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

II. Demografia
Gminę Kudowa-Zdrój na dzień 31 grudnia 2019 r. zamieszkiwało 9455 osób zameldowanych na pobyt
stały w tym mężczyźni to 4462 osoby i kobiety to 4993 osoby.
W grupie mężczyzn:
- w wieku przedprodukcyjnym (0-18 lat) było 803 osób,
- w wieku produkcyjnym (19-65 lat) było 2933 osób,
- w wieku poprodukcyjnym (po 65 roku życia) było 726 osób.
W grupie kobiet:
- w wieku przedprodukcyjnym (0-18 lat) było 767 osób,
- w wieku produkcyjnym (19-60 lat) było 2607 osób,
- w wieku poprodukcyjnym (po 60 roku życia) było 1619 osób.
Dla porównania w 2018 roku Gminę Kudowa-Zdrój na dzień 31 grudnia 2018 r. zamieszkiwało 9552
osób zameldowanych na pobyt stały w tym mężczyźni to 4518 osoby i kobiety to 5034 osoby.
W grupie mężczyzn:
- w wieku przedprodukcyjnym (0-18 lat) było 813 osób,
- w wieku produkcyjnym (19-65 lat) było 2992 osób,
- w wieku poprodukcyjnym (po 65 roku życia) było 713 osób.
W grupie kobiet:
- w wieku przedprodukcyjnym (0-18 lat) było 771 osób,
- w wieku produkcyjnym (19-60 lat) było 2672 osób,
- w wieku poprodukcyjnym (po 60 roku życia) było 1591 osób.
Gminę Kudowa-Zdrój na dzień 31 grudnia 2019 r. zamieszkiwało 313 osób zameldowanych na pobyt
czasowy. Natomiast na dzień 31 grudnia 2018 r. zameldowanych na pobyt czasowy było 332 osób.
W ciągu 2019 r. urodziło się 75 dzieci a zmarło 113 mieszkańców. Dla porównania w 2018 r. urodziło
się 58 dzieci a zmarło 116 osób.
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III. Realizacja budżetu obywatelskiego
W 2019 roku odbyła się IV edycja Budżetu Obywatelskiego, którego zasady zostały określone Uchwałą
Nr XLVIII/300/18 Rady Miejskiej Kudowy – Zdroju z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zasad i trybu
przeprowadzenia konsultacji społecznych dla realizacji Budżetu Obywatelskiego Kudowy – Zdroju na
2019 rok.
Zgodnie z w/w uchwałą łączna kwota zadań przyjętych do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego
na rok 2019 w gminie Kudowa -Zdrój wyniosła 150.000,00 PLN w tym:
a) 100.000 zł przeznaczono na tzw. „duże projekty” gdzie wartość jednostkowego projektu nie mogła
przekroczyć 50.000,00 zł;
b) 50.000 zł przeznaczono na mikroprojekty w tym: jeden projekt o maksymalnej wartości 20.000 zł
i trzy projekty do 10.000 zł.
W wyniku ogłoszenia o możliwości zgłaszania projektów do Budżetu Obywatelskiego, wpłynęło 11
propozycji zadań, które następnie zostały poddane głosowaniu:
Numer
projektu

01

02

03

04

05

06

07

08

Nazwa projektu, jego lokalizacja (o ile dotyczy) i opis
Utworzenie nowoczesnej pracowni komputerowej w
Zespole Szkół Publicznych im. Jana Pawła II w KudowieZdroju.
Lokalizacja: budynek Zespołu Szkół Publicznych im. Jana
Pawła II ul. Szkolna 8, sala nr 41
Skwer kultury
Lokalizacja: teren zielony wokół Kudowskiego Centrum
Kultury Sportu
Plac Zabaw „Pogodny Zakątek”
Lokalizacja: działka nr 698/16 obręb Słone, ul. Pogodna ( za
garażami)
Moniuszkowska ławeczka multimedialna
Lokalizacja: w bliskiej okolicy lub w samym ogrodzie
muzycznym im. Władysława Skoraczewskiego w Parku
Zdrojowym.
Kolorowa kraina zabawek
Lokalizacja: Przedszkole im. Kubusia Puchatka ul. 1 Maja 16 z
oddziałami przedszkolnymi przy ul. Pogodnej 9 i ul.
Kościuszki 58
Zakup tablicy wyników sportowych i sprzętu do pielęgnacji
murawy na stadionie piłkarskim ZKS Włókniarz KudowaZdrój
Lokalizacja: stadion przy ul. Nad Potokiem
Lokalny Klub Kodowania
Lokalizacja: Miejska Biblioteka Publiczna
Defibrylator AED ratuje życie
Lokalizacja: Park Zdrojowy (punkt centralny- okolice Pijalni
Wód), Osiedle Zakrze/Fabryczna (okolice Ronda Tkacza),
Osiedle ul. Zdrojowa (budynek Biblioteki Miejskiej)

Koszt szacunkowy
projektu po
weryfikacji w zł

20 000,00

50 000,00

50 000,00

20 000,00

10 000,00

20 000,00

10 000,00

20 000,00

5

09

10

11

Doposażenie placu zabaw w Kudowie-Zdrój ul. Pogodna
Lokalizacja: ul. Pogodna (przy szkole)
Poprawa warunków sanitarnych w toaletach w Społecznym
Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kudowie-Zdroju
Lokalizacja: teren Społecznego Zespołu SzkolnoPrzedszkolnego przy ul. Słone 72.
Poprawa bazy sportowej klubu sportowego Luks Czermna
poprzez zakup i montaż 2 komplety piłkochwytów
Lokalizacja: boisko sportowe ul. T. Kościuszki (dz. Nr 245/2 i
244/3 obręb Czermna)

10 000,00

50 000,00

20 000,00

Wyniki głosowania kształtowały się następująco:

Liczba kart wyjętych z urny
Liczba głosów ważnych
Liczba głosów nieważnych
Oddania głosu przez osobę nieuprawnioną do głosowania

Papierowo
3 073
3 043
30
2

Braku wypełnienia wszystkich pól obowiązkowych karty do
głosowania
Oddania więcej niż jednego głosu przez jedną osobę

% całości
100
99,02
0,98

26
2

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

Nazwa projektu

Liczba
głosów
ważnych

Miejsce

450

II

495

I

424

III

610

I

158

VI

PROJEKTY DUŻE DO 50.000 ZŁ
03

10

01

06

08

Plac Zabaw „Pogodny Zakątek”
Lokalizacja: działka nr 698/16 obr. Słone, ul. Pogodna ( za
garażami)
Poprawa warunków sanitarnych w toaletach w Społecznym
Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kudowie-Zdroju
Lokalizacja: teren Społecznego Zespołu SzkolnoPrzedszkolnego przy ul. Słone 72.
MIKROPROJEKT DO 20.000 ZŁ
Utworzenie nowoczesnej pracowni komputerowej w Zespole
Szkół Publicznych im. Jana Pawła II w Kudowie-Zdroju.
Lokalizacja: budynek Zespołu Szkół Publicznych im. Jana Pawła
II ul. Szkolna 8, sala nr 41
Zakup tablicy wyników sportowych i sprzętu do pielęgnacji
murawy na stadionie piłkarskim ZKS Włókniarz KudowaZdrój
Lokalizacja: stadion przy ul. Nad Potokiem
Defibrylator AED ratuje życie
Lokalizacja: Park Zdrojowy (punkt centralny - okolice Pijalni
Wód),

6

11

05

07
09

Osiedle Zakrze/Fabryczna (okolice Ronda Tkacza)
Osiedle ul. Zdrojowa (budynek Biblioteki Miejskiej)
Poprawa bazy sportowej klubu sportowego Luks Czermna
poprzez zakup i montaż 2 kompl. piłkochwytów
Lokalizacja: boisko sportowe ul. T. Kościuszki (dz. Nr 245/2 i
244/3 obr. Czermna)
MIKROPROJEKTY DO 10.000 ZŁ
Kolorowa kraina zabawek
Lokalizacja: Przedszkole im. Kubusia Puchatka ul. 1 Maja 16 z
oddziałami przedszkolnymi przy ul. Pogodna 9 i ul. Kościuszki
58
Lokalny Klub Kodowania
Lokalizacja: Miejska Biblioteka Publiczna
Doposażenie placu zabaw w Kudowie-Zdrój ul. Pogodna (
przy szkole)
Lokalizacja: ul. Pogodna ( przy szkole)

527

II

334

I

44

II

1

III

Zgodnie z § 7 ust.2 Regulaminu stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XLVIII/300/18 Rady Miejskiej
Kudowy – Zdroju z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji
społecznych dla realizacji Budżetu Obywatelskiego Kudowy – Zdroju na 2019 rok do realizacji przyjęto
zadania według kolejności uzyskanej liczby głosów, aż do wyczerpania środków przeznaczonych na
realizację zadań, tj. 150.000 zł, co przedstawia tabela poniżej.
LISTA PROJEKTÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO REALIZACJI I ZREALIZOWANYCH
W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO
KUDOWY – ZDROJU NA 2019 ROK
Numer
projek
tu

03

10

Koszt szacunkowy
LICZBA
GŁOSÓW
projektu po
WAŻNYCH
weryfikacji
PROJEKTY DUŻE DO 50.000 ZŁ

Nazwa projektu, jego
lokalizacja (o ile dotyczy)

Plac Zabaw „Pogodny
Zakątek”
Lokalizacja: działka nr
698/16 obręb Słone, ul.
Pogodna ( za garażami)
Poprawa warunków
sanitarnych w toaletach w
Społecznym Zespole
Szkolno-Przedszkolnym w
Kudowie-Zdroju
Lokalizacja: teren
Społecznego Zespołu
Szkolno-Przedszkolnego przy
ul. Słone 72.
RAZEM

MIEJ
SCE

REALIZACJA

50 000,00

450

2

55 755,90

50 000,00

495

1

50 000,00

100 000,00

105 755,90
7

06

05

07

09

MIKROPROJEKT DO 20.000 ZŁ
Zakup tablicy wyników
sportowych i sprzętu do
pielęgnacji murawy na
stadionie piłkarskim ZKS
20 000,00
Włókniarz Kudowa-Zdrój
Lokalizacja: stadion przy ul.
Nad Potokiem
RAZEM
20 000,00
MIKROPROJEKTY DO 10.000 ZŁ
Kolorowa kraina zabawek
Lokalizacja: Przedszkole im.
Kubusia Puchatka ul. 1 Maja
16 z oddziałami
przedszkolnymi przy ul.
Pogodna 9 i
ul.
Kościuszki 58
Lokalny Klub Kodowania
Lokalizacja: Miejska
Biblioteka Publiczna
Doposażenie placu zabaw w
Kudowie-Zdroju ul. Pogodna
( przy szkole)
Lokalizacja: ul. Pogodna (
przy szkole)

610

1

19 252,50

19 252,50

10 000,00 zł

334

1

9 998,73

10 000,00 zł

44

2

9 975,64

10 000,00 zł

1

3

10 000,00

RAZEM

30 000,00

CAŁOŚĆ PLAN

150 000,00

29 974,37
CAŁOŚĆ
WYKONANIE

154 982,77

Realizacja zadań miała miejsce w okresie od stycznia 2019 r. do grudnia 2019 r.

IV. Wykonanie budżetu gminy Kudowa-Zdrój za 2019 rok i stan finansów gminy
Informacje finansowe
A. Wykonanie budżetu gminy Kudowa-Zdrój za 2019 rok i stan finansów gminy
Dochody i wydatki w 2018 i 2019 roku
L.p.
1
a)

Wyszczególnienie
dochody ogółem w tym:
dochody własne w tym:
dochody ze sprzedaży majątku

2018
42 209 157,85
24 101 051,16
1 541 438,70

2019
53 257 350,11
31 849 745,00
1 417 607,57
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b)
c)
2
a)
b)
3
a)
4

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

6 167 807,00

6 568 079,00

6 597 974,33
878 725,26
9 008 677,00
9 099 429,69
43 403 214,03
565 968,48
39 169 788,26
4 233 425,77
-1 194 056,18
733 116,83
20 208 592,58

6 655 228,10
5 547 863,64
10 288 050,00
11 119 555,11
52 400 513,79
569 373,71
43 651 724,66
8 748 789,13
856 836,32
1 479 657,31
21 091 962,89

Analiza wskaźnikowa za 2018 i 2019 rok
L.p.

Nazwa wskaźnika

wartość 2018

wartość 2019

1

dochody gminy ogółem
w zł na 1 mieszkańca

4 275,64

5 638,68

2

udział dochodów
własnych w dochodach
ogółem

57,10%

59,80%

3

wykorzystanie bazy
podatkowej we
własnych podatkach i
opłatach lokalnych

96,40%

95,81%

4

udział wydatków
majątkowych w
wydatkach ogółem

9,75%

16,70%

5

obciążenie wydatków
bieżących wydatkami
na wynagrodzenia

38,50%

36,19%

6

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

55,47%

60,03%

Opis
wskaźnik pokazuje ogólny
poziom dochodów gminy,
przypadających na 1
mieszkańca
wskaźnik pokazuje, jaka
część dochodów gminy
pochodzi z dochodów
własnych
wskaźnik pokazuje, w jakim
% gmina wykorzystuje
potencjał dochodowy z
tytułu podatków i opłat
lokalnych (wykonane
dochody/wykonane
dochody + skutki
udzielonych ulg, zwolnień i
odroczeń w w/w źródłach
dochodów
wskaźnik pokazuje
aktywność inwestycyjną
gminy
wskaźnik pokazuje, jaka
część wydatków bieżących
gminy jest przeznaczona na
wypłaty wynagrodzeń wraz
z pochodnymi
wskaźnik pokazuje poziom
obciążenia bieżących
wydatków największymi
rodzajami wydatków tj.
oświata, pomoc społeczna i
wspieranie rodziny.
9

7

relacja wyniku budżetu
do dochodów ogółem

-2,83%

+1,61%

8

relacja wyniku
operacyjnego do
dochodów ogółem

1,74%

2,78%

9

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

40,11%

33,11%

10

obciążenie dochodów
obsługą zadłużenia

6,41%

8,13%

11

relacja wyniku
operacyjnego i
dochodów ze sprzedaży
majątku do dochodów
ogółem

5,39%

5,44%

12

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

3,67%

3,80%

13

potencjał spłat
zadłużenia

11,26%

13,74%

wskaźnik pokazuje poziom
nadwyżki lub deficytu
budżetowego
wskaźnik związany z
płynnością finansową,
pokazuje jaka część
dochodów może być
przeznaczona na obsługę
zadłużenia
wskaźnik pokazuje łączny
poziom zadłużenia, bez
uwzględniania zadłużenia
związanego ze
zobowiązaniami (na
prefinansowanie i wkład
własny) zaciągniętymi na
realizację projektów
współfinansowanych z
budżetu UE w odniesieniu
do dochodów ogółem
wskaźnik określa, jaka część
dochodów przeznaczona
została na obsługę
zadłużenia (spłata rat
kapitałowych, wykup
obligacji, odsetki)
wskaźnik jest miarą
"potencjału obsługi
zadłużenia
wskaźnik określa, jaka część
dochodów przeznaczona
została na obsługę
zadłużenia (spłata rat
kapitałowych, wykup
obligacji, odsetki) z
wyłączeniem zobowiązań
zaciągniętych na realizację
projektów dofinansowanych
z UE
wskaźnik pokazuje relację
nadwyżki operacyjnej
powiększonej o dochody ze
sprzedaży majątku do kwoty
zobowiązań łącznych
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B. Wieloletnia Prognoza Finansowa
Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kudowa-Zdrój sporządzona jest do 2039 roku, w związku z
przewidywanym zakończeniem spłaty planowanej do zaciągnięcia w latach 2019-2022 pożyczki z
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska na finansowanie zadania pn. „Budowa budynku żłobka i
przedszkola o podwyższonym standardzie energooszczędności w Kudowie-Zdroju”.
W niniejszym opracowaniu zakres podstawowych danych dotyczących Wieloletniej Prognozy
Finansowej zawężono do wykonania za 2019 rok i prognozy na trzy kolejne lata.
l.p.
1.
2.

