowe dekoracje świąteczne i okazjonalne, jednorazowe znicze, wieńce itp.)

Zwiększać możliwości i umiejętności kompostowania odpadów biologicznych przy gospodarstwach domowych
i na osiedlach.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za 2020 r.
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Raport o stanie gospodarki komunalnej w Gminie
Leśna 2020
Zadanie związane ze zbiorowym zaopatrzeniem ludności w wodę, oraz zadania związane z odbiorem nieczystości ciekłych
realizuje Referat Gospodarki Komunalnej. Referat składa się z kierownika, dwóch osób obsługi administracyjnej,
inkasenta, pięciu pracowników oczyszczalni ścieków, dwóch osób obsługi wozu asenizacyjnego i maszyn
oraz trzyosobowej grupy wod-kan zajmującej się usuwaniem awarii i obsługą wodociągów. Razem w referacie pracuje 14
osób wliczając kierownika.

Referat obsługuje także zadania administracyjne związane z cmentarnictwem.

Najważniejsze zadania wod-kan zrealizowane od 11.2019 r.:

Rozpoczęto prace związane z tworzeniem dokumentacji istniejącej sieci. Zgromadzono i przeanalizowano
istniejące projekty inwestycyjne. Zaktualizowano opracowane w 2012 roku „Koncepcję rozwiązania gospodarki
ściekowej na terenie gminy Leśna” oraz „Koncepcję rozwiązania gospodarki wodnej na terenie gminy Leśna”
o aktualne wartości RLM. Na tej podstawie został opracowany „Program zaopatrzenia w wodę i odbiór
nieczystości płynnych dla Gminy Leśna na lata 2020-2029” z dnia 26.05.2020, który został przyjęty do realizacji
wraz z aktualizacją strategii rozwoju gminy uchwałą Rady Miejskiej w Leśnej nr 179/XXV/2020 30 czerwca 2020 r.

Wykonano szereg napraw na oczyszczalni ścieków, m.in. generalna naprawa (remont) dwóch dmuchaw, remont
sita pionowego, naprawa mieszadła nadawy (zagęszczacza grawitacyjnego os. nad.), wzmocnienie (wymiana)
prowadnic ślimaka w piaskowniku, dostosowanie istniejącego (nieużywanego) pojemnika na piasek
z piaskownika do jego przeładunku na samochody transportujące, identy�kacja problemu komunikacji mieszadeł
OKF-ów z komputerem głównym (brak możliwości ustawienia pracy cyklicznej mieszadeł)

Kontynuowany jest wywóz osadu nadmiernego z oczyszczalni ścieków w Smolniku na rekultywacje składowiska
odpadów oraz na grunty do uprawy roślin przemysłowych (na dzień tworzenia raportu wywieziono 180,9 tony)

Podczas usuwania awarii sieci, tam gdzie jest to możliwe wymieniane są fragmenty sieci, jednak liczba usterek
nie maleje. W sierpniu 2020 wprowadzono protokoły awarii, na ich podstawie tworzony jest rejestr, dzięki
któremu monitorujemy koszty, czas usuwania, powtarzające się miejsca szczególnie narażone na usterki itp.
Szczególnie dotkliwe są awarie sieci wodociągowej, która wymaga stałej i konsekwentnej modernizacji i wymiany.
Najwięcej awarii jest w okresie jesiennym.

Zostały ograniczone straty wody w Pobiednej. Zlikwidowano tam, we współpracy z mieszkańcami wskazującymi
miejsca wycieków, 3 duże wypływy wody.

Na ujęciu w Pobiednej naprawiono i zainstalowano chlorator, a także został wymieniony wodomierz mierzący
ilość wody wypływającej z ujęcia do sieci. W czerwcu 2020 zdiagnozowano usterkę starego wodomierza,
który pokazywał nieprawidłowe odczyty. Nowy wodomierz zainstalowano w lipcu.

Rozpoczęto proces likwidacji ryczałtów na terenie gminy Leśna. Kończymy montaż wodomierzy głównych
w Pobiednej. W połowie roku 2021 chcemy wykonać analizę strat wody w Pobiednej. Po analizie faktur
i wypływów wody z ujęcia w miesiącach gdy nie nastąpi znaczący wyciek wody spowodowany awarią rurociągu
możliwe będzie oszacowanie rzeczywistych strat wody, o których mowa była we wcześniejszych raportach.

Wykonano przegląd urządzeń GlobaLine do uzdatniania wody na ujęciu w Świeciu, Szyszkowej i w Pobiednej,
które jak wynika z przeprowadzonego wywiadu nie były serwisowane od dnia zakupu (kilkanaście lat)

Naprawiono i skalibrowano fotometr oraz zakupiono odczynniki do pomiaru chloru. Fotometr przejęty
z wyposażeniem z PM Synergia nie był kalibrowany od dnia zakupu, a chlorowanie było najczęściej wykonywane
„na oko”.

Urząd Miejski wykonał inwestycje z zakresu gospodarki wod-kan:

budowa sieci kanalizacyjnej przy ul. Żeromskiego w Leśnej (225 m kanalizacji) – III kwartał 2019 r.

budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej przy ul. Jana Kochanowskiego i Rynek w Leśnej – IV kwartał 2019
r.

budowa oczyszczalni ścieków dla budynków 66A i 66B w Szyszkowej (pałac) – I kwartał 2020 r.

zakupiono wóz asenizacyjny oraz inne niezbędne wyposażenie – IV kwartał 2019 r.

zakup atestowanych cystern do przewozu wody pitnej (środki własne + dotacja z WFOSiGW)

rozbudowa sieci przeciwpożarowej w Leśnej (sieć wodociągowa + hydrant p.poż przy Domu Kultury) – III kwartał
2019 r.

uzyskano do�nansowanie budowy nowych odcinków sieci kanalizacyjnej na ul. Wiejskiej w Leśnej i Smolniku
w wysokości 1 185 516,34 zł

opracowano dokumentację projektową dot. remontu ujęcia wody w miejscowości Sucha – III kwartał 2019 r.
a aktualnie rozpocznie się pierwszy etap robót budowlanych

zlecono opracowanie dokumentacji do zmiany pozwolenia na budowę w zakresie wybranego obszaru
w Pobiednej w zakresie budowy sieci wodociągowej oraz sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków – III kwartał
2020 r.

opracowanie dokumentacji kosztorysowo-projektowej dot. budowy sieci wodociągowej do budynków przy
ul. Baworowo 97, 98, 98a oraz 99 w Leśnej – zadanie zrealizowano wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę
w IV kwartale 2020 r.

budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej do budynków wielorodzinnych przy ul. J. Kochanowskiego 20 oraz ul. G.
Morcinka 4 w Leśnej – II kwartał 2020 r.

remont dwóch rurociągów kanalizacyjnych w dnie Potoku Miłoszowskiego – I kwartał 2020 r.

Wywozy nieczystości płynnych realizowane są obecnie na bieżąco.

Zgodnie z przedstawianymi podczas kolejnych sesji i komisji Rady Miejskiej informacjami, dział wod-kan wymaga
zaangażowania znacznych środków �nansowych na inwestycje i doprowadzenie całego systemu do sprawnego
funkcjonowania. W celu osiągnięcia zamierzonych korzyści na działalności, dostosowujemy wodociągi i oczyszczalnię
ścieków do obowiązujących norm. Wiąże się to z czasowym wzrostem kosztów jej funkcjonowania, jak np. koszt wywozu
nadmiernych osadów z oczyszczalni ścieków.

Przychody wod-kan pochodzą głównie ze sprzedaży wody i odbioru nieczystości płynnych. W gminie obowiązują obecnie
te same stawki opłat za wodę co w latach ubiegłych, jednak opracowujemy obecnie tabelę taryf wodnych obejmującą
także prowadzone i planowane w przyszłości inwestycje (Program zaopatrzenia w wodę…). Taryfy po zatwierdzeniu
przez Wody Polskie, zostaną przekazane do omówienia Radzie Miejskiej wraz z rekomendacjami zmian w stawkach opłat.

Polecamy dodatkowo lekturę pełnego raportu o stanie gospodarki komunalnej w rok po przejęciu zadań z PM Synergia:

Raport o stanie gospodarki komunalnej w Gminie Leśna 2020

Załącznik do Raportu… – zestawienie usług
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Cmentarnictwo w 2020 roku
Urząd przejął od spółki PM “Synergia” zarządzanie cmentarzami w listopadzie 2019 roku. Ze względu na formę prawną
UM nie może świadczyć usług pogrzebowych ani dokonywać innych odpłatnych zleceń związanych z pogrzebami
i porządkowaniem cmentarzy.

W ramach poprawy usług związanych z cmentarnictwem wykonano:

inwentaryzację wszystkich trzech cmentarzy komunalnych i wykonano internetowe bazy grobów przy pomocy
systemu mogily.pl. Dostęp do gminnych cmentarzy znajduje się pod adresem: http://mogily.pl/start/g-lesna

Ponadto w obrębie cmentarzy komunalnych przeprowadzono następujące roboty budowlane:

zlikwidowano stary boks śmietnikowy w Grabiszycach Średnich,

ogrodzono teren przy wieży w Pobiednej,

wykonano utwardzenie miejsca pod pojemniki na odpady komunalne przy bramie wjazdowej na cmentarz
w Pobiednej,

kompleksowo odkrzaczono teren cmentarza w Pobiednej,

zabezpieczono grobowce w Pobiednej płytami betonowymi,

wykonano pokrycie dachu wraz z obróbkami i rynnami na kaplicy w Pobiednej,

wykonano nową bramę i furtkę cmentarza komunalnego w Leśnej.
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Działalność inwestycyjna w 2020 roku
W roku 2020 r. w Gminie Leśna zrealizowano wiele różnorodnych inwestycji na kwotę przekraczającą 3,3 mln zł.

