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INFORMACJE OGÓLNE
Położenie
Gmina Mirsk położona jest w południowo-zachodniej części województwa dolnośląskiego w powiecie lwóweckim. Administracyjnie w skład gminy wchodzi miasto Mirsk i 17 sołectw: Brzeziniec, Gajówka, Giebułtów, Gierczyn, Grudza, Kamień, Karłowiec, Kłopotnica, Kotlina, Krobica,
Kwieciszowice, Mlądz, Mroczkowice, Orłowice, Proszowa, Przecznica, Rębiszów. Powierzchnia
gminy wynosi ok. 187 km2, w tym miasta Mirska14,85 km2.
Ludność
W okresie od stycznia do grudnia 2018 r. liczba mieszkańców Gminy Mirsk uległa zmniejszeniu
o 0,75 % (63 osoby). Według stanu na dzień 31 grudnia 2018 r. wynosiła 8 328 osób, w tym 4 270
kobiet i 4 058 mężczyzn. Na koniec roku na terenach miejskich zamieszkiwało 3 728 osób, a na
terenach wiejskich 4 600.
Struktura wiekowa ludności w aspekcie produkcyjnym ulega zmianom w Gminie Mirsk,
podobnie jak w całym kraju. Społeczeństwo gminy to społeczeństwo z wyraźną dominacją osób
w wieku produkcyjnym stanowiących ok. 60% ogólnej liczby ludności gminy. Z uwagi na silne
zjawiska migracyjne, a co za tym idzie, proces starzenia się mieszkańców, można w gminie
zauważyć wysoki odsetek ludności w wieku poprodukcyjnym, blisko 27%. W 2018 r. ludność w
wieku przedprodukcyjnym stanowiła ok. 13% mieszkańców. Przyczyną występowania tego
zjawiska jest m.in. spadek liczby urodzeń oraz większa liczba zgonów. W ubiegłym roku w gminie
urodziło się 68 osób, a zmarło 102.
Struktura wiekowa mieszkańców Gminy Mirsk w 2018 r.

Kategoria wiekowa
Wiek przedprodukcyjny (14
lat i mniej)
Wiek produkcyjny (kobiety:
15-59 lat)
(mężczyźni: 15-64 lata)
Wiek poprodukcyjny
(kobiety: 60 lat i więcej)
(mężczyźni: 65 lat i więcej)