Wyszczególnienie
Dochody ogółem
Wydatki bieżące ( bez
obsługi długu)

2018
53 257 350,11

2020
58 502 254,68

2021
2022
51 345 569,08 52 452 932,00

43 072 350,95

46 789 483,79

46 346 746,08 46 593 752,00

nadwyżka budżetowa z lat
198 495,63
3. ubiegłych powiększona o
wolne środki
środki do dyspozycji na
obsługę długu i wydatki
10 383 494,79
4.
majątkowe (poz. 1poz.2+poz.3)
spłata i obsługa długu
4 338 887,27
5.
(raty +odsetki)
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

1 503 874,62

0,00

0,00

13 216 645,51

4 998 823,00

5 859 180,00

3 231 547,75

1 947 472,72

2 823 541,72

6 044 607,52

9 985 097,76

3 051 350,28

3 035 638,28

8 748 789,13
wydatki majątkowe
nadwyżka /deficyt
-2 704 181,61
środków finansowych
(poz. 6-poz.7)
kredyty/pożyczki/obligacje 4 208 061,65
wynik finansowy budżetu
(poz. 8 +poz.9)
nadwyżka operacyjna
1 503 880,04
(dochody bieżące wydatki bieżące)
kwota długu na koniec
1 479 657,31
roku

15 491 371,76

4 876 772,28

5 228 627,28

-5 506 274,00

-1 825 422,00

-2 192 989,00

5 466 274,00

1 825 422,00

2 172 989,00

40 000,00

20 000,00

20 000,00

0,00

20 000,00

0,00

591 406,71

2 079 954,00

2 734 880,00

środki do dyspozycji na
wydatki majątkowe (poz.
4-poz.5)

Z przedstawionej tabeli wynika, że nadwyżka operacyjna jest na niskim poziomie. Nie pozwala na
obsługę zadłużenia (spłata rat), co skutkuje koniecznością zaciągania nowych zobowiązań, na spłatę
wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Realizacja inwestycji na zaplanowanym poziomie również
wymaga finansowania zwrotnego.
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V. Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Kudowa-Zdrój
Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Kudowa-Zdrój stanowi załącznik nr 3 do sprawozdania
z wykonania budżetu za 2019 rok przyjętego zarządzeniem nr 0050.53.2020 Burmistrza Miasta
Kudowa-Zdrój z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Kudowa-Zdrój za 2019 r. –
http://www.bip.ug-kudowazdroj.dolnyslask.pl/dokument,iddok,13649,idmp,35,r,r

VI. Informacja o realizacji zadań inwestycyjnych w 2019 r

Nazwa i wartość zadania brutto w zł

Informacje o stanie realizacji

Środki
zewnętrzne w
zł

Zadania z lat ubiegłych zakończone w 2019 r.

1

Budowa ścieżek rowerowych typu Singletrack w
Kudowie-Zdroju (Brzozowie)

2

Wartość zadania: 885 000,00 zł
Dostawa i montaż 2 stacji do ładowania
rowerów.

3

4

Wartość zadania: 63 099,00 zł
Termomodernizacja w zakresie docieplenia
elewacji budynku, docieplenia dachów
spadzistych oraz wymiany pokrycia
stropodachów wraz z ich ociepleniem,
malowanie istniejącego pokrycia dachów
spadzistych z blachy płaskiej, naprawa instalacji
odgromowej w budynku ZSP im. Jana Pawła II
przy ul. Pogodnej 9 (dawna ul. Buczka) w
Kudowie-Zdroju
Wartość zadania: 470 363,71 zł
Termomodernizacja w zakresie wymiany
stolarki okiennej i drzwiowej, docieplenia
elewacji budynku, docieplenia dachów
spadzistych oraz naprawy instalacji
odgromowej w budynku Szkoły Podstawowej nr
3 przy ul. Kościuszki 58 w Kudowie-Zdroju

Termin zakończenia inwestycji:
22.11.2019 r.
.

752 250,00

Termin dostawy i montażu
stacji: 04.10.2019 r

53 634,15

Termin zakończenia inwestycji:
13.05.2019 r.

399 809,15

Termin zakończenia inwestycji:
21.06.2019 r.

297 891,54

Termin zakończenia I etapu:
17.05.2019 r.
Termin zakończenia II etapu:
17.07.2019

70 967,78

Termin zakończenia:
25.11.2019 r.

219 362,21

Wartość zadania: 350 460,63 zł
5

Dostawa i montaż 5 szt. wiat przystankowych
Wartość zadania: 141 609,90zł

6

Przebudowa ul. Moniuszki
Wartość zadania: 243 762,87 zł

12

7

Przebudowa ul. Słowackiego
Wartość zadania: 1 131 985,10 zł

8

Budowa boiska do gry w boule
Wartość zadania: 43 000,00 zł

9

Przebudowa ul. Warszawskiej, Poznańskiej i
Chopina

Termin zakończenia:
23.12.2019 r.

829 206,57

Termin zakończenia:
17.07.2019 r.

38 695,70

Termin zakończenia:
17.10.2019 r

1 219 717,66

Wartość zadania: 1 750 410,77 zł
Zadania planowane i zakończone w 2019 r.

1

2

Dostawa średniego samochodu ratowniczo –
gaśniczego z napędem 4x4 dla OSP w KudowieCzermnej
Wartość zadania: 810 570,00 zł
Modernizacja i doposażenie boiska klubu
sportowego LUKS Czermna w Kudowie- Zdroju
(budowa obiektu szatniowego)

Termin odbioru:
30.12.2019 r.

560 000,00

Termin zakończenia:
12.2019 r.

47 000,00 zł

Termin zakończenia:
23.08.2019 r.

0

Termin zakończenia:
08.2019 r.

0

Termin zakończenia:
07.2019 r.

0

Termin zakończenia:
18.12.2019 r.

0

Termin zakończenia:
06.12.2019 r

0

Wartość zadania: 100 515,00 zł

3

Budowa placu zabaw „Pogodny zakątek w
Kudowie-Zdroju”
Wartość zadania: 53 664,90 zł

4

Wykonanie remontu łazienki w Społecznym
Zespole
Szkolno-Przedszkolnym w
Kudowie-Zdroju

5

Wartość zadania: 50 000,00 zł
Doposażenie oraz wymiana urządzeń
zabawowych na istniejącym placu zabaw w
miejscowości Kudowa-Zdrój.

6

7

Wartość zadania: 10 000,00 zł
Wzmocnienie konstrukcji i fundamentów
budynku Klubu Seniora w Kudowie-Zdroju
Wartość zadania: 47 970,00 zł
Wykonanie hydrologicznego otworu w celu
ujęcia wód podziemnych piętra kredowego przy
ul. Nad Potokiem w Kudowie-Zdroju,
Wartość zadania: 26 087,50

Zadania rozpoczęte w 2019 r. i planowane do zakończenia w latach następnych

1

Aqua Mineralis Glancesis
Zakup i instalacja sprzętu do multimedialnych
pokazów plenerowych

Realizacja zadania
przeniesiona
na lata 2020-2021

85% wartości
inwestycji

Wartość zadania 75 000 euro
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2

3

4

5

6

Przebudowa ul. Matejki
Wartość zadania: 992 300,26 zł
Przebudowa ul. Lubelskiej i Kombatantów
1 370 459,31 zł
Przebudowa ul. Nad Potokiem i Norwida
Wartość zadania: 2.029.500,00 zł
Budowa placu zabaw na ul. Kombatantów
Wartość zadania: 243 256,00 zł
Budowa muru oporowego przy ul. Lubelskiej

7

Wartość zadania: 73 800,00 zł
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji
w ul. Kościuszki od nr 87 do nr 101

8

Wartość zadania: 840 249,44 zł
Rozbudowa sieci wodnej i kanalizacyjnej
sanitarnej wciągu ul. Wrzosowej – etap III

Realizacja zakończona w
styczniu 2020 r.

892 971,01

Zakończenie realizacji
planowane na 06.2020 r.

976 759,76

Zakończenie realizacji
planowane na 10.2020 r.

1 028 233,75

Zakończenie realizacji
planowane na 05.2020 r.

176 891,93

Realizacja zakończona
w marcu 2020 r.

0

Zakończenie realizacji zadania
planowane na maj 2020 r.

0

Zakończenie realizacji zadania
planowane na kwiecień 2020 r.

0

Wartość zadania: 79 950,00 zł

VII. Informacja o strategiach, programach i planach obowiązujących w 2019 r. oraz
informacja o stanie ich realizacji
STRATEGIE I PROGRAMY
A .STRATEGIE
1.Strategia Rozwoju Gminy Kudowa-Zdrój i Rozwoju Produktów Turystycznych (lata 2004-2020)
przyjęta uchwałą Nr XXIII/117/2004 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 31 maja 2004 r.
2.Strategia Rozwiazywania Problemów Społecznych na lata 2014-2020 przyjęta uchwałą Nr
XLVI/318/14 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 września 2014 r.
3. Strategia rozwoju Miasta Europejskiego Kudowa – Nachod 2014 – 2024 przyjęta uchwałą nr
XXXVII/261/13 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie akceptacji projektu
Deklaracji Miasta Europejskiego Kudowa-Zdrój – Nachod.
4. Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego południowej i zachodniej części Dolnego Śląska zwanej
„Strategia Rozwoju Sudety 2030” przyjęta uchwałą nr V/24/19 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia
30 stycznia 2019 r.
B. PROGRAMY I PLANY
1.Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w
Kudowie-Zdroju na lata 2019-2024 przyjęty uchwałą Nr VIII/49/19 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z
dnia 29 kwietnia 2019 r.
2. Program Usuwania Wyrobów Zawierających Azbest z terenu Gminy Kudowa-Zdrój przyjęty uchwałą
Nr XVII/91/16 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 2 marca 2016 r. (program obejmuje lata 20092032 – poprzedni gminny program był przyjęty uchwałą Nr XIII/79/07 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z
dnia 27 września 2007 r.).
3. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kudowa – Zdrój” przyjęty uchwałą Nr XIX/109/1 Rady
Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 26 kwietnia 2016 r. z późn. zm.
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4. Lokalny program rewitalizacji Gminy Kudowa-Zdrój przyjęty uchwałą Nr XXV/148/16 Rady Miejskiej
Kudowy-Zdroju z dnia 19 września 2016 r. zmieniająca uchwałę Nr XIX/109/16 Rady Miejskiej Kudowy
– Zdroju w sprawie przyjęcia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kudowa – Zdrój”
5. Kontynuacja programu profilaktyki zdrowotnej „Szczepienia przeciwko czynnikom ryzyka raka szyjki
macicy dziewczynek urodzonych w latach 1999-2003 na lata 2013-2016” przyjęty uchwałą Nr
XXXIII/191/17 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 27 marca 2017 r.
6. Program współpracy Gminy Kudowa-Zdrój z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019 przyjęty uchwałą Nr III/10/18 Rady
Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 7 grudnia 2018 r.
7. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania
Narkomanii dla Gminy Kudowa-Zdrój na 2019 r. przyjęty uchwałą Nr III/8/18 Rady Miejskiej KudowyZdroju z dnia 7 grudnia 2018 r.
8. Program Opieki nad Zwierzętami Bezdomnymi oraz Zapobiegania Bezdomności Zwierząt na terenie
Gminy Kudowa-Zdrój przyjęty uchwałą Nr VII/38/19 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 28 marca
2019 r.
9. Aktualizacja założeń do Planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczna i paliwa gazowe dla Gminy
Kudowa-Zdrój przyjęta uchwałą Nr LI/320/18 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 18 października
2018 r. dotycząca ”Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczna i paliwa gazowe dla
Gminy Kudowa-Zdrój przyjętego uchwałą nr XXII/145/12 z dnia 27 września 2012 r..
10. Gminny Program Wspierania Rodziny dla Gminy Kudowa-Zdrój na lata 2018-2020 przyjęty uchwałą
Nr III/9/18 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 7 grudnia 2018 r.
11. Wieloletni program osłonowy w zakresie dożywiania ”Posiłek w szkole i w domu” na lata 20192023 przyjęty uchwałą Nr V/26/19 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 stycznia 2019 r.

Informacja o realizacji strategii, programów i planów
L.p.

1.

Nazwa
strategii

Strategia
rozwoju
Miasta
Europejskiego
Kudowa –
Nachod 2014 2024

Akt zatwierdzający

Główne założenia

Stan
realizacji

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

Deklaracja
Dążąc do zapewnienia jak
najlepszych warunków
rozwoju Miasta
Europejskiego Kudowa-Zdrój
– Nachod oraz sąsiadujących
ze sobą regionów polskich i
czeskich, samorządy
partnerskie Kudowy oraz
Nachodu deklarują
prowadzenie ścisłej
współpracy we wszystkich
dziedzinach życia społeczno –
gospodarczego.
Celem współpracy jest
wspólne planowanie oraz
realizacja projektów
rozwojowych Miasta
Europejskiego Kudowa-Zdrój
– Nachod bez ograniczeń
wynikających z granicy
państwowej tak, aby
zapewnić jak największe
korzyści mieszkańcom oraz

W
trakcie
realizacji

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

2.

Strategii
Rozwoju
Gminy
Kudowa Zdrój
oraz Rozwoju
Produktów
Turystycznych

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

W
trakcie
realizacji

Należy
dokonać
analizy pod
kątem
konieczności
przyjęcia
kolejnej
Strategii po
2020 roku
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3.

Strategia
rozwoju
społecznogospodarczego
południowej i
zachodniej
części Dolnego
Śląska, zwanej
„Strategia
Rozwoju
Sudety 2030”

4.

Strategia
Rozwiązywania
Problemów
Społecznych
na lata 20142020

uchwała nr V/24/19
Rady Miejskiej
Kudowy-Zdroju z dnia
30 stycznia 2019 r.

uchwała Nr
XLVI/318/14 Rady
Miejskiej KudowyZdroju z dnia 30
września 2014 r.

Przyjęcie „Strategii Rozwoju
Sudety 2030” pomoże w
staraniach o uwzględnienie
subregionów wałbrzyskiego
i jeleniogórskiego jako
obszarów strategicznej
interwencji państwa w
aktualizowanej Krajowej
Strategii Rozwoju
Regionalnego. Co skutkować
będzie włączeniem tego
obszaru do wsparcia
finansowego w ramach
tworzonego Krajowego
Programu Operacyjnego
2020+ oraz innych krajowych
programów operacyjnych
dedykowanych obszarom
problemowym.
Zatwierdzenie przez Radę
Miejską powyższej strategii
umożliwi skuteczniejsze
ubieganie się o środki
finansowe z Budżetu Państwa
oraz Unii Europejskiej w
nowej perspektywie
finansowej 2021-2027.

W
trakcie
realizacji

W
trakcie
realizacji

Szczegółowa
informacja na
str. 46 Raportu

1. Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie
w Kudowie-Zdroju na lata 2019-2024 przyjęty uchwałą Nr VIII/49/19 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju
z dnia 29 kwietnia 2019 r.
SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ
OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE W KUDOWIE – ZDROJU NA LATA 2019 – 2024

L.p.

ZADANIE

PODEJMOWANE DZIAŁANIA



1

Profilaktyka i edukacja
społeczna



52 osoby zostały dotknięte przemocą w rodzinie;
Każda osoba (sprawca i ofiara przemocy) otrzymywały
ulotki z PARPA dot. przeciwdziałania przemocy, radzenia
sobie z przemocą, punktów szukania pomocy, itp.;
W 2019 r. Zespół Interdyscyplinarny zrealizował 3
profilaktycznej szkolenia w placówkach oświatowych:
1. Umiejętność radzenia sobie z emocjami (empatia) –
Klasa II Szkoła Podstawowa przy ul. Pogodnej;
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2

Ochrona i pomoc osobom
dotkniętym przemocą
w rodzinie






2. Trening zastępowania agresji w profilaktyce zaburzeń
zachowania dzieci w przedszkolu – Przedszkole im.
Kubisia Puchatka (1 grupa przedszkolna);
3. Cykl zajęć profilaktycznych prowadzonych przez
psychoterapeutę Dariusza Stachów – Zespół Szkół
Publicznych im. Jana Pawła II (klasy VI-VIII) oraz Społeczny
Zespół Szkolno-Przedszkolny im. S. Moniuszki (klasy VIVIII);
Działania zrealizowane przez GKRPA w Kudowie-Zdroju:
1. Program profilaktyczny z zakresu przeciwdziałania
uzależnień od substancji psychoaktywnych „Nie zmarnuj
własnego życia” - Zespół Szkół Publicznych im. Jana Pawła
II (klasy VII-VIII oraz III klasa Gimnazjum);
2. Program szkolenia dla rodziców i rady pedagogicznej
„Problemy szkolne i narkotyki” - Zespół Szkół Publicznych
im. Jana Pawła II;
3. Substancje psychoaktywne - Zespół Szkół Publicznych
im. Jana Pawła II (klasa VIII oraz III klasa Gimnazjum);
4. Program profilaktyczny z zakresu przeciwdziałania
alkoholizmowi i narkomanii - Społeczny Zespół SzkolnoPrzedszkolny im. S. Moniuszki (klasy I-III), Szkoła
Podstawowa nr 3 (klasy I-III);
5. profilaktyka ogólna, warsztaty dla uczniów - Społeczny
Zespół Szkolno-Przedszkolny im. S. Moniuszki (klasy IVIII);
6.
Szkolenie
dla
nauczycieli
„Zapobieganie
przeciwniedostosowaniom
społecznym
oraz
uzależnieniom” - Społeczny Zespół Szkolno-Przedszkolny
im. S. Moniuszki
7. Warsztaty na temat przeciwdziałania alkoholizmowi
i uzależnieniom dla rodziców - Zespół Szkół Publicznych
im. Jana Pawła II (Technikum, LO).
W 2019r. nie prowadzono kampanii społecznych
poświęconych przemocy w rodzinie.
Założono 24 Procedury Niebieskich Kart;
Zakończono 26 Procedur NK;
52 osoby zostały dotknięte przemocą;
52 osoby zostały objęte poradnictwem (30
psychologicznym, 12 prawnym, 25 socjalnym);
Wysłano 9 wniosków do Sądu Rejonowego w Kłodzku
o wgląd w sytuację rodziny;
Złożono 3 zawiadomienia do organów ścigania
o
podejrzeniu popełnienia przestępstwa;
10 osób zostało objętych pomocą finansową zgodnie
z ustawą o pomocy społecznej;
1 rodzina zostało objętych usługą asystenta rodziny;
1 matka z 1 dzieckiem została skierowana do ośrodka
wsparcia (Ośrodek Interwencji Kryzysowej „Nadzieja”
Bardo);

18

3

Oddziaływanie n osoby
stosujące przemoc

4

Podnoszenie kompetencji
służb i instytucji
realizujących działania
z zakresu przeciwdziałania
przemocy w rodzinie








Liczba sprawców przemocy – 37;
Liczba sprawców motywowanych do udziału
programach korekcyjno – edukacyjnych - 37;
10 wniosków skierowano do GKRPA.

w

Zespół Interdyscyplinarny zebrał się 4 razy;
Grupy robocze zebrały się 132 razy;
Członkowie grup roboczych i ZI 2 razy brali udział
w konferencji w zakresie przeciwdziałania przemocy
w rodzinie.