Wśród tych o największym znaczeniu należy wymienić:

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 358 w zakresie chodnika w miejscowości Leśna (ul. Osiedle) wraz z zatoką
autobusową. – Zadanie zostało zrealizowane w lipcu 2020 roku. W ramach zadania wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 358
wykonano chodnik o nawierzchni z kostki betonowej o szerokości 2 m ograniczony od strony zewnętrznej obrzeżem
betonowym natomiast od strony jezdni krawężnikiem betonowym posadowionym na ławie betonowej z oporem.
Ponadto przebudowano zatokę autobusową o nawierzchni z kostki granitowej wraz ze zmianą lokalizacji wiaty
przystankowej oraz przesunięto 12 słupów istniejącego oświetlenia w celu usunięcia kolizji chodnika z instalacją
oświetlenia ulicznego. Zadanie zrealizowane zostało w ramach Programu infrastruktury drogowej na podstawie
porozumienia nr DSDiK/16/2019 w sprawie powierzenia do realizacji Gminie Leśna zadania pn. Przebudowa drogi
wojewódzkiej nr 358 w zakresie chodnika w miejscowości Leśna (ul. Osiedle) wraz z zatoką autobusową. Gmina Leśna
pełniła funkcję inwestora zastępczego w przedmiotowej inwestycji.

Przebudowa dróg gminnych (drogi ażurowe) – Zadanie zostało zrealizowane we wrześniu 2020 roku. W ramach zadania
wykonano nawierzchnię z płyt ażurowych (po śladzie koła) na drodze w Grabiszycach Górnych dz. nr 199, w Grabiszycach
Dolnych dz. nr 207, 209, w Leśnej przy ul. Pocztowej dz. nr 716/62 oraz w Świeciu dz. nr 492. Łączna długość dróg
poddanych przebudowie wyniosła 372 mb.

Wykonanie robót budowlanych na budynku Szkoły Podstawowej oraz sali gimnastycznej w Smolniku – Zadanie zostało
zrealizowane we wrześniu 2020 roku. W ramach zadania wykonano nowe pokrycie dachu z pianki poliuretanowej
na budynku szkoły oraz sali gimnastycznej w Smolniku.

Wykonanie robót budowlanych na budynku MG Przedszkola w Leśnej – Zadanie zostało zrealizowane we wrześniu 2020
roku. W ramach zadania wykonano nowe pokrycie dachowe budynku wraz ze wzmocnieniem elementów
konstrukcyjnych więźby dachowej.

Budowa wiaty rekreacyjnej w Grabiszycach Średnich – Zadanie zostało zrealizowane w październiku 2020 roku. W ramach
zadania wykonano wiatę o konstrukcji drewnianej.

Budowa ogrodzenia wokół budynku przedszkola w Pobiednej – Zadanie zostało zrealizowane w styczniu 2020 roku.
Wykonane zostało nowe ogrodzenie panelowe o długości 185 mb + furtka.

Remont dwóch rurociągów kanalizacyjnych w dnie Potoku Miłoszowskiego – Zadanie zostało zrealizowane w lutym 2020
roku. Obudowane zostały dwa rurociągi kanalizacji sanitarnej śr. 300 mm usytuowane w dnie Potoku Miłoszowskiego
w Leśnej.

Budowa oczyszczalni ścieków dla budynków w Szyszkowej nr 66A i 66B – Zadanie zostało zrealizowane na przełomie III/IV
2020 roku. Parametry wybudowanej oczyszczalni zostały dobrane pod kątem przyłączenia kolejnych mieszkańców
pałacu.

Wykaz wszystkich zadań inwestycyjnych zrealizowanych w 2020 r. znajdziesz tutaj.
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Przedsiębiorcy w 2020
Przedsiębiorczość w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej 2020

1. Liczba założonych działalności gospodarczych wpisanych do CEIDG – 53

2. Liczba zamkniętych działalności gospodarczych wpisanych do CEIDG – 29

3. Liczna przyjętych wniosków do CEIDG – 263

4. Wnioski do CEIDG złożone spoza terenu gminy – 22

Podmioty gospodarki narodowej nowo zarejestrowane w rejestrze REGON

1. ogółem – 80

2. rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo – 1

3. przemysł i budownictwo – 26

4. pozostała działalność – 53

Najczęściej występujące rodzaje wg. PKD 2007 działalności prowadzone
przez przedsiębiorców w Gminie to m.in.:

1. Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych

2. Tynkowanie

3. Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian

4. Zakładanie stolarki budowlanej

5. Malowanie i szklenie

6. Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasy�kowane

7. Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

8. Wykonywanie konstrukcji  i pokryć dachowych

9. Transport drogowy towarów

10. Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach

11. Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów
tytoniowych

12. Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne

Obiekty świadczące usługi noclegowe w Gminie Leśna stan na 31.12.2020 r.

Lp. Miejscowość Liczba Obiektów Liczba pokoi Liczba miejsc noclegowych

1  Grabiszyce Dolne 3 14 50

 2 Grabiszyce Średnie 1 5 25

 3 Grabiszyce Górne 1 2 10

 4 Kościelniki Górne 1 6 18

 5 Leśna 2 8 54

 6 Miłoszów 3 11 28

 7 Pobiedna 5 16 35

 8 Stankowice 7 26 76

 9 Wolimierz 12 50 171

 10 Zacisze 3 9 25

 11 Złotniki Lubańskie 1 55 71

 12  Złoty Potok 3 12 35

 13 Świecie 2 6 14

 14 Sucha 1 49 123

Powyższe zestawienie zostało utworzone na podstawie powadzonej przez Burmistrza Leśnej ewidencji innych obiektów
świadczących usługi hotelarskie w Gminie Leśna.

Powyższe dane mogą jednak różnić się od rzeczywistości, ponieważ osoby które prowadzą tzw. agroturystyki, nie wpisują
się do ewidencji lub nie zgłaszają zmian. Niestety, obowiązujące obecnie przepisy, nie ułatwiają wery�kacji prowadzenia
agroturystyk. Można powiedzieć, że temat ten opiera się na solidarności i poczuciu odpowiedzialności wobec turystów,
Gminy i innych prowadzących agroturystyki.

Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych stan na 31.12.2021 r.

1. Liczba punktów sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży – 18

2. Liczba punktów sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży – 18

Liczba zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych uprawniających do sprzedaży
napojów alkoholowych w 2020 r.

1. Liczba zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży
(sklepy) – 47

2. Liczba zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży (lokale
gastronomiczne) – 34

Liczba zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wydanych w 2020 r.

1. Do spożycia poza miejscem sprzedaży – 6

2. do spożycia w miejscy sprzedaży – 14

3. Liczba wydanych jednorazowych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – 29

Wartość alkoholu sprzedanego w 2020 r. na terenie gminy (na podstawie
oświadczeń złożonych przez przedsiębiorców prowadzących sprzedaż napojów
alkoholowych

do 4,5% (oraz piwa) od 4,5 do 18% (z wyjątkiem piwa) pow. 18 % razem

3.765.189,75 zł 538.022,75 zł 3.523.622,36 7.826.834,86 zł
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Turystyka w 2020 roku
W ramach przygotowań do sezonu turystycznego i upowszechnienia naszej oferty Gmina Leśna wzięła udział
w Międzynarodowych Targach Turystyki i czasu wolnego we Wrocławiu (28.02.2020-01.03.2020).

Leśną na targach reprezentowali: Elż bieta Kwiatkowska z Urzędu Miejskiego w Leśnej – referent ds. ko munikacji
społecznej (Referat Społecz ny) oraz leśniańscy społecznicy: radna Katarzyna Męcina, oraz Katarzyna i Łukasz Szczepańscy
ze Stankowic. Urząd Miejski zajął się organizacją stoiska, przygotowaniem roll-upów oraz s�nansowaniem materia łów
promocyjnych, które zabrano na targi.

Koncepcja polegała na zaoferowaniu turyście tego, czego w Leśnej mamy dużo: pięknych krajobrazów, natury
i odpoczynku aktywnego lub spokoju, ciszy i relaksu. Pre zentowaliśmy turystykę wiejską w kilku ujęciach: historycznym,
sportowym i przyrodniczym, z wykorzystaniem indy widualnych upodobań turysty. 11 marca 2020 r. odbyło się
w Urzędzie Miej skim podsumowanie targów z udzia łem osób które podjęły się wyzwania i reprezentowali Leśną.

Opracowana została koncepcja uruchomienia w części pomieszczeń na parterze ratusza Informacji Turystycznej i Galerii
Produktu Lokalnego. Ze względu na pandemię COVID-19 Ich realizacja została przesunięta na rok 2021.

Rozbudowana została strona internetowa poświęcona turystyce w Gminie Leśna. Przygotowano dla turystów szerokie
informacje o naszej ofercie turystycznej, noclegowej, gastronomicznej, produktach lokalnych.

Pandemia koronawirusa sparaliżowała sferę turystyki. Wiele przedsięwzięć, imprez (w tym cyklicznych) zostało
odwołanych, gdyż nie mogły zostać zrealizowane.

Zadania dotyczące turystyki realizowały stowarzyszenia, w ramach zgłoszonych projektów, które otrzymały
do�nansowanie z budżetu Gminy Leśna:

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Smolnik przeprowadziło cykl warsztatów (szkolenia/treningi) w terenie
z wykorzystaniem gminnych szlaków turystycznych. W ramach tworzenia wspólnot, promocji zdrowia – aktywnie
spędzano czas. Zorganizowano 5 warsztatów, w których uczestniczyło 50 osób z terenu miasta i gminy.
Organizator wyposażył uczestników w kijki, zakupił też sprzęt treningowy. Zwiększyła się wiedza uczestników
o aktywnym wypoczynku, szlakach turystycznych, walorach turystycznych i krajobrazowych gminy.

Stowarzyszenie „NASZE MIEJSCE NA ŚWIECIE” ze Świecia rozpoczęło realizację projektu prawidłowego
i funkcjonalnego oznakowania szlaków turystycznych w naszej gminie. Wykonanie oznakowania jednego odcinka
sieci szlaków. Postawione na nim drogowskazy i słupki pośrednie poprawią dostępność i estetykę szlaków.
Dostarczą też właściwej informacji, zwłaszcza dla turystów lubiących turystykę aktywną. Na trasie zamontowano
30 drogowskazów i 30 słupków pośrednich, 100 szt. strzałek kierunkowych oraz 6 map obustronnych.
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Utrzymanie infrastruktury drogowej, oświetlenie dróg
w 2020 roku
Drogi gminne

Gmina Leśna jest właścicielem sieci dróg o łącznej długości ok. 461 km, z czego ok. 62 km stanowią drogi gminne –
publiczne. Pozostałe odcinki to drogi wewnętrzne, będące własnością gminy.