Liczba kobiet
521

Liczba mężczyzn
566

Łączna liczba
1 087

2 456

2 545

5 001

1 293

947

2 240

Jednostki organizacyjne gminy:
- Urząd Miasta i Gminy Mirsk,
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Mirsku,
- Zespół Szkół Licealno-Gimnazjanych w Mirsku,
- Szkoła Podstawowa w Rębiszowie,
- Szkoła Podstawowa w Krobicy,
- Szkoła Podstawowa w Giebułtowie,
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- Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mirsku,
- Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Mirsk,
- Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Gminy Mirsk,
- Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mirsku.
Umowy partnerskie
Gmina Mirsk jest członkiem następujących stowarzyszeń i związków:
- Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregion Nysa,
- Związek Gmin "Kwisa",
- Dolnośląska Organizacja Turystyczna,
- LGD-Partnerstwo Izerskie,
- ZIT Aglomeracja Jeleniogórska.
Gmina jest współudziałowcem spółki z o.o. pn. „Dolnośląski Projekt Rekultywacji we Wrocławiu”, która zajmuje się rekultywacją składowiska odpadów komunalnych w Karłowcu. Gmina
posiada udziały w spółce w ilości 151 sztuk o wartości 75.500,00 zł.
Ponadto Gmina Mirsk ma podpisane umowy o partnerskiej współpracy z dwoma gminami Czeskimi – Duba i Nowe Mesto.
Wieloletnie programy i strategie
W gminie Mirsk funkcjonują następujące wieloletnie programy i strategie:
1. Program ochrony środowiska dla miasta i gminy Mirsk na lata 2015-2018 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2022” uchwalony na podstawie Uchwały Nr VI/35/15 Rady
Miejskiej Gminy Mirsk z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie przyjęcia programu ochrony
środowiska pod nazwą „Program ochrony środowiska dla miasta i gminy Mirsk na lata
2015-2018 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2022”
2. Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Mirsk” uchwalony na podstawie Uchwały Nr
XI/65/15 Rady Miejskiej Gminy Mirsk z dnia 29 września 2015 r. w sprawie przyjęcia i
wdrożenia do realizacji „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Mirsk”
3. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy
Mirsk (Uchwała nr XLVIII/436/18 Rady Miejskiej Gminy Mirsk z dnia 18 października
2018 r.),
4. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla miasta Mirsk w granicach administracyjnych (Uchwała nr XL/285/06 Rady Miejskiej Gminy Mirsk z dnia 24 lutego 2006 r.,
opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z dnia z 18 kwietnia 2006 r. r 82, poz. 1318) z pięcioma zmianami,
5. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla działek o nr 867/37, 870/38, 873/39,
obręb Rębiszów , gmina Mirsk (Uchwała nr XI/48/07 Rady Miejskiej Gminy Mirsk z dnia
31 maja 2007 r.)
6. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Mroczkowice, gmina
Mirsk (Uchwała nr XL/241/09 Rady Miejskiej Gminy Mirsk z dnia 25 września 2009 r.).
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7. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Grudza
i Kłopotnica, przeznaczonego pod rozbudowę istniejącego zakładu górniczego
i przeróbczego Kopalni Bazaltu "Góra Kamienista" (Uchwała XII/94/03 Rady Miejskiej
Gminy Mirsk z dnia 30 października 2003).
8. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Mirsk dla
obszaru stacji kolei gondolowej na Stóg Izerski oraz systemu urządzeń towarzyszących
(Uchwała nr III/16/02 Rady Miasta i Gminy Mirsk z dnia 27 grudnia 2002 roku.
9. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Mirsk dla
działki nr 11/268, obręb Izera, gmina Mirsk (Uchwała nr XI/63/11 Rady Miejskiej Gminy
Mirsk z dnia 30 sierpnia 2011).
10. Ocena aktualności studium i planów miejscowych w gminie Mirsk (Uchwała nr
XLIV/378/18 Rady Miejskiej Gminy Mirsk z dnia 30 maja 2018 r.).
11. Strategia rozwoju Miasta i Gminy Mirsk na lata 2014 - 2020 (Uchwała nr XLVII/372/14
Rady Miejskiej Gminy Mirsk z dnia 29 maja 2014r.) 12) Program Rewitalizacji Gminy
Mirsk n lata 2016 - 2023 (Uchwała nr XXII/149/16 Rady Miejskiej Gminy Mirsk z dnia 29
czerwca 2016 r.).
12. Gminna Ewidencja Zabytków z 2017 r., które zawiera karty adresowe zabytków nieruchomych.
FINANSE GMINY
Dochody
Plan dochodów budżetu gminy na 2018 rok wynosił 55.182.823,12 zł, i został wykonany w kwocie
53.419.064,08 zł tj. 96,8 % założeń planowych.
Źródła dochodów, z których uzyskano wartości powyżej 100 % planowanych dochodów:
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 106,9 %,
- pozostałe dochody 124,2 % ( podatek VAT).
Źródła dochodów, z których uzyskano wartości poniżej 100 % planowanych dochodów:
- dochody z podatków i opłat 97% w tym :
podatek rolny od osób fizycznych 98,7 %,
podatek leśny od osób prawnych 98,4 %,
podatek od spadków i darowizn 94,8 %
podatek od nieruchomości od osób prawnych 93,2 %,
opłata za gospodarowanie odpadami 93,2 %,
opłata targowa 84,1 %,
podatek od działalności gospodarczej (karta podatkowa) 52,4 %.
- wpływy od jednostek budżetowych 91,6 % ,
- dochody z majątku gminy 90,6 %,
- dotacje celowe w ramach programów współfinansowanych z budżetu Państwa i Unii Europejskiej
89,3 %,
Stan zaległości z tytułu należności budżetowych na dzień 31.12.2018 rok wynosi 9.058.294,63 zł,
i wzrosły w stosunku do roku ubiegłego o 4,7 %. W stosunku do dłużników prowadzone są:
- postepowania egzekucyjne,
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- zabezpieczenie wierzytelności hipoteką ustawową na majątku dłużnika,
- rozmowy indywidualne.
Wydatki
Plan wydatków budżetowych na 2018 rok wynosił 68.699.552,20 zł i został zrealizowany w 93,4
% tj. na ogólną kwotę 64.176.297,70 zł.
W 2018 roku na działalność bieżącą wydatkowano kwotę 32.354.830,77 zł, co stanowi 50,4 %
zrealizowanych wydatków ogółem, natomiast na wydatki majątkowe wydatkowano kwotę
31.821.466,93 zł, co stanowi 49,6 % wydatków ogółem.
Z ogólnej kwoty zrealizowanych wydatków na zadania własne gminy przypada kwota
55.449.094,02 zł, natomiast na zadania zlecone wydatkowano kwotę 8.727.203,68 zł.
W 2018 roku wydatki na finansowanie zadań inwestycyjnych zostały zaplanowane w kwocie
35.204.698,39 zł, wydatkowano 90,4 % założeń planowych tj. w kwocie 31.821.466,83 zł.
Ogółem plan wydatków za rok 2018 nie został zrealizowany w kwocie 4.523.254,50 zł .
W Gminie zrealizowano następujące projekty i zadania inwestycyjne ze środków zewnętrznych:
- zadanie bieżące pn. „Wzrost poziomu szkolnictwa podstawowego w gminie Mirsk” w kwocie
348.780,39 zł,
- zadanie bieżące pn. „Innowacyjna edukacja przedszkolna z językiem angielskim i multimediami
ZA PAN BRAT” w kwocie 39.521,00 zł,
- zadanie bieżące pn. „Innowacyjna edukacja w Mirsku” w kwocie 247.544,05 zł,
- zadanie bieżące pn. " Podniesienie motywacji i rozwój kompetencji dzieci i młodzieży w Mirsku"
w kwocie 367.796,25 zł,
- zadanie inwestycyjne pn. ”Przebudowa mostu drogowego na drodze gminnej nr 112720D w Mlądzu w kliometrażu od 0+000 do 0+013 [silne wiatry i intensywne opady deszczu-październik
2017r.]” w kwocie 183.762,00 zł,
- zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 112721 D Mlądz-Przecznica w kilometrażu od 0+000 do 0+647 [silne wiatry i intensywne opady deszczu-październik 2017]” w kwocie
187.956,00 zł,
- zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa pokrycia dachowego budynku Szkoły Podstawowej w
Giebułtowie [silne wiatry intensywne opady deszczu- październik 2017]” w kwocie 314.838,00 zł,
- zadanie inwestycyjne pn. „Informatyzacja Urzędów Gmin Lubomierz, Mirsk, Piechowice, Wleń
w celu wdrożenia e-usług publicznych” w kwocie 400.389,53 zł (udział UE),
- zadanie inwestycyjne pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej ze stacją
SUW w Giebułtowie” w kwocie 9.663.378,09 zł,
- Przebudowa Środowiskowego Klubu Profilaktyczno-Integracyjnego celem utworzenia Klubu
Integracji Społecznej w Mirsku 1.310.500,00 zł,
- zadanie inwestycyjne pn. „Termomodernizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych w
Gminie Mirsk” w kwocie 2.652.540,68 zł,
- zadanie inwestycyjne pn. „Uzbrojenie terenów aktywności gospodarczej przy al. Wojska Polskiego w Mirsku” w kwocie 1.779.739,09 zł,
- zadanie inwestycyjne pn. „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Gminy Mirsk - Projekt pn.
"Remont i odnowa części wspólnych budynków mieszkalnych w Gminie Mirsk" w kwocie
82.549,80 zł.
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Tab. Plany finansowe jednostek podległych i samorządowego zakładu budżetowego za 2018 rok.
Lp. Nazwa
Plan wydatków
Wykonanie
2
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Mir4.041.404,76
3.978.038,84
sku
3
Zespół Szkół Licealno-Gimnazjanych
3.278.031,69
3.237.262,42
w Mirsku
4
Szkoła Podstawowa w Rębiszowie
1.068.646,06
1.052.103,95
5
Szkoła Podstawowa w Krobicy
1.046.227,78