2. Program Usuwania Wyrobów Zawierających Azbest z terenu Gminy Kudowa-Zdrój przyjęty
uchwałą Nr XVII/91/16 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 2 marca 2016 r. (program obejmuje
lata 2009-2032 – poprzedni gminny program był przyjęty uchwałą Nr XIII/79/07 Rady Miejskiej
Kudowy-Zdroju z dnia 27 września 2007 r.).
Gmina posiada zinwentaryzowane miejsca występowania wyrobów budowlanych zawierających
azbest. Dane umieszczone są na portalu Bazy Azbestowej - www.bazaazbestowa.gov.pl.
Zgodnie z inwentaryzacją na terenie Gminy znajduje się 263,95 Mg m2 płyt azbestowo-cementowych.
Z czego płyty faliste stanowią 77,54%, natomiast płyty płaskie 22,46% zinwentaryzowanych
materiałów.
Ilość usuniętego azbestu na przestrzeni lat:
- 2014 r. – 62,025 Mg
- 2015 r. – 1,00 Mg
- 2016 r. – 24,829 Mg
- 2017 r. – 26,02 Mg
- 2018 r. – 22,88 Mg
- 2019 r. - 19,549 Mg.

Działania związane z usuwaniem azbestu z terenu Gminy prowadzone są przy udziale środków
własnych oraz środków pozyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej we Wrocławiu.
Gmina w ramach prowadzonych działań informacyjno-edukacyjnych w zakresie oczyszczenia gminy
z niebezpiecznych związków i materiałów jakim jest azbest stale podejmuje starania w celu zachęcenia
mieszkańców do udziału w programach pozwalających na bezpieczne i nieodpłatne pozbywanie się
azbestu z terenu nieruchomości. Priorytetem jest, aby w jak najkrótszym terminie zrealizować
Program usuwania wyrobów zawierających azbest. Największym wyzwaniem, a zarazem zagrożeniem
realizacji Programu jest niska zasobność finansowa właścicieli nieruchomości, w szczególności tych, na
których zlokalizowane są budynki mieszkalne i gospodarcze o dużych powierzchniach dachu. Koszt
wymiany pokrycia dachowego powoduje zniechęcenie w korzystaniu z pomocy dofinansowania nawet
na poziomie 100%.
3. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kudowa – Zdrój” przyjęty uchwałą Nr XIX/109/1Rady
Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 26 kwietnia 2016 r. z późn. zm.
W ramach realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej w 2019 roku wykonano inwestycje
termomodernizacyjne w budynkach gminnych oraz remonty dróg gminnych, w ramach których
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wymieniono oświetlenie uliczne na energooszczędne (LED) wymienione w pkt. VI Informacja
o realizacji zadań inwestycyjnych w 2019 r. niniejszego raportu. Wymieniono również 12 opraw lamp
ulicznych z sodowych na LED.
Zrealizowano w 2019 roku to również:
1.„Wymianę pieców” – program finansowany ze środków WFOŚiGW we Wrocławiu w formie pożyczki
w wysokości 134 378,32 zł. Efektem tego działania była wymiana starych pieców na nowe, ekologiczne
źródła ciepła w 21 lokalach mieszkalnych (20 szt. pieców gazowych i 1 szt. piec elektryczny);
2. Program „Czyste Powietrze” - ogólnopolski program prowadzony przez Narodowy Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej finansujący wymianę przestarzałych pieców oraz termomodernizację
budynków mieszkalnych. Gmina Kudowa-Zdrój na mocy porozumienia z WFOŚiGW przyjmuje
i prowadzi wstępną weryfikację wniosków do programu. W 2019 roku wpłynęło 5 wniosków na
instalację nowych pieców. Nie mamy informacji dotyczących wyników procedury wnioskowania.
4. Lokalny program rewitalizacji Gminy Kudowa-Zdrój przyjęty uchwałą Nr XXV/148/16 Rady
Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 19 września 2016 r.
Nowy okres programowania Unii Europejskiej na lata 2014-2020 oraz Krajowa Polityka Miejska,
Narodowy Program Rewitalizacji otwierają możliwości wsparcia nowych działań rewitalizacyjnych w
gminie Kudowa-Zdrój. Dokument strategiczny, jakim jest Lokalny Program Rewitalizacji (LPR) stanowi
podstawę do prowadzenia działań rewitalizacyjnych na terenie Kudowy-Zdroju.
Dokument ten stanowi istotny element procesu ubiegania się o środki Unii Europejskiej.
Wdrożenie kompleksowych rozwiązań rewitalizacyjnych prowadzonych w skali całego kraju, oddolnie
realizowanych przez samorząd lokalny wymaga w pierwszej kolejności opracowania Lokalnego
Programu Rewitalizacji. Najważniejszym aspektem działań rewitalizacyjnych będzie realizacja
projektów ukierunkowanych na zwalczanie negatywnych zjawisk społecznych, działania inwestycyjne
w infrastrukturę będą miały charakter powiązany i uzupełniający.
5. Kontynuacja programu profilaktyki zdrowotnej „Szczepienia przeciwko czynnikom ryzyka raka
szyjki macicy dziewczynek urodzonych w latach 1999-2003 na lata 2013-2016” przyjęty uchwałą Nr
XXXIII/191/17 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 27 marca 2017 r.
W 2019 roku Program nie był realizowany na terenie Gminy Kudowa-Zdrój ze względu na brak
szczepionek na rynku.
6. Program współpracy Gminy Kudowa-Zdrój z organizacjami pozarządowymi oraz innymi
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019 przyjęty uchwałą Nr
III/10/18 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 7 grudnia 2018 r.

WYKAZ ORGANIZACJI, KTÓRE OTRZYMAŁY DOTACJE NA WSPARCIE REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH GMINY
W 2019 ROKU:
1.W ZAKRESIE WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ SZCZEGÓLNIE WŚRÓD DZIECI
I MŁODZIEŻY

Nazwa organizacji

Nazwa zadania

Przyznana
dotacja /zł

Polski Związek Wędkarski, Okręg
Wałbrzych, Koło w Kudowie-Zdroju,
ul.Główna 67,
57-350 Kudowa-Zdrój

Szkółka wędkarska przy Kole PZW
w Kudowie-Zdroju

1.000,00
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Ludowy Uczniowski Klub Sportowy
„Czermna”
ul. Kościuszki 90,
57-350 Kudowa Zdrój
Zakładowy Klub Sportowy
„Włókniarz”
ul. Główna 43,
57-350 Kudowa-Zdrój
Ludowy Uczniowski Klub Sportowy
„Wodny Świat”
ul. Moniuszki 2A,
57-350 Kudowa-Zdrój
Ludowy Uczniowski Klub Sportowy
„Wodny Świat”
ul. Moniuszki 2A,
57-350 Kudowa-Zdrój
Ludowy Uczniowski Klub Sportowy
„Wodny Świat”
ul. Moniuszki 2A,
57-350 Kudowa-Zdrój
Ludowy Uczniowski Klub Sportowy
„Wodny Świat”
ul. Moniuszki 2A,
57-350 Kudowa-Zdrój
Uczniowski Klub Sportowy „Dedal i
Ikar ”przy ZSP im. JP II
ul. Szkolna 8,
57-350 Kudowa-Zdrój
Uczniowski Klub Sportowy
KUDOWIANKA
ul. Kościuszki 31,
57-350 Kudowa-Zdrój
Uczniowski Klub Sportowy
KUDOWIANKA
ul. Kościuszki 31,
57-350 Kudowa-Zdrój
Stowarzyszenie Kultury Fizycznej i
Sportu Kudowianka,
ul.Główna 43,
57-350 Kudowa-Zdrój
Kudowskie Stowarzyszenie Pomocy
Osobom Niepełnosprawnym
ul. Zdrojowa 27,
57-350 Kudowa-Zdrój

Prowadzenie sekcji piłki nożnej na terenie
miasta Kudowa-Zdrój

11.000,00

Łączy nas piłka

60.000,00

Organizacja zawodów pływackich

4.000,00

Kudowska Amatorska Liga Pływacka
Działalność sekcji pływackiej ULKS Wodny
Świat, wynajem basenu, wynagrodzenie
trenerów i instruktorów

6.000,00

6.500,00

Nauka i doskonalenie pływania dla osób
niepełnosprawnych z Kudowy-Zdroju i
okolic

2.500,00

Na sportowo i wesoło

4.000,00

Dofinansowanie działalności sekcji
kolarskiej MTB w sezonie startowym
2019

800,00

Dofinansowanie zajęć sportów walki
zintegrowanych z zajęciami siłowoogólnorozwojowymi

3.000,00

Inicjatywa dla popularyzacji kultury
fizycznej w Kudowie-Zdroju

63.440,00

My też potrafimy - Cykl imprez
sportowych, turystycznych, kulturalnych,
uspołeczniających i integrujących
środowisko osób niepełnosprawnych
miasta Kudowa-Zdrój.
RAZEM

12.000,00

174.240,00
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2. W ZAKRESIE POMOCY SPOŁECZNEJ

Nazwa organizacji

Nazwa zadania

Przyznana
dotacja /zł

Polski Komitet Pomocy Społecznej
Zarząd Miejsko-Gminny w Kudowie
Zdroju, ul. Zdrojowa 27
57-350 Kudowa-Zdrój

Pomoc społeczna i działalność
kulturalno-rozrywkowa dla seniorów

5.000,00

Polski Związek Niewidomych Okręg
Dolnośląski Koło Duszniki Zdrój,
ul. Rynek 6,
57-340 Duszniki-Zdrój

Pomoc dla osób słabowidzących i
niewidzących

1.000,00

Polski Związek Emerytów, Rencistów
i Inwalidów, ul. Zdrojowa 24,
57-350 Kudowa-Zdrój

Wycieczki, ogniska, spotkania
opłatkowe, paczki żywnościowe dla
członków Polskiego Związku Emerytów,
Rencistów i Inwalidów w KudowieZdroju
RAZEM

4.000,00

10.000,00

3. W ZAKRESIE KULTURY, SZTUKI, OCHRONY DÓBR KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Nazwa organizacji
Moniuszkowskie Towarzystwo
Kulturalne w Kudowie-Zdroju
ul. Zdrojowa 24,
57-350 Kudowa-Zdrój
Stowarzyszenie „Fundus Glacensis”
ul. Kombatantów 1/9
57-350 Kudowa-Zdrój
Stowarzyszenie NASZA SZKOŁA”
57-350 Kudowa-Zdrój,
ul. Słone 72

Przyznana
dotacja /zł

Nazwa zadania
Organizacja LVII Międzynarodowego
Festiwalu Moniuszkowskiego

5.000,00

Inspirujemy – cykl warsztatów
pobudzających aktywność społeczną
mieszkańców

6.000,00

Z Moniuszką na Ty

7.650,00
RAZEM

18.650,00

Środki przyznane w ramach dotacji dla organizacji pozarządowych zgodnie z zarządzeniem nr
0050.80.2019 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 10 kwietnia 2019 r. to kwota 202 890,00 zł. W
2019 roku przyznano dotacje 18 organizacjom. Jedna organizacja - Moniuszkowskie Towarzystwo
Kulturalne zwróciło przyznaną dotację w pełnej wysokości. Pozostałe organizacje wykorzystały
przyznane środki w pełnej wysokości na realizację wnioskowanych zadań.
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7. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania
Narkomanii dla Gminy Kudowa-Zdrój na 2019 r. przyjęty uchwałą Nr III/8/18 Rady Miejskiej
Kudowy-Zdroju z dnia 7 grudnia 2018 r.
Raport z realizacji Gminnego PPiRPA oraz Przeciwdziałania Narkomanii został przyjęty został uchwałą
Nr XIX/121/20 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 27 marca 2020 -http://www.bip.ugkudowazdroj.dolnyslask.pl/dokument,iddok,13638,idmp,6,r,r

8. Program Opieki nad Zwierzętami Bezdomnymi oraz Zapobiegania Bezdomności Zwierząt na
terenie Gminy Kudowa-Zdrój przyjęty uchwałą Nr VII/38/19 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia
28 marca 2019 r.
Wydatki na Program Opieki nad Zwierzętami Bezdomnymi oraz Zapobiegania Bezdomności Zwierząt
na terenie Gminy Kudowa-Zdrój w 2019 r.. wyniosły 5170,79 ZŁ w tym :
1. sterylizacja kotek wraz z zapewnieniem dwudniowej opieki weterynaryjnej:
27 szt x 90 zł = 2430,00 zł
2. kastracja kota wraz z zapewnieniem dwudniowej opieki weterynaryjnej:
12 szt x 48 zł = 576,00 zł
3. jednorazowa kontrola kompleksowa miejsc bytowania kotów wolno-żyjących przeprowadzona
wspólnie z funkcjonariuszem Straży Miejskiej: – 35,00 zł
4. usługi weterynaryjne i inne wydatki: 5170,79 zł ( w tym: sterylizacja, kastracja, implantacja czipów,
badania i profilaktyka oraz zabiegi weterynaryjne zwierząt, zdarzenia drogowe z udziałem
bezdomnych zwierząt oraz opieka całodobowa, zakup karmy dla kotów itp.).
Do realizacji programu sprawowania opieki nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie,
przystąpiło i złożyło deklaracje opiekuna społecznego zwierząt 40 mieszkańców naszej gminy.
Na wniosek opiekunów społecznych przeprowadzono : sterylizację – 27 kotek, kastrację - 12 kotów.
Gmina zakupiła i wydała społecznym opiekunom wolno żyjących kotów 250 kg karmy – okres zimowy
2019/2020.
Zadania z zakresu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na
terenie Gminy Kudowa-Zdrój w 2019 r. były realizowane poprzez działania prewencyjne Straży
Miejskiej. W 2019 roku do tut. Straży Miejskiej trafiło 5 psów, których właściciele zostali ustaleni na
podstawie wszczepionych psom mikroczipów.

9. Aktualizacja założeń do Planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczna i paliwa gazowe dla
Gminy Kudowa-Zdrój przyjęta uchwałą Nr LI/320/18 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 18
października 2018 r. dotycząca ”Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczna i paliwa
gazowe dla Gminy Kudowa-Zdrój przyjętego uchwałą nr XXII/145/12 z dnia 27 września 2012 r.”.
W 2019 roku Program nie był realizowany, gdyż nie było potrzeby podejmowania działań w tym
zakresie.

10. Gminny Program Wspierania Rodziny dla Gminy Kudowa-Zdrój na lata 2018-2020 przyjęty
uchwałą Nr III/9/18 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 7 grudnia 2018 r.
SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU WSPIERANIA RODZINY DLA GMINY KUDOWA – ZDRÓJ
NA LATA 2018 – 2020

Zgodnie z Gminnym Programem Wspierania Rodziny w Gminie Kudowa – Zdrój na lata
2018 – 2020, Ośrodek Pomocy Społecznej w Kudowie – Zdroju jako koordynator Programu
jest zobowiązany do przedłożenia sprawozdania z wykonania zadań realizacji Programu za
2019r. w następującym zakresie:
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WSPARCIE I WZMOCNIENIE RODZINY PRZEŻYWAJĄCEJ TRUDNOŚCI
W PRAWIDŁOWYM JEJ FUNKCJONOWANIU
ZADANIE

PODEJMOWANE DZIAŁANIA




Zabezpieczanie podstawowych potrzeb
rodziny i dziecka








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

Zapewnienie dostępności usług
w zakresie opieki i poradnictwa






Pomocą materialną dla uczniów w formie
stypendiów szkolnych objęto 27 uczniów, zasiłek
szkolny został wypłacony 1 uczniowi;
12 rodzin objęto wsparciem asystenta rodziny;
w stosunku do 4 rodzin złożono wniosek w Sądzie
Rodzinnym o przyznania kuratora;
10 dzieci przebywa w pieczy zastępczej;

żadne dziecko nie wróciło do rodziny
biologicznej

Ośrodek Pomocy Społecznej zatrudnia 1 asystenta
rodziny oraz 5 pracowników socjalnych;
 137 rodzin zostało objętych pracą socjalnych;
 60 osób skorzystało z porad prawnych;
 95 osób skorzystało ze wsparcia psychologa.