Urząd Miejski w Leśnej, jako zarządca dróg gminnych/publicznych zobowiązany jest do wypełniania szeregu obowiązków
wskazanych m.in. w treści ustawy o drogach publicznych, np. obowiązkiem zarządcy jest przeprowadzanie ich
przeglądów (rocznych i pięcioletnich) oraz opracowania w jej obrębie organizacji ruchu. Pozostałe działania są tożsame
z tymi prowadzonymi dla dróg wewnętrznych.

Łącznie na terenie gminy znajduje się 75 odcinków dróg publicznych. W 2020 roku przeglądu dróg gminnych dokonano
dla wszystkich 75 odcinków i określono ogólną ocenę stanu technicznego drogi, wnioski oraz zalecenia. Wskazano
na braki w oznakowaniu pionowym (ewentualne uszkodzenia), które są uzupełniana na bieżąco w ramach posiadanych
przez gminę środków na bieżące utrzymanie dróg. Dodatkowo zlecono założenie książki drogi dla odcinka od DW358
w Świeciu do granicy polsko-czeskiej, który z dniem 01.01.2019 r. stał się drogą kategorii dróg gminnych. Przegląd dróg
gminnych w 2020 roku to koszt 5 559,00 zł.

Spośród 75 przebadanych odcinków dróg gminnych większość z nich utrzymane jest w stanie dobrym. Cześć z nich
wymagała prac naprawczych, głównie warstwy ścieralnej nawierzchni.

Do częściowej modernizacji zaliczono odcinek drogi o nr ewidencyjnym 109905D w Leśnej (ul. Stroma – część nawierzchni
bitumicznej) oraz droga nr ewidencyjnym 109900D ul. Osiedle. Naprawie poddane zostały również fragmenty drogi:
D109907D łącznik ul. Baworowo-Smolnik; D109914D ul. Hetmańska w Pobiednej, droga 109929D w Kościelnikach
Średnich (tzw. Aleja Lipowa). Realizacja zaleceń związanych z naprawą nawierzchni mineralno-bitumicznej następuje
corocznie w okresie wiosennym w ramach tzw. remontów cząstkowych. W 2020 koszt remontów cząstkowych wyniósł
31 500,00 zł.

W 2020 roku zlecono malowanie oznakowania poziomego jezdni na terenie Gminy Leśna. Koszt tych pracy wyniósł 10
923,63 zł.

Stan techniczny obiektów mostowych usytuowanych w ciągu drogi publicznej
oraz wewnętrznej

Okresowej kontroli zostało poddane 90 obiektów inżynieryjno-mostowych. Pierwszy raz kontroli poddano 13 obiektów
w m. Świecie na rzece Bruśnik (Świecie-Leśna) oraz 1 obiekt w m. Grabiszyce Średnie. W tym przypadku założono książki
obiektów inżynieryjno-mostowych, wykonano roczny i 5-letni przegląd obiektu. Wśród obiektów inżynieryjno-mostowych
na terenie Gminy Leśna znajdują się mosty, kładki dla pieszych oraz przepusty. W ramach przeglądu zostały one poddane
dwóm średnim ocenom, ocenie samego obiektu oraz całości. W roku 2020 żaden z obiektów mostowych nie został
wyłączony z użytku. Stan większości obiektów jest dobry. Koszt przeglądu obiektów mostowych w 2020 r. wyniósł
16 188,00 zł.

Bieżące utrzymanie gminnych dróg i chodników zorganizowane jest w sposób
następujący:

W okresie letnim (od 1 kwietnia do 31 października) pracownicy �zyczni Gminy wykonują prace w zakresie utrzymania
czystości dróg, chodników i placów m.in. mechaniczne lub ręczne sprzątanie (zamiatanie) nawierzchni ulic, chodników
i placów gminnych, opróżniania koszy ulicznych oraz wykaszania terenów zielonych.

Prace dotyczące utrzymania czystości przy drogach gminnych na terenie Gminy Leśna wykonywane są interwencyjnie
(w zależności od zgłaszanych bądź zauważanych potrzeb) przy pomocy osób zatrudnionych do prac publicznych lub osób
kierowanych przez sąd do odrabiania zasądzonych kar w postaci prac społecznych.

Poza tym Wykonawca wyłoniony w trybie zapytania ofertowego dwukrotnie w ciągu roku wykasza pobocza gminnych
dróg asfaltowych na terenie Miłoszowa, Grabiszyc, Kościelnik, Wolimierza, Pobiednej, Złotego Potoku, Świecia, Złotnik
Lubańskich, Stankowic i Leśnej. Łączna długość wykaszanych w ten sposób dróg to ok. 46 km. Koszt 2-krotnego
wykaszania poboczy dróg gminnych w 2020 roku wyniósł 23 372,00 zł.

Zimowe utrzymanie dróg gminnych

W 2020 roku zimowym utrzymaniem dróg objęte były drogi o niżej wskazanych długościach:

Stankowice – 9,440 km

Złotniki Lubańskie – 3,370 km

Złoty Potok – 1,900 km

Bartoszówka – 2,170 km

Zacisze – 3,680 km

Grabiszyce Dolne, Grabiszyce Średnie, Grabiszyce Górne – 20,135 km

Kościelniki Górne + Janówka – 3,850 km

Kościelniki Średnie – 1,950 km

Szyszkowa – 3,540 km

Miłoszów – 7,310 km

Pobiedna – 7,810 km

Smolnik – 7,910 km

Świecie – 10,850 km

Wolimierz – 11,840 km

Firmy świadczące usługę zimowego utrzymania dróg gminnych wyłonione zostały w postępowaniu przetargowym.

Do obowiązków wykonawcy należy:

odśnieżanie dróg ze śniegu,

zwalczanie i zapobieganie gołoledzi, oblodzeniom, zlodowaceniom, śliskości pośniegowej,

utrzymanie w pełnej gotowości taboru specjalnego do zimowego oczyszczania
i utrzymania dróg,

zabezpieczenie środków i materiałów do posypywania dróg (piasek, szlaka),

oczyszczanie dróg z piasku po zakończonej akcji zimowej (dot. dróg o nawierzchni bitumicznej) w terminie do 15
kwietnia każdego roku wykonywania usługi;

Wydatki na zimowe utrzymanie dróg gminnych w 2020 r. wyniosły:

Nazwa miejscowości I II III XI XII Razem

Stankowice 1 274,40 5 097,60 – – 1 274,40 7 646,40

Złotniki 454,95 1 819,80 – – 458,95 2 733,70

Złoty Potok 277,02 831,06 554,04 – 277,02 1 939,14

Bartoszówka 316, 39 949,16 632,77 – 316,39 2 214,71

Zacisze 551,12 1 653,37 1 102,25 – 551,12 3 857,86

Grabiszyce – – – – – –

Kościelniki+Janówka 787,05 1 574,10 – – 787,05 3 148,20

Szyszkowa 477,90 955,80 – – 477,90 1 911,60

Miłoszów 986,85 1 973,70 – – 986,85 3 947,40

Pobiedna – 9 446,98 2 361,74 – 1 180,87 12 989,59

Smolnik 1 067,85 2 135,70 – – 1 067,85 4 271,40

Leśna 1 979,10 3 958,20 – – 1 979,10 7 916,40

Świecie – 4 745,79 3 163,86 – 3 163,86 11 073,48

Wolimierz 1 726,27 13 810,18 3 452,54 – 3 452,54 22 441,53

Razem 9 898,90 48 951,44 11 267,20 – 15 973,90 86 091,41

Utrzymanie chodników

Jeżeli chodzi o utrzymanie chodników to właściciele nieruchomości (zgodnie z brzmieniem art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach) są zobowiązani do utrzymania czystości i porządku przez uprzątnięcie
błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż ich nieruchomości, przy czym za taki chodnik
uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy
nieruchomości; właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do uprzątnięcia chodnika, na którym jest dopuszczony
płatny postój lub parkowanie pojazdów samochodowych.

Na terenie Gminy Leśna ilość chodników jest znikoma. Wyjątkiem jest miasto Leśna, Miłoszów, Smolnik (w okolicach
szkoły podstawowej), Pobiedna (okolice ul. Rynek, Pl. Wolności, ul. Strzelecka) oraz szczątkowe odcinki w Kościelnikach
Średnich oraz Górnych.

Bieżące utrzymanie w należytym stanie technicznym dróg gminnych

Bieżące prace na drogach gminnych to przede wszystkim naprawa nawierzchni dróg gruntowych, remonty cząstkowe
nawierzchni mineralno – bitumicznych, uzupełnianie oznakowania drogowego, udrażnianie rowów i przepustów,
odkrzaczanie i wykaszanie poboczy. Realizowane były one różnymi sposobami w zależności od stopnia ich
skomplikowania oraz posiadanego w danym momencie przez Gminę potencjału pracowniczego i �nansowego.

W przypadku zaistnienia możliwości zrealizowania prac sposobem gospodarczym (we własnym zakresie przez Gminę)
grupa osób kierowana jest do wykonania tego rodzaju zadań. Są to m.in.: montaż oznakowania pionowego, udrażnianie
rowów i przepustów, wykonywanie odwodnień liniowych dróg, odkrzaczanie i wykaszanie rowów przydrożnych i poboczy
dróg gminnych na krótkich odcinkach.

Prace, które wymagały użycia specjalistycznego sprzętu (np. pojazdów ciężarowych, koparek, zagęszczarek), były zlecane
�rmom zewnętrznym. Do tego rodzaju prac należą m.in.: remont nawierzchni szutrowych dróg, remonty cząstkowe
nawierzchni asfaltowych, wykaszanie poboczy dróg gminnych na długich odcinkach.