1.024.530,19
6
Szkoła Podstawowa w Giebułtowie
936.828,16
936.641,39
7
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy
11.980.951,87
11.731.703,01
Społecznej w Mirsku
8
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy
316.183.00
316.140,48
Mirsk
9
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki
1.759.566,00
1.757.641,21
Zdrowotnej Gminy Mirsk
10 Zakład Gospodarki Komunalnej i
2.835.000,00
2.687.544,09
Mieszkaniowej w Mirsku
Wartość księgowa majątku gminnego ogółem na dzień 31.12.2018r. wynosi 133.755.334,08 zł w
tym:
- grunty – 15 133 390,90 zł,
- budynki i lokale – 38 064 678,80 zł,
- budowle – 73 095 615,42 zł,
- kotły i maszyny – 718 765,65 zł,
- maszyny i urządzenia – 1 333 946,53 zł,
- maszyny i urządzenia specjalistyczne – 61 677,84 zł,
- urządzenia techniczne – 3 006 143,53 zł,
- środki transportu – 659 659,27 zł,
- narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie – 1.681.456,14 zł.
Na koniec 2018r. w skład mienia gminy wchodziło 12 pojazdów pożarniczych oraz 1 samochód
Straży Miejskiej.
Jednocześnie zgodnie ustawą z dnia 21 lutego 2014 o funduszu sołeckim (Dz. U. z 2014 poz.
301) w budżecie na 2018r. wyodrębniono środki w ramach funduszu sołeckiego w kwocie
269.777,82 zł, które zostały wydatkowane w kwocie 233.366,46 zł tj. 86,5 % założeń planowych.
W budżecie na 2018 rok dla instytucji kultury /biblioteka/ zaplanowano kwotę 309.350,00 zł, przekazano dotację podmiotową w kwocie 309.316,11 zł tj. 100,00 % planowanych środków.
Za okres sprawozdawczy z budżetu przekazano dotację w wysokości 291.000,00 zł tj. 100,0 %
kwoty planowanej w tym:
- stowarzyszenie ratownictwa tj. GOPR – 5.000,00 zł,
- stowarzyszenia pomocy społecznej tj. TPD - 7.000,00 zł, PZEiR - 6.000,00 zł, PZN – 2.000,00 zł,
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- stowarzyszenia kultury tj. Towarzystwo Kulturalne „Podgórzanie” – 6.000,00 zł, Stowarzyszenie
Kulturalne „Izerskie Bogdanki” – 6.000,00 zł, Stowarzyszenie Kulturalne „ Kwisowianie” –
6.000,00 zł,
- stowarzyszenia kultury fizyczne tj. Gminne Zrzeszenie LZS – 101.000,00 zł, Miejski Klub Sportowy 3KF - Włókniarz Mirsk – 145.000,00 zł, Stowarzyszenie JU JITSU – 7.000,00 zł.
Ponadto w okresie sprawozdawczym w zakresie wydatków bieżących z budżetu gminy udzielono
dotacji w kwocie 603.128,17 zł
w tym:
- dotacje na dofinansowanie budowy studni na nieruchomościach zabudowanych budynkiem
mieszkalnym – 249.893,97 zł,
- dotacje dla OSP – 5.731,31 zł,
- dotacje na dofinansowanie nauki religii – 1.166,46 zł,
- dotacje na dofinansowanie pobytu dziecka w przedszkolu (Gmina Stara Kamienica i Gmina Świeradów Zdrój) – 285.136,43 zł,
- dotacje na dofinansowanie uczestnictwa w systemie elektronicznego naboru uczniów – 1.200,00
zł,
- dotacje na dofinansowanie warsztatów terapii zajęciowej – 10.000,00 zł,
- dotacje na konserwacje zabytków – 50.000.00 zł.
W okresie sprawozdawczym zostały zapłacone raty pożyczek i kredytów w ogólnej kwocie
8.977.339,59 zł do:
- Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ogólnej kwocie
7.225.844,47 zł,
- PKO BP S.A. we Wrocławiu w kwocie 408.299,96 zł,
- BGK we Wrocławiu w kwocie 117.900,00 zł,
- Bank Spółdzielczy w Oławie w kwocie 63.999,96 zł,
- Bank Spółdzielczy Kłodzko w kwocie 1.161.295,20 zł.
Na koniec okresu sprawozdawczego Gmina posiada zobowiązania długoterminowe w kwocie
19.302.058,17 zł (w tym na wyprzedzające finansowanie środkami z UE w kwocie 4.689.507,89zł)
z tytułu:
- zaciągniętych pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w kwocie 6.262.865,53 zł (w tym na wyprzedzające finansowanie środkami z UE w kwocie
2.428.065,53 zł),
- kredytu zaciągniętego w banku komercyjnym tj. PKO BP S.A. we Wrocławiu w kwocie
3.109.250,24 zł,
- kredytu zaciągniętego w banku komercyjnym BGK we Wrocławiu w kwocie 471.600,00 zł,
- kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Oławie w kwocie 512.000,04 zł,
- kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Kłodzku w kwocie 7.026.642,36 zł, (w tym na
wyprzedzające finansowanie środkami z UE w kwocie 2.261.442,36 zł),
- spłaty wierzytelności do Deutsche Bank wobec firmy ELTAST Sp. z o.o. w Radomiu w kwocie
1.919.700,00 zł.
Reasumując w wyniku realizacji dochodów i wydatków budżetu za 2018 rok powstały wolne środki finansowe w kwocie 4.045.273,20 zł, które zostaną przeznaczone na realizację dodatkowych
zadań w 2019 roku.
str. 8