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

pracownicy socjalni przeprowadzili 950
wywiadów środowiskowych;
pomocą społeczną objęto 317 rodziny, w
których przebywało 419 osób;
10 rodzin z dziećmi skorzystały z pomocy
żywnościowej;
55 dzieci skorzystało z posiłku;
185 rodzin otrzymało świadczenia rodzinne;
40 rodzin otrzymało świadczenia z Funduszu
Alimentacyjnego;
812 rodzin z dziećmi zostało objętych
świadczeniem wychowawczym 500+;
746 rodzin z dziećmi skorzystało ze świadczeń
Dobry Start





żadna rodzina nie korzystała z usługi asystenta
rodziny,
żadnej rodziny nie objęto pracą socjalną,
żadna rodzina nie skorzystała ze wsparcia
psychologicznego,
1 rodzinie wypłacono jednorazowe świadczenie
w wysokości 4 000zł.

11. Wieloletni program osłonowy w zakresie dożywiania ”Posiłek w szkole i w domu” na lata 20192023 przyjęty uchwałą Nr V/26/19 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 stycznia 2019 r.
Na podstawie V.2. Uchwały Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018r. w sprawie
ustanowienia wieloletniego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023 oraz na
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podstawie Uchwały Nr V/26/19 Rady Miejskiej Kudowy – Zdroju z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie
ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu”
na lata 2019 – 2023 dyrektor szkoły lub przedszkola w szczególnie uzasadnionych przypadkach może
poinformować tut. Ośrodek o konieczności udzielenia uczniowi pomocy w formie posiłku. Udzielenie
tej formy pomocy nie wymaga wydania decyzji administracyjnej oraz przeprowadzania wywiadu
środowiskowego. W 2019 roku z tej formy pomocy skorzystało 10 dzieci na łączną kwotę 10.706,50 zł.

VIII. Gospodarka Mieszkaniowa
I. Zestawienie powierzchni gminnego zasobu mieszkaniowego w okresie 01.01.2019 – 31.12.2019 r.:
Poniższe zestawienie obejmuje stan ilościowo-powierzchniowy wyłącznie zasobu mieszkaniowego
Gminy Kudowa Zdrój – z uwzględnieniem powierzchni pustostanów, bez uwzględnienia stanu
ilościowo-powierzchniowego lokali użytkowych oraz garaży.
Stan zasobu mieszkaniowego przedstawia poniższe zestawienie:
Lp.

Data

Powierzchnia
użytkowa
m2

Ilość lokali komunalnych,
W tym:
Umowy na czas
nieoznaczony
szt/m2
366
329
-37
13.051,01

ogółem
szt/m2
1.
2.

31.12.2018 r.
31.12.2019 r.

15.372,88
14.124,17

Ogółem

-1.248,71

416
380
-36
14.127,17

Umowy socjalne
szt/m2
50
51
+1
1.073,16

Na zmianę powierzchni użytkowej oraz ilości lokali w ogólnym zasobie mieszkaniowym Gminy KudowaZdrój wpływ miały sprzedaże lokali mieszkalnych oraz korekty powierzchni użytkowych przy pomiarach
aktualizacyjnych.
W dniu 28.12.2018 r. wydane zostało Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 0050.297.2018 w sprawie
wyłączenia ze sprzedaży na rzecz najemców lokali komunalnych wchodzących w skład mieszkaniowego
zasobu Gminy Kudowa-Zdrój.
W ciągu 2019 roku realizowane były tylko wnioski złożone przed dniem 31.12.2018 r., w związku z
czym sprzedano 36 lokali mieszkalnych.
Na dzień 31.12.2019 r. struktura ilościowo-powierzchniowa gminnego zasobu mieszkaniowego w
ujęciu zarządczym przedstawia się następująco:
L.p.
1.

ZARZĄDCA:

100% Gmina Kudowa Zdrój

Ilość
budynków

Ilość lokali/
szt.

p.użytkowa
ogółem
m2

17

112

3.877,81 m2

2.

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

88

225

8.551,83 m2

3.

SK INVEST-DOM Sp. z o.o., Kłodzko

1

1

35,74 m2
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4.

INVESTPARTNER Iwona Gałuszka Kłodzko

5

12

410,97 m2

5.

Zarządcy indywidualni

4

5

192,44 m2

6.

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

1

1

173,72 m2

7.

Wspólnoty – Urząd Miasta

5

24

881,66 m2

121

380

14.124,17

RAZEM:

II. Przydziały lokali mieszkalnych w mieszkaniowym zasobie Gminy w 2019 r. i odzyskiwanie
lokali.
W dniu 07.02.2018 r. wszedł w życie kolejny Wieloletni Program Gospodarowania
Mieszkaniowym Zasobem Gminy Kudowa-Zdrój na lata 2018 – 2022, przyjęty Uchwałą nr
XLII/258/18 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie: uchwalenia
Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Kudowa-Zdrój na
lata 2018 – 2022. Program uchwalono na okres 5-letni i określono w nim przede wszystkim
zasady polityki mieszkaniowej
i czynszowej Gminy Kudowa-Zdrój. Uchwała
ta jest aktem prawa miejscowego i wraz z ustawą z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw
lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego stanowi podstawę
prawną działania Burmistrza Miasta w zakresie gospodarowania mieszkaniowym zasobem
Gminy Kudowa-Zdrój.
W dniu 28 listopada 2019 r. podjęta została Uchwała nr XIV/90/19 Rady Miejskiej KudowyZdroju w sprawie zmiany treści załącznika do powyższej uchwały – zmieniającej m.in.: czynniki
obniżające
i podwyższające stawkę bazową czynszu za lokale mieszkalne.
Ponadto w dniu 28 listopada 2019 roku podjęta została Uchwała nr XIV/89/19 Rady
Miejskiej Kudowy-Zdroju w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład
mieszkaniowego zasobu Gminy Kudowa-Zdrój.
Obie uchwały były konsekwencją nowelizacji ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o
ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (t.j.
Dz.U. z 2020 r., poz. 611), która wyznaczyła nowe zasady i kierunki polityki mieszkaniowej gmin.
W roku 2019 potrzeby osób nieposiadających zaspokojonych potrzeb mieszkaniowych,
a jednocześnie spełniających kryteria określone w uchwale Rady Miejskiej w sprawie zasad
wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy, ukształtowały się na
poziomie 26 lokali.
W ramach realizacji powyższych wniosków oraz gospodarując mieszkaniowym zasobem
Gminy Burmistrz Miasta wyraził zgodę 19 osobom na zawarcie umów najmu, w tym:
- przydzielenie lokali mieszkalnych (lista oczekujących)
5 osób
- przydzielenie lokali socjalnych (lista oczekujących)
3 osoby
- zamiana lokalu mieszkalnego na socjalny
1 osoba
- zamiana lokalu mieszkalnego
3 osoby
- zawarcie umowy najmu socjalnego na kolejny okres
2 osoby
- zmiana głównego najemcy
2 osoby
- przydzielenie dodatkowej powierzchni do lokalu
2 osoby
- wznowienie umowy najmu
1 osoba
1 osoba odmówiła przyjęcia lokalu socjalnego w ramach realizacji wyroku eksmisyjnego.
W okresie od 01 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 roku r., w ramach posiadanego zasobu, poprzez
naturalny ruch ludności Gmina Kudowa-Zdrój odzyskała 22 lokale komunalne, w tym:
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Lp.

Przyczyna odzyskania lokalu

Ilość lokali
Odzyskanych
w 2019 r.

1.

Zwolnienie lokalu mieszkalnego w wyniku
wykonania wyroku eksmisyjnego

2 lokale

2.

Zwolnienie lokalu mieszkalnego w wyniku
rozwiązania umowy najmu przez najemcę

3 lokale

3.

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

8 lokali

5.

Dobrowolne zdanie lokalu przez najemcę po
rozwiązaniu umowy przez Gminę

4 lokale

6.

zamiana lokalu

5 lokale

RAZEM:

22 lokale

Odzyskiwane lokale przeznaczone zostały w szczególności na realizację listy osób oczekujących na
przydział lokalu komunalnego z zasobów Gminy na rok 2019, a także na realizację listy zamian i
poprawę warunków mieszkaniowych. 5 lokali przeznaczono do sprzedaży w drodze przetargu ustnego
nieograniczonego.
III.
UTRZYMANIE MIESZKANIOWEGO ZASOBU GMINY W 2019 R.
W okresie: 02.01.2019 – 31.12.2019 r. przeprowadzono zadania remontowe, pozwalające zwiększyć
sprawność zasobu komunalnego oraz zmniejszyć koszty związane z eksploatacją budynków i lokali
mieszkalnych.
1. Prace remontowo-inwestycyjne zlecone firmom zewnętrznym:
Lp.

RGM:

1.

Montaż wkładu kominowego do lokalu przy ul. 1 Maja 29/7 w Kudowie-Zdroju

2.

Zmiana systemu ogrzewania w gminnym lokalu mieszkalnym przy ul. Pogodnej 25/2 w Kudowie-Zdroju

3.

Montaż wkładu kominowego do lokalu przy ul. Pogodna 25/2 w Kudowie-Zdroju

4.

Remont podłogi w lokalu gminnym przy ul. Zdrojowej 39/6 w Kudowie-Zdroju

5.

Zakup pieców do lokali gminnych – szt. 4

6.

Wymiana stolarki okiennej w lokalu gminnym przy ul. 1 Maja 25/1a w Kudowie-Zdroju

7.

Czyszczenie rynien w budynkach gminnych przy ul. Zdrojowej 39 i 39a w Kudowie-Zdroju – z podnośnika

8.
9.
10.

Wykonanie dokumentacji projektowej pn.: podział lokalu nr 3 na trzy lokale socjalne w budynku przy ul. Słone 33
w Kudowie-Zdroju
Wykonanie dokumentacji projektowej wewnętrznej instalacji gazowej w gminnym lokalu mieszkalnym przy ul.
Chopina 6/3 w Kudowie-Zdroju
Wykonanie dokumentacji projektowej pn.: montaż wentylacji w pomieszczeniu łazienki w lokalu gminnym przy
ul. Pogodnej 1/10 w Kudowie-Zdroju

11.

Zakup drzwi balkonowych do lokalu przy ul. Fabrycznej 10/2 w Kudowie-Zdroju

12.

Czyszczenie rynien w budynku gminnym przy ul. Lubelskiej 8 w Kudowie-Zdroju

13.

Wymiana pokrycia części dachu i obróbka kominów w budynku gminnym przy ul. 1 Maja 25 w Kudowie-Zdroju
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14.

Remont komina w budynku gminnym przy ul. Lubelskiej 8 w Kudowie-Zdroju

15.

Montaż drzwi balkonowych do lokalu przy ul. Fabrycznej 10/2 w Kudowie-Zdroju

16.

Zakup kuchni kaflowej do gminnego lokalu przy ul. Głównej 37/2 w Kudowie-Zdroju

17.

Uszczelnienie obróbek przy kominie i montaż ławy kominowej w budynku przy ul. Słone 33 w Kudowie-Zdroju

18.

Dostawa i montaż 12 okien PCV w gminnych lokalach mieszkalnych w Kudowie-Zdroju

19.

Montaż wentylacji grawitacyjnej w gminnym lokalu mieszkalnym przy ul. Pogodnej 1/10 w Kudowie-Zdroju

20.

Realizacja prac remontowych przy zadaniu.: podział lokalu nr 3 na trzy lokale socjalne w budynku przy ul. Słone
33 w Kudowie-Zdroju

21.

Uszczelnienie instalacji gazowych po przeglądzie w 5 budynkach gminnych w Kudowie-Zdroju

22.

Montaż prostki na kominie wraz z osłoną ul. Fabryczna 8 w Kudowie-Zdroju

23.

Przebudowa lokalu nr 3 w budynku przy ul. Słone 33 w Kudowie-Zdroju na trzy lokale socjalne

1.

1.
2.

Realizacja obowiązków Gminy, jako właściciela budynków mieszkalnych, wynikających z Prawa
Budowlanego:
wykonanie przeglądów budowlanych w budynkach gminnych przez osobę posiadającą uprawnienia w tym
zakresie
przeprowadzenie przeglądu technicznego podręcznego sprzętu gaśniczego w obiektach użyteczności publicznej

3.

deratyzacja i dezynsekcja w obiektach gminnych – przeprowadzona 3 razy w 2019 roku

4.

przeprowadzenie przeglądów instalacji gazowej w budynkach i lokalach gminnych przez osobę posiadającą
uprawnienia w tym zakresie

5.

co kwartał, a także po każdorazowym zgłoszeniu przez najemców, przeglądy przewodów kominowych

6.

zakup i wymiana wodomierzy lokalowych w 101 lokalach gminnych

W okresie sprawozdawczym pracownicy RGM-u usunęli ok. 100 zgłoszeń awarii od lokatorów
mieszkających w budynkach w całości należących do Gminy Kudowa-Zdrój oraz od lokatorów
mieszkających w budynkach wspólnot mieszkaniowych, w tym m.in.:
- instalacja elektryczna – 35 zgłoszeń
- instalacja wodno-kanalizacyjna – 45 zgłoszeń
- instalacja gazowe – brak zgłoszeń, pokontrolne zgłoszenia usuwane przez osoby uprawnione
- udrażnianie zatkanej kanalizacji w budynkach – 4 zgłoszenia
- zabezpieczanie pustostanów i opróżnianie lokali komunalnych – 6 lokali
- naprawy i odpowietrzenia instalacji c.o. w lokalach gminnych – 3 zgłoszenia
- naprawy pieców grzewczych – 7 zgłoszeń.
Powyższe awarie i zgłoszenia usunięte zostały w ramach posiadanych kompetencji i poprzez
pracowników gospodarczych, zatrudnionych w Urzędzie Miasta, tj.: w administrowanych przez Urząd
Miasta lokalach mieszkalnych i socjalnych. W przypadku wystąpienia konieczności usunięcia awarii w
częściach wspólnych budynków wspólnot mieszkaniowych przyjęte zgłoszenia od najemców
przekazywane są do zarządców. W przypadkach awarii wymagających usunięcia przez osoby
uprawnione (gaz, kominy) prace zlecane są na zewnątrz.
Pracownicy RGM-u wykonali także prace na rzecz poprawy stanu technicznego infrastruktury
miejskiej, tj.:
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 montaż i demontaż znaków drogowych na terenie miasta
 naprawa infrastruktury miejskiej (słupki drogowe, wiaty przystankowe, ławki parkowe)
 świąteczne oflagowania miasta
 naprawy wszelkich urządzeń użytku publicznego w mieście
 pomoc techniczna i logistyczna przy organizacji imprez kulturalnych w mieście
 prace porządkowe na pozostałych terenach gminnych
 przewóz dokumentacji archiwalnej
 szalet Miejski w Parku Zdrojowym –naprawy inst. elektrycznej, wod-kan oraz montaż osprzętu.
Prace remontowe prowadzone są również w budynku wspólnot mieszkaniowych w których Gmina
posiada swoje udziały. W okresie: 01.03.2019 – 31.03.2019 r. odbyły się roczne zebrania wspólnot
mieszkaniowych, na których zarządcy poszczególnych wspólnot przedstawili rozliczenia kosztów
eksploatacji, mediów i prac remontowych wykonanych ze środków funduszu remontowego za okres
od I – XII 2019 r. Rozliczenia te miały wpływ na zmniejszenie zobowiązań Gminy Kudowa-Zdrój wobec
poszczególnych wspólnot mieszkaniowych.
IV. WINDYKACJA NALEŻNOŚCI CZYNSZOWYCH W MIESZKANIOWYM ZASOBIE GMINY KUDOWA-ZDRÓJ
W OKRESIE OD 01.01.2019 R – 31.12.2019 R.
Mając na względzie długoletni okres braku podwyżki stawki bazowej czynszu, poprawę stanu
technicznego zasobu mieszkaniowego gminy oraz konieczność weryfikacji prawidłowości naliczeń w
dniu 30 września 2019 roku weszło w życie Zarządzenie Nr 0050.215.2019 Burmistrza z dnia 23
września 2019 w sprawie ustalenia stawek czynszu.
Stawka bazowa czynszu wzrosła następująco:
1. Dla lokali mieszkalnych z kwoty 2,52 zł/m2 do kwoty 3,28 zł/m2
2. Dla lokali socjalnych z kwoty 1,26 zł/m2 do kwoty 1,64 zł/m2
W związku z powyższym dla wszystkich najemców przygotowano:
1. 3-miesięczne wypowiedzenia stawki czynszu
2. informację o saldach należności gminnych według stanu na dzień 30.11.2019 r.
3. nowe naliczenia wymiaru opłat czynszowych obowiązujących od 01.01.2020 roku.
Zaległości czynszowe stanowią szczególnie dotkliwy problem. Dla lokatora oznaczają bowiem
konsekwencje, wynikające z naruszenia przepisów prawa, dla Gminy natomiast oznaczają brak
środków na przeprowadzenie niezbędnych remontów oraz modernizacji zasobów mieszkaniowych, a
ponadto konieczność egzekwowania swoich należności.