Stan techniczny dróg gminnych oceniamy jako dobry. W każdym roku budżetowym przeznaczane są środki �nansowe
na utrzymanie dróg w stanie pozwalającym na swobodne poruszanie się nimi zarówno pojazdami jak i pieszo. Kładziemy
nacisk na bardzo fachową jakość wykonywanych remontów tak aby efekt końcowy był jak najtrwalszy. Kilka dróg
na terenie gminy położonych na bardzo dużych spadkach np. w Grabiszycach po ulewnych deszczach jest każdorazowo
uszkadzany i w ciągu roku są one naprawiane nawet kilkakrotnie. Są to dojazdy do 1 lub 2 posesji.

Z uwagi na położenie gminy i bardzo dużą sieć dróg, potrzeby środków �nansowych na poprawę dojazdów do posesji są
nadal duże. Zauważamy też zwiększony poziom oczekiwań naszych mieszkańców co do zakresu remontów. Bardzo
często spotykamy się z niezadowoleniem z wykonania remontu drogi bez ułożenia nawierzchni asfaltowej, zdarzają się
też sytuacje że mieszkańcy chcą czekać na asfalt i wyrażają swoje niezadowolenie co do realizowania zakresu
remontowego jedynie materiałem bazaltowym.

Dobrym rozwiązaniem okazały się drogi ażurowe, które spełniają swoją funkcję, są bardziej trwałe, aniżeli drogi szutrowe,
a zdecydowani tańsze niż wykonanie ich z masy bitumicznej.

W 2020 roku Gmina Leśna przeprowadziła inwestycję polegającą na przebudowie czterech odcinków dróg gminnych
o łącznej długości 372 mb. W ramach zadania wykonano wówczas nawierzchnię z płyt ażurowych (po śladzie koła)
na drodze w Grabiszycach Górnych dz. nr 199, w Grabiszycach Dolnych dz. nr 207, 209 , w Leśnej przy ul. Pocztowej
dz. nr 716/62 oraz w Świeciu dz. nr 492. Koszt inwestycji wyniósł 164 tys. zł., a całość pokryta została z budżetu Gminy
Leśna.

W 2020 roku wykonano remonty (poprzez nawiezienie materiału bazaltowego oraz jego mechaniczne zagęszczenie) dróg
publicznych i wewnętrznych między innymi:

– ul. Krótka w Pobiednej (dz. nr 419) – całość drogi;

– ul. Dworcowa, dz. nr 667/1 i 678, dojazd do posesji nr 44-45;

– ul. Dworcowa w Pobiednej (dz. nr 668) dojazd do posesji nr 26-28 odcinek ok 120 m;

– ul. Podgórna w Pobiednej (dz. nr 239 oraz 264) tereny przy garażach oraz dojazd do posesji nr 4;

– ul. Wola Sokołowska (odcinek drogi gminnej) dojazd do posesji nr 2-6 odcinek 70 m;

– Grabiszyce Górne dz. nr 487, dojazd do posesji nr 76, na odcinku około 120 m;

– Grabiszyce Górne dz. nr 98, na odcinku około 50 m;

– Grabiszyce Górne dz. nr 357 na odcinku około 790 m

– Grabiszyce Dolne dz. nr 118, dojazd do posesji nr 23, na odcinku około 80 m;

– Kościelniki Średnie dz. nr 97, dojazd do posesji 1-5 na odcinku około 200 m;

– Kościelniki Średni dz. nr 63 (łącznik – droga publiczna 109930D);

– ul. Elizy Orzeszkowej w Leśnej dz. nr 838 dojazd do posesji nr 66 na Smolnik na odcinku około 80 m;

– ul. Kościelna w Leśnej dz. nr 784/10 na odcinku około 100 m;

– Wolimierz dz. nr 112 droga dojazdowa do posesji nr 80 i 81 na odcinku około 20 m;

– Świecie droga dojazdowa do OSP Świecie (dz. nr 581) na odcinku około 70 m;

– Świecie droga dojazdowa do posesji nr 184-189 dz. nr 410/3 na odcinku około 90 m

– Smolnik dz. nr 302 na odcinku około 300 m;

Dodatkowo wykonano meliorację rowu przydrożnego w m. Pobiedna, na drodze do „Stacji Wolimierz” na odcinku 11 mb
wraz z montażem dwóch studzienek deszczowych i jego połączenie z rowem przydrożnym w celu prawidłowego
odprowadzania wody deszczowej. Wykonano również utwardzenie placu/parkingu przy cmentarzu na ul. Stromej
w Leśnej oraz placu/parkingu przy Miejsko-Gminnym przedszkolu im. Kubusia Puchatka w leśnej

W ramach współpracy z Gminą Mirsk wykonano remont drogi dojazdowej do posesji nr 190 i 191 w Wolimierzu
oraz zamontowano nowy przepust w ciągu drogi dz. nr. 7

W celu zapewnienie bezpieczeństwa użytkowników ruchu drogowego w m. Miłoszów zamontowano dwa progi
zwalniające, co związane było ze zleceniem dokumentacji projektowej oraz zatwierdzeniem zmiany istniejącego
oznakowania drogi gminnej.

DROGI POWIATOWE:

Sieć dróg powiatowych przebiegających przez Gminę Leśna (miejscowości) to 31,88 km. Drogi powiatowe stanowią
własność Starosty Lubańskiego, w imieniu którego ich zarządzaniem w kwestii bieżącego utrzymania jak i inwestycyjnym
zajmuje się Powiatowy Zarządu Dróg w Lubaniu.

Stan techniczny dróg powiatowych oceniamy jako dobry. Obserwujemy jednak niezadowalający stan bieżącego ich
utrzymania. Każdego roku Burmistrz Leśnej kierował szereg pism monitujących do PZD Lubań z prośbą o wykoszenie
poboczy, uprzątnięcie zanieczyszczeń po zimowym utrzymaniu dróg jak i też poprawę stanu technicznego urządzeń
usytuowanych w pasie drogowym bądź wcześniejsze rozpoczęcie akcji zimowego utrzymania dróg powiatowych.
Niestety, nie przynosi to oczekiwanego rezultatu w postaci szybkiego usunięcia nieprawidłowości lub wprowadzenia
zmian.

DROGI WOJEWÓDZKIE:

Przez Gminę Leśna przebiegają drogi wojewódzkie nr 360, 358, 393 o łącznej długości ok 28 km, których utrzymaniem
zajmuje się Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu.

Na mocy porozumienia z dnia 10.05.2017r. w sprawie powierzenia zadań w zakresie letniego i zimowego utrzymania dróg
wojewódzkich zawartego pomiędzy Województwem Dolnośląskim a Powiatem Lubańskim, kompetencje i prawa
na drogach wojewódzkich zostały przejęte przez Powiat Lubański, z ramienia którego zadania realizuje Powiatowy Zarząd
Dróg w Lubaniu.

Zgodnie z treścią wyżej cytowanego porozumienia Powiat Lubański zobowiązany jest do realizacji zadań związanych z:

utrzymaniem nawierzchni drogi, chodników, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych
z drogą;

wykonywaniem robót interwencyjnych, robót utrzymaniowych i zabezpieczających;

przeciwdziałaniem niszczeniu dróg przez ich użytkowników;

sadzeniem, utrzymaniem oraz usuwaniem drzew i krzewów.

Stan techniczny dróg wojewódzkich na terenie Gminy uległ znacznej poprawie poprzez wykonanie remontu nawierzchni
drogi relacji Platerówka – Świecie oraz drogi przebiegającej od skrzyżowania Pobiedna/Świecie do Gryfowa Śląskiego.

Tak jak i w przypadku dróg powiatowych Burmistrz Leśnej m.in. skierował szereg pism monitujących do DSDiK
we Wrocławiu z prośbą o wykoszenie poboczy, uprzątnięcie zanieczyszczeń po zimowym utrzymaniu dróg jak i też
poprawę stanu technicznego urządzeń usytuowanych w pasie drogowym. Niestety, nie można w tym miejscu stwierdzić
że wszystkie wnioski zostały zrealizowane.

Najtrudniejszym do właściwego utrzymania czystości jest odcinek od zjazdu z drogi gminnej (z Kopalni Grabiszyce)
w Smolniku do stacji przeładunkowej na ul. Baworowo w Leśnej. Ww. odcinek drogi, jak i przyległe do niego chodniki
wielokrotnie był przedmiotem monitów kierowanych do Powiatowego Zarządu Dróg w Lubaniu, Dolnośląskiej Służby
Dróg i Kolei we Wrocławiu, Inspekcji Transportu Drogowego oraz Komendy Powiatowej Policji w Lubaniu. Wnosiliśmy
o wzmożenie prac porządkowych na w/w odcinku jak i dokonywania pomiaru prędkości samochodów ciężarowych
transportujących urobek, sprawdzenia ich stanu technicznego, wagi transportowanego materiału bazaltowego, jak
i sposobu przewozu (plandekowanie przyczep). Przeprowadzane kontrole eliminowały nieprawidłowości jedynie na krótki
okres czasu. Od kilku lat w sezonie letnim trasa zwózki urobku polewana jest wodą w celu zmniejszenia ilości unoszącego
się pyłu a pracownicy kopalni jak i PZD Lubań „akcyjnie” oczyszczają teren drogi powiatowej jak i wojewódzkiej
z zanieczyszczeń.

Oświetlenie w Gminie w 2020
Modernizacja

Wymienionych zostało 6 słupów oświetlenia drogowego wraz z wysięgnikiem o wysokości 8 m oraz 8 opraw
oświetleniowych na oprawy typu LED w miejscowości Smolnik za kwotę 46 125,00 zł brutto.

Dodatkowo dokonano wymiany 2 słupów oświetlenia drogowego w miejscowości Smolnik (przy posesji nr 67)
oraz na ul. Wiejskiej za kwotę 4 182,00 zł brutto.

Jest to działanie służące poprawie efektywności energetycznej związanej z modernizacją oświetlenia (art. 19 ust. 1 pkt 3
ustawy z dnia 20 maja 2016 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 545 t.j.) Modernizacja opraw oświetlenia ulicznego jest realizowana
w ramach Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Leśna – działanie IV.

Budowa

Wybudowano 8 nowych punktów oświetlenia drogowego z oprawami typu LED wraz z przewodem zasilającym o długości
270 mb w miejscowości Szyszkowa na kwotę 15 095,20 zł brutto.