INWESTYCJE
1. Budowa studni na nieruchomościach zabudowanych budynkiem mieszkalnym.
dział – 400, rozdział - 40002
Zadanie polegające na dofinansowaniu dla osób fizycznych budowy studni wierconych lub
kopanych na terenie nieruchomości zabudowanych budynkiem mieszkalnym, których Gmina
Mirsk z powodów technicznych lub ekonomicznych nie ma możliwości podłączyć do zbiorczej
sieci wodociągowej zgodnie z zapisami Uchwały Nr XV/93/15 z dnia 29.12.2015 r. w sprawie
zasad i trybu udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji służących
gospodarce wodnej oraz sposobu jej rozliczania. Na realizację zadania w 2018 roku w budżecie
Gminy Mirsk przeznaczono 250.000,00 zł brutto. Po I naborze wniosków w dniu 05.06.2018 r.
podpisane zostały umowy z 17 osobami, natomiast po II naborze w dniu 16.10.2018 r. podpisano
umowy z 25 osobami, które w wyniku ogłoszonych przez Gminę Mirsk konkursów na
przedmiotowe dofinansowania zostały zakwalifikowane do udzielenia wsparcia finansowego w
2018 roku. W dniu 04.12.2018 r. podpisano dodatkową umowę z osobą z II naboru, która
otrzymała dofinansowanie, wobec rezygnacji z dofinansowania przez osobę z I naboru. W związku
z powyższym w 2018 r. przedmiotowe dofinansowania otrzymały 42 osoby na kwotę ogólną
249.893,97 zł brutto. Zakończenie wszystkich dofinansowanych zadań zrealizowano w terminie do
dnia 15.12.2018 r.
2. Zakup naczepy transportowej ZREMB CN-18.
dział – 400, rozdział – 40002
Zadanie polegające na zakupie naczepy transportowej ZREMB CN-18 zrealizowano w związku
z planowanym wykorzystaniem naczepy do dostaw wody na SUW Krobica w przypadku
wystąpienia braków w bieżących dostawach z uwagi na trudne warunki atmosferyczne.
Koszt zakupu wyniósł 4.500,00 zł brutto i został zrealizowany w II półroczu 2018 r.
3. Zakup sprężarki na stacje uzdatniania wody w Krobicy.
dział – 400, rozdział – 40002
Zakup wraz montażem, uruchomieniem oraz szkoleniem pracowników fabrycznie nowej sprężarki
tłokowej bezolejowej WOF 420/100 z przeznaczeniem jako wyposażenie Stacji Uzdatniania Wody
w Krobicy zaplanowano w związku z faktem, iż dotychczasowa sprężarka pracująca w SUW
Krobica w grudniu 2018 roku uległa awarii, która wykluczała naprawę, a tym samym jej dalszą
pracę, w celu zapewnienia prawidłowej pracy Stacji.
Planowany wydatek w kwocie 10.577,03 zł brutto wynikający z umowy nr 138/2018 z dnia
18.12.2018 r. został zrealizowany dnia 28.02.2019 r.
4. Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 361 w Gminie Mirsk.
dział - 600, rozdział – 60013
Zadanie zostało zaplanowane do realizacji przez Województwo Dolnośląskie przy współfinansowaniu z budżetu Gminy Mirsk w systemie partycypacji 50% na 50%. W roku 2018 planowano
realizować I etap budowy chodnika na odcinku Mirsk – Mroczkowice o długości ok. 2.500m z
wykonaniem 4 szt. zatok przystankowych. Dla zapewnienia właściwego przygotowania inwestycji
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planowanej do realizacji na lata 2018 – 2021 Gmina zleciła wykonanie projektu budowlanego dającego podstawy do uzyskania stosownych pozwoleń oraz możliwość przeprowadzania procedur
przetargowych. Dokumentacja została przekazana dla Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu. Z uwagi na przedłużające się procedury przetargowe oraz konieczność weryfikacji zakresu