Procedury windykacyjne stosowane przez pracowników Referatu Gospodarki Mieszkaniowej są
następujące:
1. Upomnienia.
2. Wezwania do zapłaty.
3. Ugody w sprawie spłaty należności czynszowych
4. Program Praca za czynsz
5. Rozwiązanie umowy najmu.
6. Wystąpienie na drogę sądową o wydanie nakazu zapłaty.
7. Wystąpienie na drogę sądową o eksmisję z zajmowanego lokalu mieszkalnego.
8. Wystąpienie na drogę egzekucji komorniczej w przypadkach uzyskania prawomocnego nakazu
zapłaty.
9. Informacje o saldzie lokalu
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Ogółem salda zaległości w opłatach czynszowych w poszczególnych miesiącach w mieszkaniowym
zasobie Gminy w okresie od 01.01.2019 – 31.12.2019:
l.p.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Wyszczególnienie
Styczeń
Luty
Marzec
Kwiecień
Maj
Czerwiec
Lipiec
Sierpień
Wrzesień
Październik
Listopad
Grudzień

2019 r.
zł
555 195,22
557 941,65
564 130,23
558 895,95
564 237,96
543 763,76
536 711,63
557 435,72
567 380,96
569 626,34
557 975,66
549 415,09

Salda zaległości i faktycznych wpłat w rozbiciu na poszczególne składniki opłat czynszowych w
okresie od 01.01.2019 – 31.12.2019:
2019
Miesiąc
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII

Zaległości
Czynsz
Media
374 114,32
181 080,90
555 195,22
366 057,55
191 884,10
557 941,65
373 191,89
190 938,34
564 130,23
368 804,18
190 091,77
558 895,95
370 568,81
193 669,15
564 237,96
365 073,05
178 690,71
543 763,76
356 573,73
180 137,90
536 711,63
357 744,40
199 691,32
557 435,72
360 950,86
206 430,10
567 380,96
361 218,67
208 407,67
569 626,34
349 826,23
208 149,43
557 975,66
338 503,77
210 911,32
549 415,09

Wpłaty
Czynsz
Media
75 674,25
57 340,80
133 015,05
83 710,54
53 614,77
137 325,31
72 456,21
65 059,25
137 515,46
78 153,62
63 813,01
141 966,63
72 277,19
63 436,81
135 714,00
77 084,87
52 549,54
129 634,41
80 400,42
60 123,36
140 523,78
69 437,40
60 270,39
129 707,79
67 756,45
67 589,06
135 345,51
70 143,23
73 458,97
143 602,20
79 343,93
69 687,08
149 031,01
92 852,56
73 503,56
166 356,12

Działania windykacyjne, mające na celu ściągnięcie należności czynszowych podejmowanych przez
Referat Gospodarki Mieszkaniowej podejmowane w roku 2019:
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Windykacja bezpośrednia:
W okresie od 01.01.2019 – 31.12.2019 r.:
1. Wysłano do dłużników ok. 98 wezwań do zapłaty na łączną kwotę 525 420,90,- zł, w których
uprzedzano lokatorów o konsekwencjach prawnych nieuregulowania swoich zobowiązań, tj.:
skierowaniu sprawy na drogę sądową o nakaz zapłaty i na drogę egzekucji komorniczej, wypowiedzenia
umowy i skierowania sprawy na drogę sądową o eksmisję.
2. W 2019 r. kontynuowano formę windykacji należności czynszowych, tj.: pisemne wezwania na
rozmowę osoby długotrwale zalegające z opłatami za mieszkanie, celem zapoznania się z ich sytuacją
materialną oraz wspólnym wypracowaniem sposobu spłaty przez nich należności.
3. Wypowiedziano 3 umowy najmu lokalu mieszkalnego najemcom, którzy długotrwałe zalegali z
opłatami czynszowymi.

4. Program pn.: „PRACA ZA CZYNSZ”.
Program pn.: „Praca za czynsz” – wprowadzony Zarządzeniem Burmistrza nr 162/12 z dnia 05 lipca
2012 r.
w sprawie: umożliwienia spłaty zadłużenia za lokale komunalne osobom, będącym
w trudnej sytuacji materialnej i życiowej w formie należności dla Gminy Kudowa-Zdrój - funkcjonuje
od lipca 2012 r.
W 2019 roku ( wg stanu na dzień 31.12.2019 r.) do Programu przystąpiło łącznie 7 osób, w tym:
- 5 osób w całości uregulowało w ten sposób swoje zobowiązanie czynszowe wobec Gminy;
- 1 osoba zrezygnowała z odpracowywania w trakcie
- 1 osoba zmarła.
Rozliczenie wartości wykonanego świadczenia następuje po zakończeniu miesiąca – dokonuje się
wyceny przepracowanych przez dłużników godzin, przekazuje dane do działu finansowo-księgowego,
a następnie poszczególne kwoty ewidencjonowane są na kartotekach płatników, jako spłata zadłużenia
za lokale komunalne.
Zestawienie kwot odpracowanych przez dłużników w 2019 r. z podziałem na poszczególne miesiące,
w których realizowany był program „ Praca za czynsz”.
Lp.

Miesiąc

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Styczeń
Luty
Marzec
Kwiecień
Maj
Czerwiec
Lipiec
Sierpień
Wrzesień
Październik
Listopad
Grudzień
Razem

2018 rok
zł
1832,00
3264,00
2091,00
2754,00
408,00
272,00
10621,00

5. Udzielanie ulg w spłacie należności czynszowych
Podstawą prawną dla udzielania ulg dłużnikom czynszowym od dnia 17 października 2014 roku jest
uchwała nr XLVI/310/14 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 września 2014 roku w sprawie:
określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych
mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Kudowa-Zdrój i jej jednostkom podległym
oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie
pomoc publiczną.

31

Ulgi stosowane na podstawie powyższej uchwały w 2019 roku:
1. Rozłożenia na raty:
W wyniku wyżej opisanych działań windykacyjnych Burmistrz Miasta (na wniosek dłużników) wyraził
zgodę na udzielenie 14 ulg w spłacie należności czynszowych, na łączną kwotę 77 520,20 zł,
w tym: 73 936,08 zł - należność główna, 3584,12 zł należności uboczne (odsetki, koszty sądowe).
2. Umorzenia:
W 2019 r. skierowano do Burmistrz Miasta 2 wnioski o umorzenie nieściągalnych należności, na łączną
kwotę 3 378,44 zł. W tych sprawach Burmistrz wydała zgodę na umorzenie.
W 2019 roku przekazano Radcy Prawnemu łącznie 7 spraw z zakresu gospodarki mieszkaniowej, tj.
wnioski o eksmisję z lokalu mieszkalnego ( 11 wniosków), wnioski o wydanie sądowego nakazu
zapłaty (5 wniosków), wnioski o wszczęcie postępowań egzekucyjnych ( 1 wniosek).

1. Informacja o saldzie.
W miesiącu grudniu 2019 r. wysłano do ok. 380 najemców informacje o saldzie – według stanu na dzień
30.11.2019 r. Informacje dotyczyły zarówno nadpłat, jak i niedopłat widniejących na kartotece
lokatora. Pozwoliło to na wyjaśnienie wielu mniejszych należności czynszowych, widniejących na
kartotece, dla których nie wysyłano wezwań do zapłaty do najemców.

IX. Pomoc Społeczna
1. Zakres zadań realizowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w 2019 roku
Ośrodek Pomocy Społecznej wykonuje zadania, w szczególności w zakresie:
1.

2.
2.
3.

4.

5.
6.
7.

pomocy społecznej zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej Ośrodek
wykonuje zadania z zakresu pomocy społecznej w gminie z uwzględnieniem podziału na
następujący typ zadań:
 zadania własne gminy o charakterze obowiązkowym,
 zadania własne gminy,
 zadania zlecone z zakresu administracji rządowej;
dodatków mieszkaniowych, które są realizowane jako zadanie własne gminy zgodnie
z ustawą z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych;
świadczeń rodzinnych, które są wykonywane jako zadanie zlecone z zakresu administracji
rządowej zgodnie z ustawą z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych;
zasiłków dla opiekunów, które są wykonywane jako zadanie zlecone z zakresu administracji
rządowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla
opiekunów;
świadczeń z funduszu alimentacyjnego, które są wykonywane jako zadanie zlecone z zakresu
administracji rządowej zgodnie z ustawą z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom
uprawnionym do alimentów;
przyznania Karty Dużej Rodziny, które są wykonywane jako zadanie zlecone z zakresu
administracji rządowej zgodnie z ustawą z dnia 5 grudnia 2014r. o Karcie Dużej Rodziny;
dodatku energetycznego zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne;
przeciwdziałania przemocy w rodzinie zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005r.
o
przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie;
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8. wsparcia rodziny zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie
pieczy zastępczej;
9. przyznania zasiłków i stypendiów szkolnych zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991r.
o
systemie oświaty;
10. programu „Rodzina 500 Plus”, które są wykonywane jako zadania zlecone z zakresu
administracji rządowej zgodnie z ustawą z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa
w wychowywaniu dzieci;
11. jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie
i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jemu życiu, które
powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, które są wykonywane
jako zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zgodnie z ustawą z dnia 4 listopada
2016r. o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin „ Za życiem” ;
12. programu Dobry Start, które są wykonywane jako zadania zlecone z zakresu administracji
rządowej zgodnie z Uchwałą Nr 80 Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018r. w sprawie
ustanowienia rządowego programu Dobry Start;
13. inne zadania wynikające z przepisów prawa.

2. Budżet Ośrodka Pomocy Społecznej
Środki finansowe na realizację zadań wynikających z powyższych ustaw pochodzą zarówno z budżetu
państwa jak i z budżetu gminy.
W 2019 r. łączne wydatki na finansowanie wszystkich form pomocy jak również działalności Ośrodka
Pomocy Społecznej wyniosły 11 052 887,34 zł, z tego:
 Środki z budżetu państwa na realizację zadań rządowych i zadań własnych wyniosły
9 253 213,61 zł;
 Środki finansowe z budżetu gminy wyniosły 1 799 673,73 zł
Szczegółową strukturę wydatków uwzględniającą rodzaje zrealizowanych zadań przedstawia poniższa
tabela.

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

Wydatki ogółem

Wydatki pokryte z
budżetu państwa

Wydatki pokryte z
budżetu gminy

Świadczenia rodzinne , w tym:

2 049 310,40zł

2 028 824,17 zł

20 486,23 zł

- św. rodzinne wraz z dodatkami

1 039 627,23zł

1 039 627,23 zł

0,00 zł

45 000,00 zł

45 000,00 zł

0,00 zł

659 586,15 zł

659 586,15 zł

0,00 zł

9 920,00 zł

9 920,00 zł

0,00 zł

99 579,95 zł

99 579,95 zł

0,00 zł

116 953,24 zł

116 953,24 zł

0,00 zł

78 643,83 zł

58 157,60 zł

20 486,23 zł

- becikowe
- świadczenie pielęgnacyjne
- zasiłek dla opiekuna
- świadczenia rodzicielskie
- składki społeczne od biorców
świadczeń
- koszty obsługi
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Świadczenia z Funduszu
Alimentacyjnego wraz z kosztami
obsługi

217 310,43 zł

167 830,00 zł

49 480,43 zł

5 722 946,96 zł

5 755 946,96 zł

0,00 zł

Za życiem wraz z kosztami obsługi

4 124,00 zł

4 124,00 zł

0,00 zł

Dobry Start 300+ wraz z kosztami
obsługi

314 389,90 zł

314 389,90 zł

0,00 zł

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

62 591,95 zł

62 591,95 zł

0,00 zł

Zasiłki z pomocy społecznej, w tym:

298 126,64 zł

212 911,10 zł

85 215,54 zł

- okresowe

213 171,04 zł

212 911,10 zł

259,94 zł

- celowe

50 353,64 zł

0,00 zł

50 353,64 zł

- celowe specjalne

34 601,96 zł

0,00 zł

34 601,96 zł

325 268,54 zł

325 268,54 zł

0,00 zł

Rodziny zastępcze

37 363,95 zł

0,00 zł

37 363,95 zł

Placówki opiekuńczo- wychowawcze

40 205,93 zł

0,00 zł

40 205,93 zł

6 450,00 zł

0,00 zł

6 450,00 zł

Wspieranie rodziny - asystent

49 512,16 zł

18 585,00 zł

30 927,16 zł

Ośrodki wsparcia- schroniska dla osób
bezdomnych

31 967,70 zł

0,00 zł

31 967,70 zł

Domy Pomocy Społecznej

476 916,87 zł

0,00 zł

476 916,87 zł

Usługi opiekuńcze

200 430,85 zł

0,00 zł

200 430,85 zł

Dożywianie

217 786,93 zł

130 672,15 zł

87 144,78 zł

42 274,18 zł

33 819,34 zł

8 454,84 zł

Dodatek energetyczny

9 001,65 zł

9 001,65 zł

0,00 zł

Dodatek mieszkaniowy

50 731,45 zł

0,00 zł

50 731,45 zł

576,41 zł

576,41 zł

0,00 zł

Świadczenia wychowawcze 500 + wraz
z kosztami obsługi

Zasiłki stałe

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie
(obsługa Zespołu Interdyscyplinarnego)

Pomoc materialna dla uczniów
(stypendia i zasiłki szkolne)

Karta Dużej Rodziny
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3. Realizacja zadań
3.1 POMOC SPOŁECZNA
System pomocy społecznej objął wsparciem 317 rodzin, w których przebywały 419 osób. Gminę
Kudowę – Zdrój według stanu na dzień 31.12.2019r. Zamieszkiwało 9 768 osób (mieszkańcy
zameldowani na pobyt stały i czasowy). Oznacza to, iż 4,3% ogółu mieszkańców gminy zostało objętych
pomocą.
W 2019r. głównymi powodami przyznawania świadczeń były: ubóstwo (139 rodzin), bezrobocie
(113 rodziny), długotrwała lub ciężka choroba (203 rodzin), niepełnosprawność (98 rodzin), alkoholizm
(45 rodzin).
Szczegółową strukturę powodów przyznawania pomocy społecznej przedstawia poniższa tabela:

Tabela 2. Powody przyznania pomocy
POWÓD TRUDNEJ SYTUACJI ŻYCIOWEJ

LICZBA RODZIN

LICZBA OSÓB W
RODZINACH

1

2

Ubóstwo

1

134

195

Sieroctwo

2

0

0

Bezdomność

3

14

14

Potrzeba ochrony macierzyństwa

4

8

38

W tym:
Wielodzietność

5

3

19

Bezrobocie

6

89

168

Niepełnosprawność

7

96

138

Długotrwała lub ciężka choroba

8

193

267

Bezradność w sprawach opiekuńczo –wychowawczych
i prowadzenia gospodarstwa domowego – ogółem
W tym:
Rodziny niepełne

9

33

116

10

23

69

Rodziny wielodzietne

11

10

54

Przemoc w rodzinie

12

0

0

Potrzeba ochrony handlu ludźmi

13

0

0

Alkoholizm

14

48

63

Narkomania

15

2

2

16

1

1

17

0

0

18

1

2

Trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z
zakładu karnego
Trudności w integracji osób, które otrzymały status
uchodźcy lub ochronę uzupełniającą
Zdarzenie losowe
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Sytuacja kryzysowa

19

0

0

Klęska żywiołowa lub ekologiczna

20

0

0

W 2019 roku do Ośrodka Pomocy Społecznej w Kudowie –Zdroju wpłynęło 855 wniosków
o udzielenie pomocy. W okresie sprawozdawczym wydano 960 decyzji administracyjnych, w tym
6 decyzji odmawiających przyznania świadczenia. Pracownicy socjalni przeprowadzili 950 wywiadów
środowiskowych oraz udzielili wsparcia w formie pracy socjalnej 137 rodzinom.
3.1.1 PRACA SOCJALNA
Pomoc w formie pracy socjalnej nie jest uzależniona od posiadanego przez osobę lub rodzinę dochodu.
Praca socjalna skierowana jest na przywrócenie zdolności do samodzielnego funkcjonowania klienta
pomocy społecznej. Działalność ta ma na celu ułatwienie funkcjonowania osób i rodzin oraz rozwijanie
poczucia własnej wartości poprzez wykorzystywanie możliwości znajdujących się w ludziach oraz
zasobach lokalnej społeczności. W 2019 roku pracą socjalną objętych zostało 137 rodzin (222 osoby
w rodzinach).
W 2019 roku praca socjalna w środowiskach była świadczona m.in. w zakresie wspierania
w uzyskaniu pomocy ze strony właściwych organów, instytucji i organizacji (pomoc w wypełnianiu
wniosków, informowanie o różnych uprawnieniach, pomoc w ustaleniu niepełnosprawności, kontakt
telefoniczny), poradnictwa rodzinnego, wychowawczego i zawodowego. Praca socjalna może być
również prowadzona w oparciu o kontrakt socjalny, czyli umowę dwustronną zawieraną przez
pracownika socjalnego z klientem w celu znalezienia najlepszego rozwiązania dla trudnej sytuacji
życiowej klienta.
Kontrakt socjalny wymusza na kliencie aktywne uczestnictwo w rozwiązywaniu i poprawie własnej
sytuacji życiowej, natomiast pracownikowi socjalnemu daje możliwość oceniania efektów pracy,
skuteczności działań i dokonywania koniecznych zmian w realizacji założonych celów.
3.1.2 DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ
W 2019 roku poniesiono odpłatność za pobyt 18 osób w domach pomocy społecznej. Poniesiono
wydatki w wysokości 476 728,00 zł. Pełen koszt odpłatności za pobyt wynosił w zależności od typu
domu pomocy społecznej w granicach od 2 880,00 zł do 4 335,82 zł miesięcznie.
W 2019 roku zgodnie z art. 103 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (t.j. Dz.U. z
2019 r., poz. 1507 ze zm.) na podstawie umowy zawartej pomiędzy Kierownikiem Ośrodka Pomocy
Społecznej w Kudowie – Zdroju, a osobą zobowiązaną do pomocy (dzieci i rodzice) 4 rodziny ponosiły
dobrowolną częściową odpłatność za pobyt członka rodziny w DPS. Natomiast w 1 rodzinie odpłatność
ta wnoszona jest na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego w Kłodzku. W 2019 roku osoby
zobowiązane do ponoszenia częściowej odpłatności wniosły odpłatność w łącznej kwocie 26 400 zł.
3.1.3 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE
W 2019 roku na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne wydatkowano środki w wysokości
27 772,00 zł. Ubezpieczeniem zdrowotnym objęci są klienci pobierający zasiłek stały. W 2019 roku
składkę zdrowotną opłacono 65 osobom (574 składki).
Ponadto w 2019 roku Ośrodek Pomocy Społecznej 23 osobom potwierdził prawo do opieki zdrowotnej
– ubezpieczenie zdrowotne na 90 dni oraz 2 osobom odmówił prawa do tego świadczenia. Jest to
świadczenie przyznawane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r.
o świadczeniach opieki
zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
3.1.4 ZASIŁKI Z POMOCY SPOŁECZNEJ
Osoby lub rodziny spełniające kryterium dochodowe wynoszące 528 zł na osobę w rodzinie lub
701 zł dla osoby samotnej, mogą starać o pomoc finansową w formie zasiłków stałych, zasiłków
okresowych, posiłków, usług opiekuńczych, zasiłków celowych i zasiłków specjalnych
celowych.
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W 2019 roku klienci Ośrodka Pomocy Społecznej otrzymali pomoc finansową w następującej formie:
Tabela 3. Udzielone świadczenia z pomocy społecznej
FORMY POMOCY