Konserwacja (wydatki bieżące)

W wyniku zapytania ofertowego z dnia 25.11.2019 r. wyłoniono wykonawcę czynności konserwacyjnych urządzeń
oświetlenia zewnętrznego ulic, placów i dróg składających się z 589 punktów świetlnych na terenie Gminy Leśna.
Wykonawca: Firma ZOBUD Rafał Nowosza z Zaręby zaoferowała kwotę 59 899,18 zł brutto, co przekłada się na cenę 8,48
zł konserwacji jednego punktu świetlnego/m-c.

Majątek Tauronu konserwowany jest w ramach odrębnej umowy. Na terenie Gminy Leśna jest 492 punktów należących
do Tauron Dystrybucja S.A. Umowa na kwotę 61 224,48 zł co przekłada się na cenę 10,37 zł konserwacji jednego punktu
świetlnego/m-c.

Szukaj … SZUKAJ

K AT E G O R I E

Wybierz kategorię

BĄDŹ NA BIEŻĄCO

   

Prawa autorskie © 2021 Raport o stanie gminy – OnePress motyw wg FameThemes

STRONA GŁÓWNA SPIS TREŚCI WSKAŹNIKI REJESTRY BIEŻĄCE RAPORT

 Drukuj / Zapisz PDF

https://www.famethemes.com/themes/onepress
https://raport.lesna.pl/strona-glowna/
https://raport.lesna.pl/spis-tresci/
https://raport.lesna.pl/wskazniki/
https://raport.lesna.pl/category/zrodla/rejestry-biezace/
https://raport.lesna.pl/raport-o-stanie-gminy/raport-online/
javascript:void(0);


Edukacja w 2020 roku
Gmina Leśna jest organem prowadzącym dla następujących placówek edukacyjnych:

1. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Smolniku,

2. Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Jana Pawła II w Pobiednej (w skład którego wchodzi Szkoła Podstawowa
oraz Przedszkole),

3. Miejsko-Gminne Przedszkole im. Kubusia Puchatka w Leśnej,

4. Żłobek Miejski w Leśnej,

5. Publiczne Przedszkole w Stankowicach.

Na terenie Gminy Leśna funkcjonują także niepubliczne placówki oświatowe, które otrzymują dotację z budżetu Gminy
na pokrycie wydatków bieżących.

1. Niepubliczne Przedszkole ,,Leśne El�ki ‘’,

2. Niepubliczne Przedszkole Centrum Opieki i Rozwoju ,,Tęczowa Dolina’’,

3. Niepubliczne Przedszkole ,,Szyszkowa Polana’’.

W 2020 r. przekazano z budżetu gminy 2 038 220,46 zł na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego dla
trzech przedszkoli niepublicznych oraz jednego przedszkola publicznego prowadzonego przez inny podmiot niż gmina.

Dotacja została wypłacona na następującą liczbę dzieci:

Niepubliczne Przedszkole ,,Leśne El�ki’’ średnio 41,41 dzieci miesięcznie,

Niepubliczne Przedszkole Centrum Opieki i Rozwoju ,,Tęczowa Dolina’’ średnio 77,75 dzieci miesięcznie,

Niepubliczne Przedszkole ,,Szyszkowa Polana’’ średnio 42,16 dzieci miesięcznie,

Przedszkole Publiczne w Stankowicach średnio 13,25 dzieci miesięcznie.

Oświata publiczna w liczbach :

Placówka oświatowa Oddziały
w 2018/2019

Uczniowie
w 2018/2019

Oddziały
w 2019/2020

Uczniowie
w 2019/2020

Szkoła Podstawowa
w Smolniku

30 494 26 496

Szkoła Podstawowa
w Pobiednej

8 96 8 97

Przedszkole w Pobiednej 3 36 2 46

Miejsko Gminne Przedszkole
w Leśnej

4 92 5 100

Wydatki poniesione przez gminę Leśna a subwencja oświatowa

Subwencja oświatowa w 2020 r.: 7 400 227,00 zł,

Do�nansowanie realizacji zadań z zakresu wychowania przedszkolnego w 2020 r.: 338 561,00 zł,

Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe 67 805,10 zł.

Wydatki:

Miejsko Gminne Przedszkole – 1 233 267,58 zł,

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pobiednej- 2 334 967,37 zł,

Szkoła Podstawowa w Smolniku – 6 529 975,02 zł,

Przedszkola prowadzone przez inny podmiot niż gmina – 2 112 000,00 zł.

Dzieci niepełnosprawne w szkołach

Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego posiadało:

Placówka oświatowa Uczniowie w 2019 r. Uczniowie w 2020 r.

Szkoła Podstawowa w Smolniku do sierpnia 2019 r. – 14 od września
2019 r. – 17

19

Szkoła Podstawowa
w Pobiednej

9 do sierpnia 2020 r. – 9 od września
2020 r. – 7

Miejsko Gminne Przedszkole
w Leśnej

do sierpnia 2019 – 2 od września 2019 –
3

2

Dowóz uczniów uprawnionych do szkół i przedszkoli na terenie Gminy

Jednym z zadań gminy jest zapewnienie transportu uczniów do publicznych szkół i przedszkoli z terenu gminy Leśna.
Usługa ta w 2020 r. realizowana była przez Firmę Handlowo Usługową ,,Bielawa’’ Bielecki Krzysztof w Leśnej. Wykonawca
usługi został wyłoniony w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego.
Z przewozów szkolnych w 2020 r. korzystało średnio 281,8 uczniów miesięcznie. W 2019 r. z przewozów korzystało
średnio 300,8 uczniów miesięcznie.

Dowóz dzieci niepełnosprawnych

Ponadto w 2020 r. gmina realizowała dowóz uczniów niepełnosprawnych do Specjalnego Ośrodka Szkolno –
Wychowawczego w Lubaniu i Zespołu Placówek Edukacyjno – Wychowawczych w Lwówku Śląskim. Usługę transportu 15
uczniów do Lubania świadczyła �rma przewozowa ,,WELLOD’’ Hurtownia Instalatorstwo Elektryczne Władysław Gojżewski
wyłoniona w trybie zapytania ofertowego. Natomiast przewóz do Lwówka Śląskiego wykonywał środek transportu
stanowiący własność Zespołu Placówek. Transportem do tej placówki objęto trzech uczniów.

Dokonywany był również zwrot kosztów przewozu jednego ucznia do Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego
w Wojcieszowie ponoszonych przez opiekuna dziecka.

W 2019 r. gmina Leśna świadczyła usługę transportu do Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Lubaniu dla
18 uczniów.

Zatrudnienie- kadra pedagogiczna

W 2020 r. w przedszkolach, szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Leśna pracowało 95
nauczycieli (82,47 etatów) oraz 20 pracowników administracji i obsługi (14 etatów). Łącznie 115 osób.

Najliczniejszą grupę nauczycieli pod względem stopni awansu zawodowego stanowią nauczyciele dyplomowani – 55%
ogółu zatrudnionych nauczycieli.

Placówka
Oświatowa

Nauczyciel
stażysta

Nauczyciel
kontraktowy

Nauczyciel
mianowany

Nauczyciel
dyplomowany

Nie wprowadzony
stopień awansu

Szkoła Podstawowa
w Smolniku

3 3 16 40 –

Szkoła Podstawowa
w Pobiednej

– 3 7 9 –

Miejsko Gminne
Przedszkole

1 2 4 3 2

Dotacje i programy

W 2020 r. placówki oświatowe, dla których gmina Leśna jest organem prowadzącym brały udział w licznych realizacjach
programów oraz projektach.

Nowoczesna Edukacja – Celem głównym projektu był rozwój u uczniów ze szkół podstawowych gminy Leśna
kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy poprzez realizację zajęć dodatkowych, kół zainteresowań
oraz wyrównanie szans edukacyjnych poprzez realizację zajęć wyrównawczych oraz wsparcie szkół w zakresie
wyposażenia w pomoce i podniesienie kompetencji nauczycieli.

Akademia Równych Szans – Celem projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych uczniów zakresie
matematyki, przedmiotów przyrodniczych, kompetencji informatycznych, porozumiewania się w języku
angielskim oraz wzmocnienie szans indywidualnego rozwoju poprzez wzrost kompetencji.

Zdalna Szkoła i Zdalna Szkoła + –W ramach projektu Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II oraz Szkoła
Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Pobiednej otrzymały sprzęt komputerowy, który został wypożyczony
uczniom do uczestniczenia w nauce zdalnej.

Przystań w sieci – To projekt edukacyjny, który powstał z inicjatywy Facebooka, NASK, PIB i UNCEF Polska. Został
stworzony z myślą o uczniach, nauczycielach poszukujących odpowiedzi na pytania dotyczące odpowiedzialnego
korzystania z Internetu, ochrony własnego wizerunku w sieci i bezpieczeństwa online.

Maluch + – Program “Maluch+” wspiera rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – żłobków, klubów
dziecięcych i dziennych opiekunów. Celem programu “Maluch+” było zwiększenie dostępności terytorialnej
i �nansowej miejsc opieki w żłobkach, klubach dziecięcych i u dziennych opiekunów dla wszystkich dzieci, w tym
dzieci niepełnosprawnych oraz wymagających szczególnej opieki.

Przeprowadzone remonty w 2020 r.

W 2020 r. przeprowadzono w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Leśna
m.in. remonty:

1. Naprawa dachu budynku Szkoły Podstawowej w Smolniku,

2. Konserwacja pokrycia dachu sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Smolniku,

3. Wymiana ogrodzenia przy budynku Przedszkola w Pobiednej,

4. Wyłożenie fragmentu nawierzchni przy wejściu kostką brukową w Szkole Podstawowej w Pobiednej,

5. Remont uszkodzonego dachu – uzupełnienie braków blachy miedziowej w Szkole Podstawowej w Pobiednej,

6. Wymiana wykładziny podłogowej w sali lekcyjnej w Szkole Podstawowej w Smolniku,

7. Wymiana części ogrodzenia siedziby SP w Smolniku.
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Zabytki w Gminie w 2020 roku
We wrześniu 2020 roku Burmistrz Leśnej informował mieszkańców w ogłoszeniu, że osoba lub �rma będąca właścicielem
lub posiadaczem zabytku wpisanego do Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta i Gminy Leśna, może ubiegać się o dotację
na do�nansowanie prac na takim obiekcie.