rzeczowego robót oraz przygotowania nowego kosztorysu inwestorskiego Województwo Dolnośląskie przesunęło termin realizacji zadania na rok 2019. Ponownie oszacowane koszt wyniosą
ponad 3 mln. Zł, a nie jak wcześniej planowano 1,5 mln. zł. W związku z tym wzrośnie kwota
udziału Gminy Mirsk w dofinansowaniu zadania.
W roku budżetowym nie poniesiono wydatków.
5. Budowa chodnika dla pieszych przy ul. Zdrojowej w Mirsku.
dział - 600, rozdział – 60016
Zadanie zrealizowane wyłącznie ze środków Gminy Mirsk w zakresie budowy chodnika dla pieszych przy ul. Zdrojowej w Mirsku na odcinku od ul. Wodnej do granicy z sołectwem Mroczkowice o długości 240m. Wykonany chodnik stanowi bezpieczną drogę dla pieszych, a w szczególności uczniów Zespołu Szkół Licealno – Gimnazjalnych, na odcinku od szkoły w kierunku przystanku autobusowego Mroczkowice NŻ. Zakres opracowania chodnika ul. Zdrojowej jest spójny z
opracowanym projektem budowy chodnika dla pieszych przy drodze wojewódzkiej nr 361.
Na zlecenie Gminy Mirsk w ramach przygotowania inwestycji wykonano projekt budowlany oraz
zgodnie z przepisami prawa budowlanego dokonano zgłoszenia robót we właściwym organie ds.
architektoniczno-budowlanych.
W dniu 21 sierpnia 2018r. ogłoszono w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 606439 – N – 2018
przetarg nieograniczony (dla zamówienia poniżej 5.548.000,00 euro) na realizację przedmiotowego
zadania. Warunki przetargu określiły termin zakończenia zadania na dzień 30 listopada 2018r. Do
przetargu przystąpił tylko jeden wykonawca tj. Zakład Budowy Dróg i Mostów „ANBUD” Anna
Twardochleb, ul. Kamienna 2, 59-600 Lwówek Śląski z ceną ryczałtową brutto 259.645,13 zł, ustalając okres gwarancji na wykonane roboty na 72 miesiące. Oferta ta została przyjęta ponieważ
występowały bardzo duże problemy z rozstrzyganiem procedur z uwagi na duże nasycenie robót
oraz niewielką ilość małych i średnich firm zainteresowanych robotami budowlanymi branży drogowej o niedużym zakresie. Zamawiający dokonał stosownej korekty budżetowej aby zaproponowana cena mieściła się w jego możliwościach finansowych. Zaoferowany okres gwarancji spełniał
oczekiwania zamawiającego. Przetarg został rozstrzygnięty w dniu 28 września 2018r. a umowa z
wykonawcą nr 94/2018 została podpisana w dniu 03 października 2018r. Nadzór inwestorski nad
realizacją zadania sprawował społecznie(w ramach długoletniej współpracy) inż. Krzysztof Sobała.
Podczas prowadzenia robót okazało się że zachodzi potrzeba dokonania zmiany lokalizacji słupów
oświetlenia drogowego, których posadowienie kolidowało z nawierzchnią chodnika i powodowało
by utrudnienie w ruchu pieszych – nie uwzględniła tego dokumentacja techniczna chodnika. Roboty elektroenergetyczne zostały wykonane przez ELTOR Sp. z o.o. Sp. Komandytowa ul. Torowa
19, 59-800 Lubań za cenę 5.300,00 zł.
Wszystkie roboty zostały ukończone zgodnie z umownymi terminami do dnia 30 listopada 2018r.
natomiast odbiór końcowy zadania nastąpił w dniu 06.12.2018r. Wydatki w roku budżetowym
wyniosły 264.945,13 zł.
Koszty zadania:
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Lp
01.
02.
03.
04.