LICZBA OSÓB, KTÓRYM
PRZYZNANO DECYZJĄ
ŚWIADCZENIA

KWOTA ŚWIADCZEŃ

0

1

2

Zasiłki stałe

1

68

323 979,00 zł

Zasiłki okresowe

2

98

213 171,00 zł

Posiłek

3

84

115 830,00 zł

Usługi opiekuńcze

4

38

158 054,00 zł

Zasiłki celowe

6

186

44 403,00 zł

Specjalne zasiłki celowe

7

70

34 602,00 zł

3.1.5 USŁUGI OPIEKUŃCZE
Pomocą w formie usług opiekuńczych objęto 38 osób, udzielono 10 498 świadczeń (1 świadczenie= 1
godzina usług), których koszt stanowił kwotę 158 054,00zł. Pełen koszt odpłatności za 1 godzinę usługi
dla beneficjenta wynosił 10,00zł. Z tytułu ustalonej odpłatności, zgodnie z zasadami określonymi
uchwałą Rady Miejskiej za świadczone usługi osoby objęte pomocą w formie usług opiekuńczych
dokonały wpłat na kwotę 43 808,50 zł. Osoby, które korzystają z usług opiekuńczych mają ustaloną
odpłatność za 1 godzinę w decyzji administracyjnej. Po zakończonym miesiącu osoby te są
informowane jaką kwotę mają wpłacić na konto OPS. Osoby te ponosiły odpłatność za 1 godzinę usług
w zależności od posiadanego dochodu i była to kwota do 10 zł/h.
Koszt za miesiąc usług opiekuńczych oblicza się następująco: liczba wykonanych godzin x stawka za 1
godzinę. Średnio 1 osoba miała przyznane 42 godziny w miesiącu. Średnia stawka za 1 godzinę usług
wynosiła 3 zł/h. Łączny koszt usług w 1 miesiącu wynosił średnio 126 zł.
W ramach organizowanych usług opiekuńczych zatrudniono 16 opiekunek środowiskowych na umowę
zlecenie.
3.1.6 WIELOLETNI PROGRAM „POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU”
Na realizację programu zostały wydane środki w wysokości 207 080,00. W ramach programu pomocą
objęto 165 osób, w tym dzieci do lat 7 – 25 osób, uczniowie do ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej
–56 osób, osoby dorosłe – 84 osoby.
Pomoc została udzielona w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku oraz świadczenia
rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.
Dodatkowo 10 dzieci zostało objętych pomocą w formie posiłku zgodnie z programem
osłonowym w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023, na podstawie
którego dyrektor szkoły lub przedszkola może wskazać dziecko znajdujące się w szczególnie trudnej
sytuacji, a nie spełnia kryterium dochodowego ustawy.
3.2 ŚWIADCZENIA RODZINNE
System świadczeń rodzinnych skierowany jest dla rodzin, które nie są w stanie zabezpieczyć potrzeb
związanych z ponoszeniem wydatków na utrzymanie dzieci. W 2018 roku w gminie Kudowa – Zdrój ze
świadczeń rodzinnych skorzystało 185 rodzin (1,9 % z ogółu osób zamieszkujących naszą gminę).
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W ramach realizacji świadczeń rodzinnych zgodnie z ustawą z dnia 23 listopada 2003 r.
o świadczeniach rodzinnych w roku 2019 wypłacono kwotę 1 039 627,23zł.
Zasiłek rodzinny przysługuje osobom, których dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza:
- 674,00 zł na osobę w rodzinie,
- 764,00 zł na osobę w rodzinie, w której jest niepełnosprawne dziecko,
- 1922,00 zł na osobę w rodzinie w przypadku ubiegania się o jednorazową zapomogę z tytułu
urodzenia się dziecka.
Kwoty zasiłków rodzinnych:
- 95,00 zł na dziecko do 5 lat ,
- 124,00 zł na dziecko w wieku od 6 do 18 lat ,
- 135,00 zł na dziecko w wieku od 19 do 24 lat.
Zasiłek dla opiekuna – przysługuje osobom, które z dniem 01.07.2013r. utraciły prawo
do otrzymywania świadczenia pielęgnacyjnego. Nowelizacja ustawy o świadczeniach rodzinnych
w 2013r. pozbawiła dorosłe dzieci opiekujące się swoimi niepełnosprawnymi rodzicami prawa
do świadczenia pielęgnacyjnego. Trybunał Konstytucyjny przywrócił prawo do świadczeń dla
opiekunów dorosłych osób niepełnosprawnych i od dnia 15.05.2014r. osoby te mają prawo do
pobierania nowego świadczenia.
Zasiłek dla opiekuna wynosi 620 zł miesięcznie i mają do niego prawo wyłącznie osoby, które w lipcu
2013r. zostały pozbawione prawa do świadczenia pielęgnacyjnego.
Świadczenie pielęgnacyjne – przysługuje rodzicom lub faktycznemu opiekunowi dziecka, jeżeli
nie podejmują zatrudnienia lub rezygnują z zatrudnienia w celu sprawowania opieki nad
niepełnosprawnym dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności wraz ze
wskazaniem konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie
ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień
opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, albo osobą legitymującą się
orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.
Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje, jeżeli niepełnosprawność u dziecka powstała przed
ukończeniem 18 roku życia lub w trakcie nauki w szkole, nie później jednak niż do ukończenia 25 roku
życia.
Świadczenie pielęgnacyjne przyznawane jest bez względu na posiadany dochód i w 2019 r. jego
wysokość wynosiła 1583 zł miesięcznie.
Zasiłek pielęgnacyjny - przyznaje się w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających
z konieczności zapewnienia opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej
egzystencji.
Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje:
- niepełnosprawnemu dziecku;
- osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem
o znacznym stopniu niepełnosprawności;
- osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia legitymującej się orzeczeniem
o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do
ukończenia 21 roku życia;
- osobie, która ukończyła 75 lat.
Wysokość zasiłku pielęgnacyjnego wynosi 184,42 zł miesięcznie, od 01 listopada 2019r. wzrosło do
kwoty 215,84 zł.
3.3 FUNDUSZ ALIMENTACYJNY
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Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej do alimentów od rodzica na
podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, jeżeli egzekucja okazała
się bezskuteczna. Świadczenie przysługuje do ukończenia przez osobę uprawnioną 18 roku życia albo
w przypadku, gdy uczy się w szkole lub szkole wyższej do ukończenia przez nią 25 roku życia, albo w
przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności – bezterminowo.
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów,
jednakże nie wyższej niż 500 zł.
W ramach realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom
uprawnionym do alimentów świadczenia z funduszu alimentacyjny przyznano 29 rodzinom (40
osobom uprawnionym) na łączną kwotę 162 630,00 zł.
Na dzień 31.12.2019r. na terenie gminy Kudowa – Zdrój zamieszkiwało 28 dłużników alimentacyjnych
wobec których Ośrodek Pomocy Społecznej prowadził postępowanie. Postępowanie polega na :
1. przeprowadzeniu z dłużnikiem alimentacyjnym wywiadu (sprawdzenie sytuacji zawodowej,
zdrowotnej, czy mają możliwość płacenia alimentów),
2.odebraniu oświadczenia majątkowego,
3.aktywizacji zawodowej – zobowiązanie do rejestracji w PUP, informowanie PUP o konieczności
aktywizacji zawodowej dłużnika alimentacyjnego w przypadku braku zatrudnienia,
4. w przypadku braku współpracy z OPS wszczyna się postępowanie dot. uznania dłużnika
alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych. W tym przypadku zawiadamia
się Prokuraturę oraz powiadamia Starostwo Powiatowe o odebraniu prawa jazdy.

Zobowiązania finansowe wobec budżetu gminy Kudowa – Zdrój i budżetu państwa na dzień
31.12.2019r. posiadało:
 z tytułu zaliczek alimentacyjnych 59 dłużników alimentacyjnych,
 z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego 114 dłużników alimentacyjnych.
Zadłużenie dłużników alimentacyjnych wobec budżetu państwa oraz budżetu gminy na dzień
31.12.2019r. stanowiło kwotę:
 z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych 405 34,84 zł,
 z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego 2 014 050,76 zł,
 z tytułu odsetek od wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego 924 566,46 zł
W 2019 roku z tytułu zaliczki alimentacyjnej komornik sądowy wyegzekwował kwotę 2 948,89 zł.
Natomiast w wyniku skutecznej egzekucji komorników sądowych oraz dobrowolnych wpłat dłużników
alimentacyjnych dokonanych bezpośrednio na konto Ośrodka Pomocy Społecznej w Kudowie –Zdroju
z tytułu funduszu alimentacyjnego odzyskano kwotę w wysokości 80 658,06 zł (z tego kwotę 59
976,25zł przekazano na dochody budżetu państwa, kwotę 20681,81 zł na dochody naszej gminy).
3.4 ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE 500+
Świadczenie wychowawcze jest świadczeniem pieniężnym, które otrzymują rodzice, opiekunowie
prawni lub opiekunowie faktyczni dziecka. Świadczenie przysługuje do ukończenia przez dziecko
18 lat.
Do dnia 30 czerwca 2019r. w celu uzyskania prawa do świadczenia wychowawcze na pierwsze
lub jedyne dziecko należało spełnić kryterium dochodowe, które wynosiło otrzymują : 800,00zł netto
na osobę w rodzinie lub 1 200,00zł jeśli w rodzinie jest wychowywane dziecko niepełnosprawne.
Natomiast od 01 lipca 2019r. świadczenie to należy się każdemu dziecku do ukończenia 18 roku życia
bez względu na posiadany dochód.
Świadczenie jest wypłacane w sposób dogodny dla rodziców, czyli przelewem na konto lub gotówką.
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Świadczenie wychowawcze nie jest wliczane do dochodu przy ustalaniu prawa do innych świadczeń
m.in. z pomocy społecznej, rodzinnych, z funduszu alimentacyjnego czy stypendiów dla uczniów
i studentów.
W ramach realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 11.02.2016r. o pomocy państwa
w wychowywaniu dzieci, w 2019r. 812 rodzin (1229 dzieci) zostało uprawnionych do otrzymania
świadczenia wychowawczego, a kwota wypłaconych świadczeń w 2019r. Wynosiła 5 654 494,15 zł.
3.5 PROGRAM „4000 +”
Program wsparcia dla rodzin „ Za życiem” określa zakres wsparcia, na jakie może liczyć kobieta
w ciąży, ale również rodzina. Pomoc dotyczy głównie:
- zapewnienia dostępu do informacji w zakresie rozwiązań wspierających rodziny oraz kobiety
w ciąży,
- zapewnienia kobietom w ciąży dostępu do diagnostyki prenatalnej,
- zapewnienia odpowiednich świadczeń opieki zdrowotnej dla kobiety w okresie ciąży, porodu
i połogu, ze szczególnym uwzględnieniem kobiet w ciąży powikłanej oraz w sytuacji niepowodzeń
położniczych , na zasadach określonych w przepisach odrębnych.
Wsparcie o którym mowa obejmuje także:
- jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie
i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały
w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu,
- odpowiednie świadczenia opieki zdrowotnej dla dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie
i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały
w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu,
- dostęp do usług koordynacyjno – opiekuńczo - rehabilitacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem
dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę
zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu,
(koordynacja powierzona została asystentowi rodziny),
- inne świadczenia, w tym w zakresie wspierania rodziny i pieczy zastępczej.
Jednorazowe świadczenie przysługuje matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi
faktycznemu dziecka bez względu na dochód i wypłacane jest na wniosek tych osób w terminie 12
miesięcy od dnia narodzin dziecka.
Jednym z podstawowych dokumentów uprawniającym do świadczenia jest zaświadczenie wydane
przez lekarza, stwierdzające „ ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę
zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu”.
W 2019 r. pomocy w formie jednorazowego świadczenia „4000 +” z tytułu urodzenia dziecka udzielono
1 rodzinie z terenu naszej gminy.

3.6 PROGRAM „DOBRY START”
Rządowy program „Dobry start” został wprowadzony 01 czerwca 2018 roku na mocy Rozporządzenia
Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego
programu „Dobry start”.
Świadczenie „Dobry Start” przysługuje w wysokości 300zł z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego.
Przyznawane jest dla dzieci, które:
 nie ukończyło 20 roku życia;
 nie ukończyło 24 roku życia pod warunkiem posiadania orzeczenia o niepełnosprawności
(stopień umiarkowany lub znaczny), wystąpiła potrzeba kształcenia specjalnego lub potrzeba
zajęć rewalidacyjno – wychowawczych.
Świadczenie nie należy się dzieciom uczęszczającym do klasy „O” oraz studentom.
O świadczenie „Dobry start” mogą ubiegać się:
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rodzice,
opiekun faktyczny dziecka – osoba, która faktycznie opiekuje się dzieckiem i złożyła do sądu
wniosek o adopcję,
 opiekun prawny dziecka – osoba, której sąd powierzył opiekę nad dzieckiem,
 osoba ucząca się - pełnoletni uczeń, który nie jest na utrzymaniu rodziców, ponieważ rodzice
nie żyją, ma prawo do alimentów ustalone wyrokiem sądowym lub ugodą sądową.
Wnioski przyjmowane są w okresie do 01 lipca do 30 listopada.
W 2019r. świadczenie Dobry Start zostało wypłacone 1 014 uczniom (746 wniosków) na łączną kwotę
304 200 zł. W tym okresie 5 osób otrzymało decyzję odmowną.
Świadczenie przyznawane jest niezależnie od posiadanego dochodu.