Mieszkańcy złożyli 23 wnioski o udzielenie takiej dotacji. Z tego 16 z miasta Leśna (najwięcej – z ul. Kochanowskiego
i Rynku), a 7 z 4 miejscowości gminy: Pobiednej, Wolimierza, Szyszkowej i Stankowic.

Na wsparcie prac związanych z obiektem zabytkowym mogła być udzielona dotacja obejmująca do 35 proc. Burmistrz
Leśnej wytypował do do�nansowania 2 dotacje (z Szyszkowej i Leśnej). W budżecie Gminy na 2021 roku zabezpieczono
na realizację tych dotacji 51 tys. zł.

W ramach zachowania dziedzictwa kulturowego Fundacja DZIKI ZACHÓD z Grabiszyc zajęła się utrwalaniem i odtwarzania
dziejów Zakładów Przemysłu Jedwabniczego Dolwis w Leśnej. Gmina wsparła �nansowo (dotacją) wydanie książki
o dziejach tego zakładu h opartych na wspomnieniach i relacjach byłych pracowników. Gmina otrzymała 500 egz. ww.
publikacji, która jest systematycznie bezpłatnie rozprowadzana wśród mieszkańców.

Stowarzyszenie „ZAMEK CZOCHA” ze Stankowic – Suchej wystąpiło do Gminy o dotację i otrzymała ją
na „UPOWSZECHNIANIE WIEDZY Z DZIEDZICTWA NARODOWEGO POPRZEZ PUBLIKACJĘ KSIĄŻKI O OBOZIE
KONCENTRACYJNYM GROSS-ROSEN FILIA HARTMANNSDORF 1944 – 1945 (DODRUK KSIĄŻKI)”. Efektem realizacji jest
dodruk publikacji książkowej „AL Hartmannsdorf – Zapomniana �lia obozu koncentracyjnego KL Gross Rosen” Wydanie
zostało zaktualizowane, uwzględniając wydarzenia z ostatnich lat dotyczące obozu. Dodruk wykonano w nakładzie 200
egz. z tego 170 egz. otrzymała Gmina Leśna, a Stowarzyszenie i autorzy – 30 egz.

16 lutego 2020 w Miłoszowie miało miejsce uroczyste zapalenie zniczy pamięci i złożenie kwiatów przy pomniku
upamiętniającym więźniów niemieckiego hitlerowskiego obozu AL Hartmannsdorf – �lii obozu koncentracyjnego
Gross-Rosen. Organizatorami tego spotkania pamięci byli: Stowarzyszenie „Zamek Czocha” oraz Rada Sołecka
Miłoszowa. W jego trakcie Janusz Skowroński, autor książki o miejscowym obozie wygłosił prelekcję oraz przekazał
społeczności Miłoszowa w imieniu rodziny p. Gierki – ostatniego żyjącego więźnia tego obozu pamiątkowy album,
który wręczył sołtys Paulinie Wójcik. Następnie regionalista Krzysztof Urban, współautor wielu książek o wydarzeniach II
wojnie światowej na terenie Dolnego Śląska, przedstawił część swoich zbiorów (fotogra�e, zdjęcia, katalog niemiecki)
związanych z dziejami obozu.
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Ochrona zdrowia i profilaktyka uzależnień w 2020 roku
Podstawą do realizacji Gminnego Programu Pro�laktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ustanowionego w
Uchwale Nr XVIII/142/2019 Rady Miejskiej w Leśnej z dnia 20 grudnia 2019 r. jest art. 41 ust. 1 – 3 ustawy z dnia z dnia 26
października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2277 ze zm.)

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020 ustanowiony został uchwałą Nr XVIII/139/2019 z dnia 20
grudnia 2019 r. również miał realizować zadania własne Gminy w obszarze pro�laktyki i terapii narkomanii, zawarte
w art. 10 ustawy z dnia z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2020 r. poz. 2050). Za realizację
zadań wynikających z obu Programów odpowiedzialna była Miejsko Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych, w skład której wchodzi sześciu członków w tym Pełnomocnik ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
i Narkomanii powołany w sierpniu przez Burmistrza Leśnej w oparciu o art. 4.2 ustawy z dnia 26 października 1982r.
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi.

Źródłem �nansowania realizacji powyższych Programów są wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów
alkoholowych. Dochody z tego tytułu wyniosły 189 424 zł oraz dodatkowo 39 306,51 zł, które nie zostały wykorzystane
w poprzednim roku budżetowym (2019) i zostały przeznaczone na realizację Programów w 2020 roku.

Miejsko-Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2020 roku przyznała do�nansowania
na następujące działania:

„Wypoczynek zimowy z programem pro�laktycznym dla dzieci z terenu Gminy Leśna”. Wniosek złożył Ośrodek
Kultury i Sportu w Leśnej. Liczba osób biorących udział: 15 dzieci z rodzin problemowych. Do�nansowanie
w kwocie: 3750 zł

„Książki radość dają tym co je czytają i bez nałogów czas spędzają”. Wniosek złożyła Szkoła Podstawowa im. Jana
Pawła II w Smolniku. Liczba osób biorących udział: 257 uczniów. Do�nansowanie w kwocie: 1950 zł

„Rodzinne wycieczki rowerowe dla mieszkańców Gminy Leśna”- 5 tras rowerowych. Wniosek złożył Ośrodek
Kultury i Sportu w Leśnej. Liczba osób biorących udział: 21. Do�nansowanie w kwocie: 1900 zł na wynagrodzenie
dla przewodnika turystyki rowerowej.

„Relaksacyjne koncerty na gongach dla mieszkańców Gminy Leśna”. Wniosek złożył Ośrodek Kultury i Sportu.
Zadanie zostało zrealizowane w czterech cyklach koncertów: 3 w Leśnej i 1 w Pobiednej. Liczba osób biorących
udział: Leśna kolejno 18 osób, 13 osób, 11 osób. Pobiedna 7 osób. Do�nansowanie w kwocie: 1080zł
na wynagrodzenie dla terapeuta zajęciowego.

„Wypoczynek letni”. Konkurs wygrało Biuro Podróży FIDES-TRAVEL. Termin wyjazdu: 18.08.20 r. – 31.08.20 r.
Miejsce: Dźwirzyno. Liczba osób biorących udział: 20 dzieci z rodzin z problemami. Koszt: 27 360 zł.

„XXVI Międzynarodowy Festiwal Muzyczny i Zlot Rodzin Abstynenckich – Złoty Potok Resort 2020”. Wniosek
złożyło Lubańskie Stowarzyszenie Abstynentów Odnowa. Do�nansowanie w kwocie: 1500 zł dla czterech
mieszkańców Gminy Leśna.

„Dzień Sportu w Leśnej” połączony ze świętem kolorów Holi. Wniosek złożył Ośrodek Kultury i Sportu w Leśnej.
Liczba osób biorących udział: ok 600. Do�nansowanie w kwocie: 3045 zł.

„Aktywizacja sportowa dzieci i młodzieży z terenu Miasta Gminy Leśna poprzez organizację zajęć pozalekcyjnych
sportowych w kierunku piłki nożnej”. Wniosek złożył Miejsko Gminny Klub Sportowy Włókniarz. Liczba osób
biorących udział: ok. 96 dzieci. Do�nansowanie w kwocie: 2500 zł na bramkę przestawną do piłki nożnej.

Z powodu sytuacji epidemiologicznej w kraju nie doszło do realizacji dwóch zadań:

Chcę zdrowo i bezpiecznie żyć bez narkotyków i dopalaczy” – warsztaty adresowane do uczniów klas IV-VIII SP.
im. J.P. w Smolniku i ich rodziców. Zajęcia prowadzone przez Instruktora Terapii Uzależnień Aleksandra Matusiak.
Program obejmował 2h zajęć z uczniami klas IV oraz 3 godziny warsztatów z uczniami klas V-VIII.

Warsztaty „Prowadzenie zajęć o charakterze animacyjnym” – zajęcia z młodzieżą w wieku 15-19 lat . Zadanie
obejmowało: Cykl Make It! zainteresowania techniczne; Upcykling – Zrób to sam! – wykorzystywanie
uszkodzonych i zużytych urządzeń AGD i opakowań; Poczuj Rytm! – zajęcia muzyczne

Więcej o działaniach Miejsko Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych znajdziesz w Sprawozdaniu
z gminnego programu pro�laktyki i rozwiazywania problemów alkoholowych
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Kultura, kultura fizyczna, sport i rekreacja w 2020 roku Szukaj … SZUKAJ
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28.02.2020 r. w sala widowiskowej Ośrodka Kultury i Sportu w Leśnej odbyła się Gminna Gala Sportu. Poświęcona była
nagrodzeniu przez Burmistrza Leśnej młodych sportowców oraz trenerów za ich osiągnięcia w 2019 roku.

Gmina wspierała przez cały rok 2020 (organizacyjnie, rzeczowo, �nansowo) działania miejscowych organizatorów zajęć
i przedsięwzięć związanych ze sportem, kulturą �zyczną i rekreacją.

Stowarzyszenie „Be Active Leśna” z Leśnej realizowało projekt pn. „Aktywizacja sportowo-rekreacyjna mieszkańców Gminy
Leśna” W ramach zadania zaplanowano na 2020 rok 5 działań. Pierwszym były 2 cykle spotkań rekreacyjno-sportowych.
W cyklu jesiennym odbyło się 11 treningów (25 osób), cykl jesienny– 16 treningów (25 osób). Imprezy biegowe wpłynęły
m.in. na poprawę kondycji �zycznej uczestników, rezygnacje części osób z nałogów. Drugie zadanie to organizacja 6-7
marca 2020 spotkań sportowo-kulturalnych z okazji Dnia Kobiet. Kolejne zadanie to treningi sportowo-rekreacyjne członków
Stowarzyszenia, a następne to uczestnictwo członków Stowarzyszenia w wydarzeniach sportowych w kraju. Niestety,
ze względu na pandemię wiele imprez biegowych zostało odwołanych. Udało się uczestniczyć w biegach w Głogowie,
Lubawce, Półmaratonie w Gdyni, biegach Niepodległości w Jeleniej Górze i Poznaniu. Z powodu pandemii grudniowy bieg
plenerowy i ognisko musiały zostać odwołane.