Rodzaj wydatku
Mapy do celów projektowych
Projekt budowlany
Roboty budowlane
Roboty elektroenergetyczne
RAZEM

Kwota
1.000,00 zł
14.000,00 zł
259.645,13 zł
5.300,00 zł
279.945,13 zł

6. Przebudowa mostu drogowego na potoku Mrożynka w ciągu drogi gminnej nr 112720D w miejscowości Mlądz.
dział - 600, rozdział – 60078
Zadanie polegające na wykonaniu remontu drogowego obiektu inżynierskiego mostu stalowego z
płytą żelbetonową zlokalizowanego w ciągu drogi gminnej nr 112720D na potoku Mrożynka w
miejscowości Mlądz o długości 8,00 m (rozpiętość 7,60m) i szerokość całkowita przęsła 3,80m.
Zakres prac określono w projekcie budowlanym opracowanym przez Przedsiębiorstwo Inżynieryjnych Usług Projektowo – Technicznych Krzysztof Kolasa ul. Pijarska 26, 58-500 Jelenia Góra. Po
wykonaniu remontu obiektu, który kwalifikował się do zamknięcia ze względu na stan techniczny,
most uzyskał nośność docelową 40,0 ton co pozwoli na jego bezpieczne i długotrwałe użytkowanie. Na podstawie złożonego projektu budowlanego roboty zostały zgłoszone właściwemu organowi ds. architektoniczno – budowlanych oraz złożono wniosek do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji na likwidację szkód
powodziowych powstałych w październiku 2017r.
W marcu 2018r. Gmina otrzymała promesę na kwotę 240.000,00 zł (max. 80% kosztów realizacji
robót budowlanych) podpisaną przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, co pozwoliło
na wszczęcie procedur przetargowych.
W dniu 11 kwietnia 2018r. Burmistrz Miasta i Gminy Mirsk ogłosił w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 543561-N-2018 przetarg nieograniczony (dla zamówienia poniżej 5.548.000,00 euro)
na realizację przedmiotowego zadania z terminem składania ofert 26.04.2018r. Do przetargu przystąpiło 3 wykonawców: 1.Zakład Budowy Dróg i Mostów ANBUD Anna Twardochleb, ul. Kamienna 2, 59 – 600 Lwówek Śląski z ceną ryczałtową brutto 294.741,83 zł, ustalając termin wykonania zadania na 31 lipca 2018r. oraz okres gwarancji na 72 miesiące. 2.Firma Budowlano Drogowa „REMO” Julian Malczewski, ul. Polna 15a, 59 – 600 Lwówek Śląski z ceną ryczałtową brutto 229.702,50 zł, ustalając termin wykonania zadania na 31 lipca 2018r. oraz okres gwarancji na 72
miesiące. 3. Zakład Stolarski Stanisław Szewczyk, ul. Żołnierska 71, 58 – 562 Podgórzyn z ceną
ryczałtową brutto 272.000,00 zł, ustalając termin wykonania zadania na 20 września 2018r. oraz
okres gwarancji na 72 miesiące.
Rozstrzygniecie procedur przetargowych nastąpiło w dniu 02 maja 2018 i tego samego dnia Burmistrz Miasta i Gminy Mirsk zatwierdził postępowanie w wyniku którego wykonawcą robót została wybrana Firma Budowlano Drogowa „REMO” Julian Malczewski, ul. Polna 15a, 59 – 600
Lwówek Śląski z ceną ryczałtową brutto 229.702,50 zł, z terminem wykonania zadania na 31 lipca
2018r. oraz okresem gwarancji na 72 miesiące – oferta uzyskała największą ilość punktów: 100,0
pkt - przy czym w kryterium cena 60,00 pkt, kryterium termin wykonania 5,0 pkt i kryterium długość okresu gwarancji 35,00 pkt. Umowa na roboty budowlane nr 40/2018 została podpisana z
Wykonawcą robót w dniu 09 maja 2018r. (ogłoszenie o udzieleniu zamówienia publicznego nr
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500103268-N-2018 z dnia 10.05.2018r.). Tego samego dnia została podpisana umowa na nadzór
autorsko-inwestorski nad realizacją zadania z inż. Krzysztofem Kolasą reprezentujący Przedsiębiorstwo Inżynieryjnych Usług Projektowo – Technicznych Krzysztof Kolasa ul. Pijarska 26, 58500 Jelenia Góra
Zadanie ukończono zgodnie z umownym terminem tj. w dniu 31.07.2018r. natomiast odbiór
końcowy zadania przeprowadzono w dniu 13 sierpnia 2018r. Wydatki w roku budżetowym
wyniosły 241.202,50 zł.
Koszty zadania:
Lp Rodzaj wydatku
01. Projekt budowlany
03. Roboty budowlane
04. Nadzór inwestorski
RAZEM