3.7 DODATKI MIESZKANIOWE
Dodatek mieszkaniowy jest świadczeniem pieniężnym wypłacanym przez gminę, mającym na celu
dofinansowanie do wydatków mieszkaniowych ponoszonych w związku z zajmowaniem lokalu
mieszkalnego.
Dodatek mieszkaniowy przysługuje:
- osobom mieszkającym w lokalach, do których mają tytuł prawny,
- osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal
zamienny lub socjalny.
O dodatek mieszkaniowy mogą starać się:
- najemcy lokali mieszkalnych (komunalnych, mieszkań zakładowych, mieszkań w domu prywatnym
czynszowym, mieszkań wynajmowanych na wolnym rynku),
- członkowie spółdzielni mieszkaniowych,
- osoby mieszkające w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach stanowiących ich własność
i właściciele samodzielnych lokali mieszkalnych,
- inne osoby mające tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszące wydatki związane
z jego zajmowaniem (np. na skutek umowy użyczenia).
Ponadto osoby ubiegające się o przyznanie dodatku mieszkaniowego muszą spełnić dodatkowo 2
warunki:
1. powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego w przeliczeniu na
liczbę członków gospodarstwa domowego nie może przekroczyć:
- 35 m 2 - dla 1 osoby.
- 40 m2 - dla 2 osób,
- 45 m2 - dla 3 osób,
- 55 m2 – dla 4 osób,
- 65 m2 – dla 5 osób,
- 70 m2 – dla 6 osób.
Jeżeli w lokalu mieszka więcej niż 6 osób, dla każdej następnej osoby zwiększa się powierzchnię
o 5 m2 . W przypadku zamieszkiwania w lokalu osoby niepełnosprawnej poruszającej się na wózku
inwalidzkim lub, gdy niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w osobnym pokoju – wielkość
powierzchni zwiększa się o 15 m2 .
2. Dochód osób ubiegających się o przyznanie dodatku mieszkaniowego nie może przekroczyć
kryterium dochodowego wynoszącego:
- dla gospodarstwa 1 – osobowego 175 % najniższej emerytury (1029,80 zł brutto), od 01 marca
2019r. (1 100 zł brutto),
- dla gospodarstwa wieloosobowego 125% najniższej emerytury.
Dodatek mieszkaniowy przyznaje burmistrz w drodze decyzji administracyjnej, na okres 6 miesięcy.
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W 2019 roku z pomocy w formie przyznania dodatku mieszkaniowego skorzystało 136 rodzin
(1,4 % z ogółu osób zamieszkujących na terenie gminy Kudowa – Zdrój), na kwotę 50 731,45 zł.
3.8 DODATEK ENERGETYCZNY
Dodatek energetyczny jest to dopłata do energii elektrycznej w następującej wysokości:
 gospodarstwo 1 – osobowe - 11,35 zł miesięcznie, od 01.05.2019r. – 11,37 zł,
 gospodarstwo składające się z 2 – 4 osób - 15,77 zł miesięcznie, od 01.05.2019r. – 15,80zł,
 gospodarstwo składające się z co najmniej 5 osób - 18,92 zł miesięcznie, od 01.05.2019r. –
18,96zł.
Powyższe kwoty zostają ustalane przez Ministra Energii w formie Obwieszczenia. O dodatek
energetyczny mogą ubiegać się osoby, które jednocześnie:
 posiadają prawo do dodatku mieszkaniowego;
 posiadają podpisaną umową kompleksową lub umowę sprzedaży energii elektrycznej
z Zakładem Energetycznym.
W 2019r. dodatki energetyczne zostały wypłacone 69 gospodarstwom domowym na łączną kwotę
9 001,65 zł.
3.9 ZASIŁKI I STYPENDIA SZKOLNE
Stypendia szkolne przyznawane są uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej
tj. w rodzinie występuje m.in. bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba,
wielodzietność, samotne wychowywanie lub zdarzenie losowe. Dodatkowym warunkiem otrzymania
stypendium jest spełnienie kryterium dochodowego, które wynosi 528,00 zł na osobę w rodzinie.
Uczniowie spełniający powyższe kryteria otrzymują stypendium w trakcie trwania roku szkolnego
tj. od września do czerwca w kwocie 248,00 zł miesięcznie (200% kwoty zasiłku rodzinnego
wynoszącego 124,00zł).
Przyznane stypendium zostaje wykorzystane na zaspokojenie podstawowych potrzeb związanych
z pobieraniem nauki w szkole, czyli na zakup podręczników, przyborów szkolnych, pomocy naukowych,
lektur, odzieży sportowej, sprzętu komputerowego, wycieczki szkolne, wyjścia organizowane przez
szkołę do kina, teatru, itp.
Zasiłek szkolny natomiast przyznawany jest dla uczniów w przypadku wystąpienia w rodzinie nagłej
losowej sytuacji, tj. utrata pracy, wystąpienie choroby, pożaru, śmierć jednego z rodziców, itp.
O zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż 2 miesiące od wystąpienia zdarzenia
losowego. Jest to świadczenie jednorazowe. W przypadku przyznawania zasiłku szkolnego nie
występuje konieczność spełnienia kryterium dochodowego.
Wysokość jednorazowego zasiłku szkolnego nie może przekroczyć 5 – krotnej kwoty zasiłku rodzinnego
tj. kwoty 620,00 zł ( obowiązuje od 01.11.2016r.)
W 2019 roku w formie stypendiów szkolnych objęto 27 uczniów (12 rodzin), natomiast zasiłek szkolny
został wypłacony 1 uczniowi. Na ten cel wydatkowano łącznie kwotę 42 274,18 zł.
3.10 KARTA DUŻEJ RODZINY
W ramach realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 5 grudnia 2014r. o Karcie Dużej Rodziny
w 2019 roku 33 rodziny (87 osób uprawnionych) złożyło wniosek o wydanie Karty Dużej Rodziny.
Na obsługę tego zadania w 2019 roku wydatkowano kwotę 576,41 zł.
Od 01 stycznia 2019r. prawo do ubiegania się o Kartę Dużej Rodziny posiadają także rodzice dorosłych
dzieci.
Tabela 4. Liczba rodzin wielodzietnych, które otrzymały Kartę Dużej Rodziny
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L.p. Wyszczególnienie
1.

1.1
2.
3.

Liczba wniosków o przyznanie Karty Dużej Rodziny złożonych po raz
pierwszy przez rodzinę wielodzietną, w tym:
Liczba wniosków o przyznanie Karty Dużej Rodziny złożonych po raz
pierwszy przez rodzinę wielodzietną składającą się wyłącznie z
rodziców
Liczba zamówionych Kart Dużej Rodziny dla nowego członka rodziny
wielodzietnej
Liczba zamówionych Kart Dużej Rodziny dla członka rodziny
wielodzietnej, który był już jej posiadaczem

Liczba
84

69
1
2

4.

Liczba przyznanych Kart Dużej Rodziny

182

5.

Liczba rodzin wielodzietnych, którym wydano Kartę Dużej Rodziny

85

6.

Liczba osób, którym wydano Kartę Dużej Rodziny, z tego:

190

6.1

Liczba rodziców

136

6.2

Liczba dzieci

54

4.

Wspieranie rodziny

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kudowie – Zdroju zgodnie z umową zawartą pomiędzy Wojewodą
Dolnośląskim a Gminą Kudowa – Zdrój realizował działania w ramach „Programu asystent rodziny
i koordynator pieczy zastępczej na rok 2019”. Na realizację zadania pozyskano środki z dotacji
w wysokości 18 585,00 zł , natomiast wkład własny wynosił 30 927,16 zł. Łączny koszt na realizację
zadania wyniósł 49 512,16 zł.
Zadanie realizowane było od dnia 01 stycznia 2019r. do 31 grudnia 2019 r. Ośrodek Pomocy
Społecznej w Kudowie – Zdroju zatrudnił 1 asystenta rodziny posiadającego kwalifikacje określone w
ustawie z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. W ramach zadania
asystent realizował pracę z rodzinami przeżywającymi trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo –
wychowawczych.
Zadaniem asystenta rodziny jest całościowe wspieranie rodziny wychowującej dzieci, zagrożonej
wykluczeniem społecznym, poprzez podniesienie samooceny, wzbudzenie wiary we własne siły,
a także poprzez pomoc w wykonywaniu codziennych czynności. Bardzo ważne jest indywidualne
podejście do rodziny i jej problemów, co będzie służyło rozwojowi kompetencji wszystkich jej członków
– rodziców i dzieci. Rodzina bowiem jest podstawowym środowiskiem jakie powinno gwarantować
dzieciom bezpieczeństwo emocjonalne, dawać im poczucie więzi i przynależności. Zaburzenia
w funkcjonowaniu rodziny, powodujące groźne dysfunkcje takie jak uzależnienia, przemoc,
zaniedbanie, bezradność mogą prowadzić do konieczności objęcia dzieci opieką zastępczą. Jednym z
narzędzi pracy z rodziną w takiej sytuacji jest wprowadzenie do niej asystenta rodziny.
Szczegółowe sprawozdanie z pracy asystenta rodziny w 2019r. zostało przedstawione w rozdziale 8.

5. Inne działania Ośrodka Pomocy Społecznej
5.1. PROGRAM POMOCY ŻYWNOŚCIOWEJ
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Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ) jest krajowym programem
operacyjnym współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym,
który realizowany jest w oparciu o rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 223/2014
z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym
(Dz. U. UE L 72 z 12.03.2014 r., str. 1), zwanego FEAD.
Pomoc w ramach PO PŻ kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie
mogą zapewnić sobie(rodzinie) odpowiednich produktów żywnościowych i dlatego też trafia ona do
osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji (określonej przesłankami z art. 7 ustawy o pomocy
społecznej), stanowi systematyczne wsparcie. Pomoc udzielana była w postaci artykułów spożywczych,
które były bezpłatnie przekazywane osobom najbardziej potrzebującym.
Pomoc w formie paczek żywnościowych mogły otrzymać osoby, których dochód netto nie przekraczał
1 402,00 zł dla osoby samotnej lub 1056,00 zł dla osoby w rodzinie. W skład paczki żywnościowej
wchodzą m.in.:
 artykuły warzywne i owocowe (groszek z marchewką, fasola biała, koncentrat pomidorowy,
buraczki wiórki, powidła śliwkowe),
 artykuły skrobiowe (makaron jajeczny, makaron kukurydziany bezglutenowy, ryż biały, kasza
gryczana, herbatniki maślane),
 artykuły mleczne (mleko UHT, ser żółty),
 artykuły mięsne (szynka drobiowa, szynka wieprzowa, pasztet wieprzowy, filet z makreli w
oleju),
 cukier biały,
 tłuszcze (olej rzepakowy),
 gulasz wieprzowy z warzywami.
W 2019 roku pracownicy socjalni zakwalifikowali 400 osób uprawnionych do objęcia pomocą
żywnościową w ramach PO PŻ.
Pomoc w formie żywności została wydana w okresie od stycznia do czerwca 2019r. oraz będzie
kontynuowana w 2020r.
5.2. ORGANIZACJA KOLONII DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
W okresie wakacyjnym Kuratorium Oświaty we Wrocławiu zorganizowało bezpłatne kolonie dla dzieci
i młodzieży pochodzących m.in. z rodzin wielodzietnych, niepełnych, żyjących w trudnych warunkach
mieszkaniowych, będących sierotami, wychowankami domów dziecka, itp.
W okresie od 18.08.2019r. – 31.08.2019r. z naszej gminy na kolonię do Międzywodzia wyjechało 10
osób. Natomiast na kolonię do Tucholi w okresie od 26.06.2019r. do 07.07.2019r. organizowaną przez
Urząd Miasta w Kudowie-Zdroju wyjechało 4 dzieci.
5.3. BEZPŁATNA POMOC PRAWNA I PSYCHOLOGICZNA
W 2019r. obsługę prawną mieszkańców Kudowy-Zdroju przejął radca prawny, który przyjmował
interesantów w Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym ds. Uzależnień przy ul. Poznańskiej 2
w Kudowie-Zdroju. W 2019 roku z porad prawnych skorzystało 60 osób w zakresie:
 pozbawienia władzy rodzicielskiej;
 ustalenia ojcostwa;
 przymusowego leczenia psychiatrycznego;
 problemów mieszkaniowych;
 uzależnień;
 pomocy w sporządzaniu pozwu do sądu o rozwód, ustalenie alimentów, sprawowania opieki
nad dzieckiem, nabycie spadku, odrzucenie spadku, ubezwłasnowolnienie, itp.
 odwołania w sprawia orzeczenia komisji lekarskiej, odwołanie od nie przyznania grupy
inwalidzkiej.
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Ośrodek Pomocy Społecznej współpracuje również z konsultantem ds. udzielania porad w zakresie
pomocy dla osób dotkniętych przemocą w rodzinach z problemami uzależnień. Pracownicy socjalni
umawiają klientów zagrożonych lub dotkniętych przemocą na indywidualne spotkania, osoby z
problemami wychowawczymi, konfliktami rodzinnymi, uzależnieniami, które prowadzone są w Punkcie
Konsultacyjnym przy ul. Poznańskiej lub w razie takiej potrzeby – w miejscu zamieszkania klienta.
W 2019 roku z tej formy pomocy skorzystało 95 osób.
5.4. WYPOŻYCZALNIA SPRZĘTU REHABILITACYJNEGO
Ośrodek Pomocy Społecznej prowadzi wypożyczalnię sprzętu rehabilitacyjnego dla mieszkańców
Kudowy – Zdroju. W wypożyczalni znajdują się m.in. wózki inwalidzkie, balkoniki, kule, materac
przeciwodleżynowy, krzesełko higieniczne. Sprzęty te wypożyczane są bezpłatnie. W 2019r. z usług
wypożyczalni skorzystało 25 osób
6. Sprawozdanie z realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2014-2020

ZAŁOŻENIA STRATEGII

Systematyczna analiza
istniejących problemów
społecznych

Opieka nad dzieckiem
i rodziną dysfunkcyjną

PODEJMOWANE DZIAŁANIA
1. Pracownicy socjalni podczas przeprowadzania wywiadów
środowiskowych oraz kontaktów z rożnymi służbami tj. Sąd, Policja,
placówki oświatowe, zdrowotne, itp. na bieżąco prowadzą monitoring
problemów społecznych i dostosowują pomoc do aktualnych potrzeb
mieszkańców.
2. Pracownicy socjalni na bieżąco analizują potrzeby mieszkańców.
Udzielana pomoc jest analizowana pod kątem efektywności i
zasadności.
3.
Dzięki prawidłowemu rozeznaniu problemów społecznych,
pracownicy socjalni prawidłowo składali zapotrzebowanie na środki
finansowe,
w związku z tym udzielana pomoc była
dostosowana do aktualnych potrzeb mieszkańców (zapotrzebowanie
składane jest co miesiąc);
4. Stała współpraca z władzami miasta – informowanie o potrzebach
mieszkańców i szukaniu nowych rozwiązań problemów społecznych
(OPS przejął realizację usług opiekuńczych, zatrudnienie asystenta
rodziny);
5. Ciągłe podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników. W
2019r. pracownicy OPS 6 razy brali udział w szkoleniach.
1. Pracownicy socjalni przeprowadzili 950 wywiadów
środowiskowych, przeanalizowali 855 wniosków o pomoc;
1. 30 osobom zaproponowano skorzystanie z poradnictwa
rodzinnego i psychologicznego;
2. U 10 rodzin podjęto działania przeciwdziałających zabieraniu
dzieci do placówek opiekuńczo – wychowawczych;
3. 3 rodzinom ( 4 dzieci)załatwiono miejsce w przedszkolu;
4. Pracownicy socjalni 880 razy wychodzili w środowisko;
5. 20 osób zostało zaangażowanych w pracę Zespołu
Interdyscyplinarnego (pracownicy OPS, policjanci, kuratorzy,
przedstawiciele placówek oświatowych);
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Wspieranie osób starszych
i niepełnosprawnych,
w tym z zaburzeniami
psychicznymi

6. W 2019r. Żadne dziecko z naszej gminy nie zostało
umieszczone
w placówce opiekuńczo-wychowawczej;
7. W 2019r. 45 rodzin z dziećmi (161 osób w rodzinie) otrzymało
pomoc finansową, w tym pomocą w formie posiłków zostało
objętych 55 dzieci.
8. Pracownicy socjalni ze 137 rodzinami (222 osób w rodzinach)
przeprowadzi pracę socjalną.
9. 52 osobom, z rodzin w których założona jest Procedura
Niebieskiej Karty udzielono porad psychologicznych,
socjalnych i prawnych.
10. 2 pracowników wzięło udział w szkoleniu w zakresie
stosowania odpowiednich form i metod pomocy rodzinom;
1. 120osób starszych, niepełnosprawnych, w tym z zaburzeniami
psychicznymi skorzystało ze świadczeń pomocy społecznej
(liczba świadczeń 12 000);
1. 38 osobom starszym, niepełnosprawnym, samotnym
udzielono pomocy w formie usług opiekuńczych;
2. W 2019r. 4 osoby zostały umieszczone w DPS oraz 1 w ZOL;
3. Pracownicy socjalni udzieli łącznie 50 osobom starszym,
niepełnosprawnym konsultacji w zakresie odbudowania więzi
rodzinnych;
4. 25 osobom wypożyczono sprzęt rehabilitacyjny, 3 rodzinom
udzielono pomocy w złożeniu wniosków do PCPR w Kłodzku
o likwidację barier architektonicznych;
5. 69 mieszkańcom powyżej 90 roku życia pracownicy socjalni
zawieźli paczki żywnościowe wraz z życzeniami świątecznymi
od Burmistrza Miasta Kudowa – Zdrój.

Przeciwdziałanie
alkoholizmowi
i narkomanii

1. 20 osób zostało zgłoszone do GKRPA;
1. 2 osobom załatwiono leczenie przeciwalkoholowe na
oddziale odwykowym;
2. Prowadzenie Procedury Niebieskiej Karty w 20 rodzinach,
gdzie występuje problem alkoholizmu.