Ludowy Zespół Sportowy Fatma z Pobiednej uzyskał dotację na „Promowanie kultury �zycznej i sportu jako zdrowego stylu
życia wśród mieszkańców Pobiednej w dyscyplinie pika nożna”. Klub uczestniczy w rozgrywkach sportowych DZPN Jelenia
Góra. Ze względu na pandemię rozgrywki zostały ograniczone. Klub ponosi koszty przygotowania boisk, utrzymania
pawilonu, rozgrywek ligowych, treningów.

Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Granica Miłoszów zajmowało się„Popularyzacją piłki nożnej wśród lokalnej społeczności
we wsi Miłoszów i miasta Leśna” Zadanie polegało na organizacji zajęć sportowych i rekreacyjnych (treningów, meczów,
turniejów). Klub uczestniczył w rozgrywkach piłki nożnej organizowanych przez Dolnośląski Związek Piłki Nożnej.
Powiększyło się także grono kibiców, a w imprezach organizowanych i współorganizowanych przez Granicę brali udział
mieszkańcy wsi.

Ludowo-Uczniowski Klub Sportowy Kwisa z Leśnej realizował projekt: „Popularyzacja kultury �zycznej dla dzieci i młodzieży
Gminy Leśna poprzez organizację zajęć sportowych oraz zawodów sportowych w dyscyplinie kajak polo i kajakarstwie
górskim” W ramach zadania zorganizowano 400 godzin zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży z terenu gminy. Zajęcia
odbywały się w salach sportowych, na torze kajakowym i basenie , były też biegi w terenie i zajęcia na basenie krytym
w Lubaniu. Uczestnikami było 30 uczniów ze szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych. Ze względu
na pandemię nie odbyły się zawody z wykorzystanie fot oceli na torze kajakowym w Leśnej.

Miejsko-Gminny Klub Sportowy Włókniarz z Leśnej prowadził w 2020 dwa duże projekty. Jeden z nich to „Popularyzacja
sportu w środowisku lokalnym w dyscyplinie piłka nożna”

Szkolenie zawodników poprzez prowadzenie zajęć sportowych w piłce nożnej objęło w ramach tego zadania młodzież
w wieku 15 – 19 lat (25 osób) oraz seniorów (25 osób). Uczestniczyli oni w rozgrywkach piłkarskich organizowanych
przez OZPN Jelenia Góra. W realizacji zadania uczestniczyła wykwali�kowana kadra trenerska, wolontariusze, działacze.

Drugim projektem było „Propagowanie zadań w zakresie piłki nożnej dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Leśna poprzez
długoterminowe szkolenie i udział w rozgrywkach”. Odbiorcami tego zadania były dzieci w wieku 7 – 16 lat. Oferent
zorganizował dla nich długoterminowe szkolenie sportowe w dyscyplinie piłka nożna w celu osiągnięcia optymalnej
sprawności oraz uczestnictwa w rozgrywkach sportowych organizowanych przez OZPN Jelenia Góra. Treningi prowadzili
wykwali�kowani trenerzy, uczestniczyło w nich 5 grup po ok. 20 osób. Najmłodsze grupy – Skrzat, Żak i Orlik uczestniczyły
w turniejach na zasadzie popularyzacji piłki nożnej, a Młodzicy i Trampkarze – w rozgrywkach ligi w formie meczów
piłkarskich.

Sprawozdanie z działalności OKiS za 2020 rok
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Planowanie przestrzenne w 2020 roku
W 2020 r. przez Radę Miejską w Leśnej podjęte zostały dwie uchwały dot. otwarcia prac nad zmianami w obowiązujących
dokumentach planistycznych:

uchwała nr XXVI/184/2020 Rady Miejskiej w Leśnej z dnia 28 sierpnia 2020 r. w sprawie przystąpienia
do opracowania zmiany ustaleń tekstowych miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Leśna,

uchwała XXVIII/192/2020 Rady Miejskiej w Leśnej z dnia 29.10.2020 r. w sprawie przystąpienia do opracowania
zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Leśna.

Zmiany tekstowe dotyczyły będą przede wszystkim dopuszczenia na terenach zabudowy zagrodowej „RM” lokalizowania
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, mieszkaniowo-usługowej i letniskowej na użytkach nie objętych ochroną
gruntów rolnych, umożliwieniem używania gontu bitumicznego jako pokrycia dachowego budynków jak i wiat
oraz budynków gospodarczych (z wyłączeniem budynków zabytkowych), dopuszczeniem na terenach o symbolu „U”
sytuowania budynków pomocniczych, zmiany co do zachowania powierzchni biologicznie czynnej dla garaży szeregowych
które zlokalizowane mogą być na wyodrębnionych działkach geodezyjnych.

Zmiany w drugiej uchwale dotyczą wskazanych terenów w obrębach:

Leśna z zabudowy wielorodzinnej na jednorodzinną (cz. dz. 556/6, cz. dz. 555/5 oraz działka nr 556/6)
oraz zmianę przeznaczenia na teren usługowy (dz. nr 216, 221, 217);

Grabiszyce Średnie: z zabudowy zagrodowej na zabudowę mieszkaniową (dz. nr 425/1, 425/2), w związku
z likwidacją szkoły w Grabiszycach Średnich (obszar w rejonie działki nr 276) zostanie przekształcony
na szerokorozumiany teren usług, z uwagi na plany sołectwa co do utworzenia w centralnej części wsi centrum
rekreacji (dz. nr 152 i 153) tereny zabudowy mieszkaniowej przekształcone zostaną na teren usług sportu
i rekreacji;

Pobiedna z zabudowy wielorodzinnej na jednorodzinną (dz. nr 740/5, 740/7, 740/8 i część działki nr 743),
z zabudowy zagrodowej na jednorodzinną (dz. nr 323, 324/1, 324/2, 325, 326/1, 328, 274, 275, 276, 267/4 i teren
MN/36).

Do końca grudnia 2020 r. zebrane zostały materiały (opinie z instytucji wskazanych w ustawie o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym) i dokonano analizy wyjściowej i złożonych wniosków. Opracowany został także
projekt mpzp oraz prognoza oddziaływania na środowisko. Opracowane dokumenty z początkiem 2021 r. roku zostały
przekazane do uzgodnień, aktualnie trwa termin składania wniosków w ramach wyłożenia projektu planu do publicznego
wglądu. Planuje się podjęcie uchwały kończącej proces planistyczny na sesji czerwcowej 2021 r. po czym uchwała rady
Miejskiej przekazana zostanie dla służb Wojewody Dolnośląskiego w celu kontroli prawidłowości procedury zmian mpzp.

W 2020 roku Gmina Leśna przystąpiła do projektu „Wspólna Przestrzeń – partycypacyjne planowanie przestrzenne
w gminach”, realizowanego przez Fundację Sendzimira w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-
2020, współ�nansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Wysokość otrzymanego grantu
na działania związane z projektem wyniosła 20 000 zł. W ramach „Wspólnej Przestrzeni” w grudniu 2020 roku
uruchomiony został punkt konsultacyjny, w którym można dowiedzieć się więcej o planowaniu przestrzennym.
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Pomoc społeczna w 2020 roku
W 2020 r. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Leśnej udzielił wsparcia 258 rodzinom (483 osoby w tych
rodzinach). W liczbie tej ujęte zostały wszystkie rodziny, które skorzystały z różnych form pomocy, tj. w postaci zasiłków
stałych, okresowych i celowych, a także te które otrzymały wyłącznie pomoc w postaci pracy socjalnej. Oznacza to,
że 4,94% mieszkańców gminy Leśna jest objętych pomocą społeczną.

Pracownicy socjalni przeprowadzili 910 wywiadów środowiskowych (rodzinnych), które miały na celu rozeznanie
środowiska rodzin oczekujących pomocy pod względem sytuacji rodzinnej, zawodowej, materialnej, zdrowotnej
i mieszkaniowej oraz w miarę możliwości rozwiązania problemów i pomocy wyjścia z zaistniałej trudnej sytuacji.
Do MGOPS w Leśnej w opisywanym okresie wpłynęło 1134 wniosków o udzielenie pomocy, wydano 1274 decyzji.

W 2020 roku podobnie jak w latach poprzednich dominującym powodem korzystania ze środków pomocy społecznej
w Gminie Leśna było bezrobocie, które występuje w 162 rodzinach oraz ubóstwo, które dotyka 195 rodzin. Z uwagi
na utrzymujący się wciąż wysoki wskaźnik bezrobocia niezbędne jest podejmowanie działań ukierunkowanych przede
wszystkim na zwiększenie szans w znalezieniu zatrudnienia przez osoby borykające się z problemem bezrobocia,
nieaktywne zawodowo, zagrożone wykluczeniem społecznym.

Poważnym powodem ubóstwa w Gminie jest także niepełnosprawność występująca w 88 rodzinach oraz długotrwała
choroba, która występuje 97 rodzinach. Ubóstwo jest zjawiskiem bardzo negatywnym, które wyraźnie oddziałuje
na jakość i poziom życia, a przez to na zadowolenie społeczne. Można wyróżnić wiele przyczyn i rodzajów ubóstwa – dużą
bierność, pasywność, która pozwala na utrzymywanie się wyłącznie ze środków pomocy społecznej, bez re�eksji
o podjęciu próby poprawy własnego losu. Warto podkreślić, że ze zjawiskiem bezrobocia oraz wspomnianą postawą
związane są często patologie społeczne takie jak alkoholizm, które bardzo często współwystępują również z ubóstwem.

Więcej o działaniach Miejsko-Gminnego Ośrodek Pomocy Społecznej w Leśnej przeczytasz w Sprawozdaniu z działalności
Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Leśnej za 2020 rok.
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Bezpieczeństwo mieszkańców i mienia w 2020 roku
Na terenie gminy Leśna funkcjonuje 6 jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej tj:

OSP Leśna,

OSP Pobiedna,

OSP Grabiszyce,

OSP Świecie,

OSP Szyszkowa

OSP Złotniki Lubańskie.