Pomoc osobom
bezdomnym

1. Monitoring osób bezdomnych w okresie zimowym;
1. Zapewnienie 10 osobom bezdomnym schronienia w okresie
zimowym w Schroniskach dla Osób Bezdomnych;
2. Udzielanie pomocy w kompletowaniu dokumentów
niezbędnych do złożenia wniosku o przydział mieszkania
komunalnego/socjalnego;
3. Motywowanie do podjęcia leczenia przeciwalkoholowego;

Przeciwdziałanie
długotrwałemu
bezrobociu

1. Motywowanie osób bezrobotnych do podjęcia zatrudnienia
również poprzez wykorzystanie kontraktu socjalnego;
1. Współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w zakresie
upowszechniania ofert pracy i usług poradnictwa
zawodowego oraz szkoleń;
2. Podłączenie OPS do Samorządowej Elektronicznej Platformy
Informacyjnej (SEPI).
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7. Zatrudnienie w Ośrodku Pomocy Społecznej
W 2019 roku w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kudowie – Zdroju zatrudnionych było na podstawie
umowy o pracę 16 osób, w tym:
 Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej;
 5 pracowników socjalnych (3 specjalistów pracy socjalnej, 2 starszych pracowników socjalnych );
 asystent rodziny;
 starszy referent ds. świadczeń z pomocy społecznej;
 starszy referent ds. dodatków mieszkaniowych;
 starszy referent ds. świadczeń rodzinnych oraz koordynacji systemów zabezpieczenia
społecznego;


referent ds. świadczeń rodzinnych oraz koordynacji systemów zabezpieczenia
społecznego;

 referent ds. funduszu alimentacyjnego oraz koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego;
 główny księgowy;
 referent ds. księgowości;
 starszy referent ds. księgowości, administracji i kadr;
 pracownik obsługi.

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



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

EDUKACJA
W ramach edukacji ekologicznej Gmina Kudowa-Zdrój organizuje konkursy oraz wspiera szkoły
i przedszkola w zakresie zwiększania świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży. W 2018 roku
organizowane były zbiórki surowców tj.: makulatura, butelki pet, zakrętki. Wysegregowane w ten
sposób odpady zostały przekazane do odzysku lub unieszkodliwienia. Przeprowadzono również dwa
konkursy ekologiczne: „Nie wszystko na wysypisko” oraz „Jak walczyć ze smo(k=g)iem?” edukujące
dzieci w tematyce odzysku odpadów oraz walki ze smogiem.
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ODPADY
Usługę odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
zamieszkałych i niezamieszkałych zlokalizowanych na terenie Gminy Kudowa-Zdrój w 2019 roku
świadczył Kudowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Fredry 8, 57-350 Kudowa-Zdrój.
Wykonawca świadczący usługę odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości
niezamieszkałych na terenie Gminy Kudowa-Zdrój wyłoniony został na drodze przetargu
nieograniczonego ogłoszonego przez Gminę natomiast usługa dla nieruchomości zamieszkałych
została wyłoniona w drodze zamówienia z wolnej ręki.
Odpady z terenu Gminy Kudowa-Zdrój w 2019 roku zagospodarowywane były w instalacjach
zlokalizowanych w Świdnicy 58-300, Zawiszów 5:
 instalacja mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych (MBP),
 instalacja przetwarzania selektywnego zbierania odpadów zielonych i innych bioodpadów
(Kompostownia),
 instalacja składowania odpadów powstających w procesie mechaniczno-biologicznego
przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych oraz pozostałości z sortowania odpadów
komunalnych (Składowisko).
W obowiązującym systemie właściciele nieruchomości wnoszą do gminy opłatę za gospodarowanie
odpadami komunalnymi.

CZĘSTOTLIWOŚĆ ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH
Odbiór odpadów komunalnych odbywa się według przyjętego harmonogramu. Właściciele
nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, na których powstają odpady są zobowiązani zbierać
odpady w sposób selektywny w pojemnikach lub workach. Do obowiązków właściciela nieruchomości
(zamieszkałej i niezamieszkałej) należy wyposażenie nieruchomości w pojemnik.
Odpady należy gromadzić wyłącznie w sprawnych technicznie , zamykanych i szczelnych pojemnikach,
przystosowanych do opróżniania przez pojazdy specjalistyczne.
Stosowanie worków możliwe jest jedynie w zabudowie jednorodzinnej oraz w przypadku
nieruchomości niezamieszkałych dla odpadów:
 Tworzywa sztuczne i metale
 Szkło
 Papier
 Odpady ulegające biodegradacji w tym odpady zielone
Odpady ulegające biodegradacji i odpady zielone wytworzone na terenie nieruchomości można
zagospodarowywać we własnym zakresie i na własne potrzeby w przydomowych kompostowniach.
Na terenie Gminy Kudowa-Zdrój funkcjonuje Punk Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
zlokalizowany przy ul. Fredry 8, do którego mieszkańcy mogą przekazywać selektywnie zebrane
następujące odpady:
 Papier
 Metale
 Tworzywa sztuczne
 Szkło
 Opakowania wielomateriałowe
 Odpady ulegające biodegradacji
 Odpady zielone
 Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
 Zużyte baterie i akumulatory
 Odpady budowlane i rozbiórkowe
 Odpady wielkogabarytowe
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Zużyte opony
Chemikalia
Inne odpady niebezpieczne powstające w gospodarstwach domowych.

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zlokalizowany jest w Kudowie-Zdroju przy ul. Fredry
8 i nieodpłatnie przyjmuje selektywnie zebrane odpady, w tym odpady zielone, w poniedziałki od 8 do
14, a od wtorku do soboty w godzinach od 8 do 16. W roku 2019 na punkcie Selektywnej Zbiorki
Odpadów Komunalnych została zebrana następująca masa odpadów:

KOD ZEBRANYCH ODPADÓW

RODZAJ ZEBRANYCH ODPADÓW
KOMUNALNYCH

MASA ZEBRANYCH ODPADOW
KOMUNALNYCH (Mg)

15 01 02

Opakowania z tworzyw
sztucznych

4,782

15 01 04

Opakowania z metalu

0,350

15 01 07

Opakowania ze szkła

2,682

20 01 23

Urządzenia zawierające freony

2,840

20 01 34

17 01 07

Baterie i akumulatory inne niż
wymienione w 20 01 33
Zmieszane odpady z betonu,
gruzu ceglanego, odpadowych
materiałów ceramicznych i
elementów wyposażenia inne niż
wymienione w 17 01 06

0,003

565,319

20 01 10

Odzież

0,555

15 01 10

Opakowania zawierające
pozostałości substancji
niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone

15 01 01

Opakowania z papieru i tektury

5,584

20 01 01

Papier i tektura

1,395

20 02 01

Odpady biodegradowalne

43,483

20 01 36

Zużyte urządzenia elektryczne i
elektroniczne inne niż
wymienione w 20 01 21, 20 01 23
i 20 01 35

5,679

20 03 07

Odpady wielkogabarytowe

51,740

Przeterminowane leki należy umieszczać w pojemnikach do zbierania przeterminowanych leków, które
znajdują się w wyznaczonych aptekach na terenie Gminy Kudowa-Zdrój tj. Apteka „Pod Lwem” ul.
Zdrojowa 56, Apteka „Zdrojowa” ul. Zdrojowa 38, Apteka „Vita” ul. Główna 21.
SKŁADOWISKO ODPADÓW KOMUNALNYCH
Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętnych zlokalizowane jest na terenie Gminy
Kudowa-Zdrój na działkach 65, 76, 81, 82 (obręb Brzozowie) oraz 406/4 (obręb Zakrze). Składowisko
odpadów zostało zamknięte w roku 2011, kiedy to zaprzestano przyjmować odpady komunalne do
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składowania zgodnie z decyzją Marszałka Województwa Dolnośląskiego. Zamknięte składowisko
odpadów jest obecnie w trakcie procesu rekultywacji.
ZIELEŃ MIEJSKA
Na terenie Gminy Kudowa-Zdrój znajduje się121,59 ha gruntów leśnych, 1 zabytkowy Park Zdrojowy o
powierzchni 17,20 ha, zieleń przyuliczna o powierzchni 4 ha. Ponadto na terenie Gminy znajduje się 20
pomników przyrody w tym 17 drzew pojedynczych, 2 grupy drzew oraz 1 pomnik przyrody
nieożywionej tzw. „Czartowski Kamień”.
W 2018 roku wykonano nasadzenia 13 szt. drzew rożnych gatunków oraz 37.520 sztuk kwiatów
jednorocznych m.in.: bratków, pelargonii, begonii.

XI. Informacja Oświatowa dla Gminy Kudowa-Zdrój za rok szkolny 2018/2019:
http://www.bip.ug-kudowazdroj.dolnyslask.pl/dokument,iddok,13684,idmp,119,r,r

XII. Informacja o Kudowskim Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji SP. Z O.O.

Informacja o Spółce – stan na 31.12.2019 r.
Struktura własności i wysokość kapitałów
L.P.

Wyszczególnienie
Struktura własności:

1.

-

gmina Kudowa Zdrój
WFOŚiGW we Wrocławiu

31.12.2019
100%
70%
30%

2.

Wysokość kapitału podstawowego (zł)

17.000.000

3.

Ilość udziałów

1.000

4.

Wartość nominalna 1 udziału (zł)

17.000

Dane z bilansu w tys. zł
L.P.
1.

Wyszczególnienie
Aktywa trwałe, w tym:
-

rzeczowy majątek trwały

Aktywa obrotowe, w tym:
2.

-

zapasy,
należności krótkoterminowe,
inwestycje krótkoterminowe,
rozliczenia międzyokresowe

31.12.2019
w tys. zł
21.328
21.017
2.684
62
2.202

50

12
313
Kapitał własny, w tym:
3.

-

kapitał podstawowy,
wynik roku bieżącego

16.876
17 000
40
7.136

Zobowiązania i rezerwy:
4.

5.

-

622

rezerwy na zobowiązania,
zobowiązania długoterminowe,
zobowiązania krótkoterminowe,
rozliczenia międzyokresowe

Suma bilansowa

1.282
2.652
2.581
24.012

Aktywa Spółki są tworzone głównie przez majątek trwały – 21.017 tys. zł, co wynika ze specyfiki
działalności. Spółka jest właścicielem oczyszczalni ścieków, stacji uzdatniania wody oraz sieci wod.-kan.
na terenie Kudowy Zdrój. Jego udział w aktywach wynosi 87,5%. Majątek obrotowy wynosi – 2.684
tys. zł - i stanowi około 11% wartości aktywów. Głównym składnikiem aktywów obrotowych są
należności z tytułu dostaw i usług stanowiące około 82%, na co składa się głównie rozliczenie
rekompensaty związanej z umową powierzeniową z Gminą Kudowa Zdrój za 2018 i 2019 rok.
Kapitał podstawowy wraz z kapitałem zapasowym oraz wynikiem lat ubiegłych i roku bieżącego tworzy
kapitał własne – 16.876 tys. z ł i stanowią 70% wartości pasywów. Pozostałą wartość pasywów tworzą
rezerwy i zobowiązania (kapitały obce). Kapitały obce tworzone są głównie przez rozliczenia
międzyokresowe (36%) i kredyty krótko i długoterminowe oraz zobowiązania leasingowe (41%).
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług stanowią 4% ich wartości.

Dane z rachunku zysków i strat w zł
L.P.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Wyszczególnienie
Przychody netto ze sprzedaży
Koszty działalności operacyjne, w tym:
- amortyzacja
Pozostałe przychody operacyjne
Pozostałe koszty operacyjne
Przychody finansowe
Koszty finansowe
Zysk / strata brutto

31.12.2019
w tys. zł
10.498
10.273
1.400
154
105
28
231
71

Od 01.07.2017 r. Spółka posiada umowy powierzeniowe z Gminą Kudowa-Zdrój na następujące
działalności:
a) dostawa wody i odbiór ścieków –
b) utrzymanie sieci kanalizacji deszczowej
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c)
d)
e)
f)
g)

opróżniania koszy ulicznych
zarządzania cmentarzami
letnie i zimowe utrzymanie dróg
budowa nowych sieci wod.-kan.
odbiór odpadów komunalnych z terenów zamieszkałych, prowadzenie PSZOK i punktu
doczyszczania odpadów segregowanych

W ramach tej umowy Gmina pokrywa koszty prowadzenia w/w działalności, pomniejszone o przychody
z tytułu dostaw wody i odbioru ścieków, rozliczenie otrzymanych na nie dotacji oraz zysk, jaki Spółka
osiąga na pozostałych działalnościach. Umowa zapewnia również osiągnięcie zysku na działalności
powierzonej w wysokości 2,97%. Umowa na zadania wymienione w pkt a-f zawarta jest na okres od
01.07.2017-30.06.2025, natomiast na zadnie z pkt g umowa mogła być zawarta tylko na 4 lat (01.0717-30.06.21).
Poza tymi usługami Spółka wykonywała także inne zadania:
1. pozostałe usługi dla Gminy, m.in. wywóz odpadów stałych z terenów niezamieszkałych
2. usługi pogrzebowe
3. usługi odpłatne związane z czyszczeniem kanalizacji, podstawianiem kontenerów, zamiatanie
i odśnieżanie chodników, wywozem nieczystości płynnych.
W 2019 r. Spółka osiągnęła dodatni wynik finansowy brutto w wysokości 70.852,30 zł, Wynik
finansowy netto (po uwzględnieniu obciążeń podatkowych) wyniósł 39.914,30 zł.
Ilościowo sprzedaż wody kształtuje się na podobnym poziomie jak w 2018 r. Z ujęć pobrano 800 tys.
m3, w tym z ujęć powierzchniowych 249 tys. m3, odbiorcom dostarczono 573 tys. m3, na potrzeby
własne i płukanie filtrów zużyto 77 tys. m3, straty w sieci wyniosły 150 tys. m3 (20% wód pobranych
z ujęć). W 2019 r. usunięto 29 awarii na sieciach wodociągowych, wymieniono 2 hydranty
przeciwpożarowe, wymieniono 380 wodomierzy głównych. Na oczyszczalnię przyjęto 1.330 tys. m3
ścieków i wytworzono 237 Mg s.m.o. osadów przefermentowanych i odwodnionych oraz 25,3 Mg
skratek i 10,66 Mg zawartości piaskowników, z czego do wykorzystania rolniczego oddano 1.562 t
osadów ściekowych. Odebrano 3,8 tys. m3 ścieków ze zbiorników bezodpływowych (usługi wywozu
świadczone są również w Gminie Lewin Kłodzki i Duszniki Zdrój). W 2019 r. usunięto 8 awarii na sieciach
kanalizacji sanitarnej i 253 zatorów kanalizacyjnych.
Z terenu Gminy Kudowa Zdrój zebrano i wywieziono na RIPOK 3.332 t (w 2018 – 3.361 t) odpadów
komunalnych niesegregowanych; sprzedano 398 t surowców segregowanych (papier, szkło, tworzywa
sztuczne) (w 2018 r. – 385 t).
W 2019 r. Spółka wykonała 111 usług związanych z pochówkami (w 2018 r. – 112).
W roku 2019 r. Spółka wydatkowała na inwestycje i nowe środki trwałe oraz wartości niematerialne
i prawne 1.179.084,40 zł, na co złożyły się:
- nakłady na nowe i używane środki trwałe – 589.179,30 zł – dokonano zakupu m.in.:
 pojazd typu hakowiec 323 tys. zł – zakup w formie leasingu;
 cysterna do wody pitnej – 47 tys. zł - zakup w formie leasingu;
 dmuchawa na oczyszczalnię ścieków – 142 tys. zł, zakup w formie leasingu;
 pompy na oczyszczalnię i ujęcia – 15 tys. zł;
 posypywarka i pług do hakowca – 45 tys. zł
 sprzęty – ubijak, szlifierka, przecinarka, zamiatarka ręczna – 17 tys. zł;
- nakłady na programy komputerowe (sprawozdanie finansowe) – 801,00 zł
- nakłady na wytworzenie środków trwałych we własnym zakresie – 589.104,10 zł, w tym m.in.:
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1. ul. Słowackiego – wymieniono 400 mb sieci wodociągowej fi 110, zamontowano 9 zasuw; koszty
realizacji inwestycji wyniosły 155.809,45 zł;
2. ul. Chopina wymieniono 292 mb sieci wodociągowej fi 110, zamontowano 7 zasuw; koszty
realizacji inwestycji wyniosły 72.877,71 zł;
3. ul. Warszawska – wymieniono 172 mb sieci wodociągowej fi 110, zamontowano 2 zasuwy;
koszty realizacji inwestycji wyniosły 104.859,56 zł;
4. ul. Poznańska – wymieniono 153 mb sieci wodociągowej fi 110, zamontowano 3 zasuwy; koszty
realizacji inwestycji wyniosły 97.574,17 zł;
5. ul. Matejki – wymieniono 70 mb sieci wodociągowej fi 110, zamontowano 2 zasuwy; koszty
realizacji inwestycji wyniosły 49.326,07 zł;
6. ul. Lubelska– wymieniono 110 mb sieci wodociągowej fi 110, zamontowano 8 zasuw; koszty
realizacji inwestycji wyniosły 41.301,26 zł.
Łącznie wymieniono w „Starym Zdroju” 1.197 mb sieci wodociągowej, wydatkowano na ten cel
521.748,22 zł. Ponadto dostosowano system monitoringu bazy do wymogów ustawy o odpadach
(22 tys. zł), zmodernizowano system napowietrzania na oczyszczalni ścieków – 36,3 tys. zł).
Zatrudnienie – stan na 31.12.2019 r. – 72 osoby, w tym:
1. Pracownicy zatrudnieni na czas nieokreślony – 67 osób (15 pracowników umysłowych, 52
pracowników na stanowiskach robotniczych)
2. Pracownicy zatrudnieni na czas określony – 5 osoby.
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