Zadania określone w statutach OSP zdecydowanie wykraczają poza obszar ratowniczo-gaśniczy. Jednostki w 2020 r.
realizowały zadania także z zakresu ratownictwa technicznego (szczególnie ratownictwa w komunikacji drogowej),
udzielania kwali�kowanej pierwszej pomocy, ratownictwa wodnego, minimalizowania zagrożeń związanych z klęskami
żywiołowymi.     

Strażacy wspierali działania  w zwalczaniu wirusa SARS-CoV-2 poprzez dostarczanie żywności dla osób będących
w kwarantannie, dowożeniu środków dezynfekcyjnych, rozdawaniu dla mieszkańców gminy masek ochronnych
i przekazywaniu komunikatów o zagrożeniach związanych z pandemią.

Liczba strażaków ochotników ogółem wynosi 140 osób w tym 12 kobiet, a mogących brać bezpośredni udział
w działaniach ratowniczo-gaśniczych 107 osób w tym 4 kobiety.

Wyposażenie jednostek:

12 samochodów ratowniczo-gaśniczych,

17 motopomp w tym 9 pływających,

6 autopomp,

16 pilarek spalinowych do drewna,

3 piły do betonu,

8 agregatów prądotwórczych,

1 agregat oddymiający,

16 aparatów powietrznych,

4 zestawy hydraulicznych narzędzi do ratownictwa technicznego,

łódź motorowa,

2 łodzie wiosłowe,

ponton.

Wszystkie pojazdy wyposażone są w niezbędny sprzęt ratowniczo-gaśniczy w tym armaturę wodną, torby sanitarne
PSP/OSP R1, węże ssawne i tłoczne, drabiny przystawne oraz sprzęt i wyposażenie ochronne strażaka oraz aparaty
ochrony dróg oddechowych (oprócz OSP Złotniki i OSP Świecie).

W 2020 gmina Leśna poniosła wydatki związane z funkcjonowaniem Ochotniczych Straży Pożarnych (ekwiwalenty
strażackie, ubezpieczenia pojazdów i członków OSP, zakup materiałów pędnych, zakup elementów wyposażenia
strażackiego, napraw sprzętu, przeglądów technicznych pojazdów i sprzętu, energii elektrycznej) w wysokości 258 844 zł.

Więcej o tematyce OSP w Gminie Leśna przeczytasz tutaj.

Nieruchomości gminne są rok rocznie objęte ubezpieczeniem gminnym. Jednakże do roku 2018 do ubezpieczenia
nie były podawane lokale komunalne położone w budynkach wspólnot mieszkaniowych. W tym roku zostały podjęte
działania mające na celu ubezpieczenie całości majątku gminy, w tym także lokali we wspólnotach mieszkaniowych.

W roku 2020 zostało przeprowadzone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego i od 1 lipca ubiegłego roku
ubezpieczenie majątku gminy zostało powierzone Towarzystwu Ubezpieczeniowemu COMPENSA S.A. Wykaz
ubezpieczonych nieruchomości jest co pół roku aktualizowany w celu ustalenia wysokości składek.
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Organizacje społeczne w 2020 roku
W budżecie Gminy Leśna zarezerwowane zostały środki �nansowe na wspieranie organizacji pozarządowych. Wysokość
środków dla organizacji, ustalona na rok 2020 w uchwale budżetowej to 200 000 zł.

W styczniu 2020 roku do dyspozycji podmiotów III sektora postawiono w ramach pierwszego otwartego konkursu kwotę
180 000,00 zł. Były to środki na:

1. działalność z zakresu polityki społecznej (m.in. wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych, osób
niepełnosprawnych, ochrona i promocja zdrowia) – 10 000 zł

2. upowszechnianie turystyki – 20 000 zł

3. wspieranie i upowszechnianie kultury �zycznej – 150 000 zł.

Na konkurs, ogłoszony przez Burmistrza Leśnej Zarządzeniem nr 5/2020 z dnia 15 stycznia 2020 roku, złożono 9 ofert.
Wszystkie zostały złożone w wymaganym terminie. Obejmowały one sfery:

1. działalność z zakresu polityki społecznej – 1 oferta

2. upowszechniania turystyki – 1 oferta

3. wspierania i upowszechniania kultury �zycznej – 7 ofert.

W wyniku rozstrzygnięcia konkursu Burmistrz Leśnej przyznał 9 dotacji na kwotę 146 750,00 zł dla organizacji
pozarządowych z terenu Gminy Leśna. W ramach tego konkursu sfery życia społecznego wsparto następującymi
środkami budżetowymi:

1. działalność z zakresu polityki społecznej – 5 000,00 zł

2. upowszechniania turystyki – 1 750,00 zł

3. wspierania i upowszechniania kultury �zycznej – 140 000,00 zł.

W pierwszym półroczu 2020 roku podpisano także 1 umowę na wsparcie realizacji zadań publicznych w trybie
pozakonkursowym – ze sfery polityki społecznej, na kwotę 5 000,00 zł (druk książki – wspomnień o Dolwisie).

29 czerwca 2020 roku Burmistrz Leśnej ogłosił drugi konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu turystyki.
W ustalonym terminie wpłynęła 1 oferta. Zgodnie z ogłoszeniem konkursowym do�nansowane mogły być wyłącznie
zadania mające na celu oznakowanie gminnych szlaków turystycznych – według koncepcji zawartej w dokumencie: „JEST
GDZIE CHODZIĆ” PROJEKT OZNAKOWANIA SZLAKÓW TURYSTYCZNYCH W GMINIE LEŚNA. Zaproponowane w ofercie
elementy oznakowania szlaków (głównie drogowskazy, słupki, strzałki kierunkowe) miały wymiary niezgodne
z dokumentem koncepcyjnym. Z tych względów oferta nie została zaaprobowana do do�nansowania.

Dlatego kolejnym zarządzeniem nr 267/2019 Burmistrza Leśnej z dnia 3 września 2020 roku ogłoszony został trzeci
konkurs na realizację zadań publicznych – ponownie ze sfery turystyki. Wpłynęła 1 oferta. Komisja konkursowa oceniła ją
pozytywnie, a Burmistrz Leśnej zatwierdził na to zadanie pozostałą w tej sferze kwotę, tj. 18 250,00 zł.

W ramach tzw. małych grantów (tryb art. 19a ustawy) Burmistrz Leśnej do�nansował w drugim półroczu realizację 2
zgłoszonych zadań – na kwotę 11 000,00 zł. Jedno dotyczyło sfery polityki społecznej (poprawa bazy drużyny pożarniczej),
a drugie sfery kultury i dziedzictwa narodowego (dodruk książki o obozie Hartmannsdorf – Miłoszów).

ŚRODKI PRZEKAZANE ORGANIZACJOM W 2020 ROKU Kwota dotacji w zł Wykorzystanie dotacji w zł

TRYB KONKURSOWY 165 000 162 059,42

TRYB ART. 19A USTAWY (UPROSZCZONY) 16 000 16 000

OGÓŁEM 181 000 178 059,42

Dotacje Gminy Leśna w 2020 roku związane ze sportem

Nazwa podmiotu wraz z nazwą zadania publicznego
Kwota
dotacji

wg umowy

Realizacja
na dzień

31.12.2020

Ludowo-Uczniowski Klub Sportowy „Kwisa”, ul. Polna 5, 59-820 Leśna „Poprawa
bazy sportowej w Leśnej – basen do kajak polo”

46 000 43 000

Miejsko-Gminny Klub Sportowy Włókniarz, ul. Sienkiewicza 60A; 59-820 Leśna
„Poprawa infrastruktury obiektu sportowego na Stadionie Miejskim w Leśnej”

54 000 54 000

RAZEM 100 000 97 000

W 2020 roku organizacje pozarządowe wsparte zostały przez władze samorządowe Leśnej kwotą 281 000,00 zł,
z których wykorzystały 275 059,42 zł. Biorąc pod uwagę ograniczenia związane z pandemią koronawirusa, które
utrudniały, ograniczały lub uniemożliwiały realizację wielu zadań – należy uznać wykorzystanie tych środków za wysokie.

Sprawozdanie OPP

OPP 2020 prezentacja
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Priorytety na rok 2021
Zdecydowana większość działań zaplanowanych na rok 2021 ma swoje korzenie w programach i planach
długoterminowych zamieszczonych na stronach Raportu.

Wiele z nich ma także swoje podstrony i miejsca w internecie, gdzie możemy na bieżąco śledzić ich postęp. Odsyłamy
do szczegółowych zapisów na już istniejących podstronach Raportu a poniżej przedstawiamy hasłowo najważniejsze
zadania, które są lub będą realizowane w roku 2021:

1. Inwestycje Wodno-Kanalizacyjne, zgodnie z przyjętym w Programie harmonogramem

2. Most na Kwisie

3. Błękitno-ZIelona Infrastruktura w Leśnej

4. Prace nad zintegrowanym produktem turystycznym gminy i rozwojem turystyki sportowej w tym budowa pola
kempingowego i namiotowego

5. Centrum Produktów Lokalnych – podjęcie działań rewitalizacyjnych w budynku dworca PKP w Leśnej

6. Inwestycje dotyczące turystyki i estetyki w Leśnej, szczególnie w Rynku i Ratuszu – zgodnie z raportem z badań
Wspólna Przestrzeń

7. Programy z zakresu ochrony środowiska, ekodoradztwo dla mieszkańców gminy

8. Rewitalizacja Dolwisu – zaplanowanie działań, opracowanie koncepcji i dokumentacji

9. Rozwój współpracy z organizacjami społecznymi – Centrum Społeczne

10. Rozwój inicjatyw lokalnych, akcji społecznych i ekologicznych

11. Nowe działania i imprezy o charakterze kulturalnym, sportowym poprawiające atrakcyjność życia w Leśnej
i zwiększające rozpoznawalność turystyczną gminy

12. Wzrost znaczenia gminy Leśna na szczeblu regionalnym.
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