Kwota
14.400,00 zł
229.702,50 zł
11.500,00 zł
255.602,50 zł

7. Przebudowa drogi gminnej nr 112721D Mlądz – Przecznica w kilometrażu 0+000 do 0+647
[silne wiatry i intensywne opady deszczu – październik 2017r].
dział - 600, rozdział – 60078
Zadanie inwestycyjne polegające na wykonaniu przebudowy drogi gminnej nr 112721D Mlądz Przecznica w ramach likwidacji szkód powodziowych z 2017r. Zadanie inwestycyjne polegające
na wykonaniu przebudowy drogi gminnej na odcinku 647 m łączącej miejscowości Mlądz i Przecznica w ramach likwidacji szkód powodziowych z 2017r. Przebudowa drogi, na łącznym odcinku
0,647 km, polegała na wykonaniu wzmocnienia istniejącej podbudowy, wykonaniu nawierzchni
bitumicznej grubości 8 cm(4+4 cm) oraz wzmocnieniu poboczy. Na likwidację szkód powodziowych Gmina otrzymała w dniu 17 kwietnia 2018r od Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji promesę na kwotę 172.680,00 zł(stanowiącej nie więcej jak 80% wartości zadania).
W dniu 13 maja 2018r. ogłoszono w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 557279 – N – 2018
przetarg nieograniczony (dla zamówienia poniżej 5.548.000,00 euro) na realizację przedmiotowego
zadania. Do przetargu przystąpił tylko jeden wykonawca tj. Usługi Remontowo – Budowlane i
Transport Józef Michalik, Kościelniki Dolne 9, 59-800 Lubań z ceną ryczałtową brutto 234.945,38
zł, ustalając termin wykonania zadania na 31 sierpnia 2018r. oraz okres gwarancji na 72 miesięcy
– oferta ta została przyjęta ponieważ w tamtym okresie występowały bardzo duże problemy z rozstrzyganiem procedur z uwagi na duże nasycenie robót oraz niewielką ilość małych i średnich firm
zainteresowanych robotami drogowymi o niedużym zakresie. Zaproponowana cena mieściła się w
możliwościach finansowych, a termin realizacji zadania oraz okres gwarancji spełniał oczekiwania
zamawiającego. Przetarg został rozstrzygnięty w dniu 11 czerwca 2018r. a umowa z wykonawcą nr
68/2018 została podpisana w dniu 19 czerwca 2018r. Nadzór inwestorski nad realizacją zadania
sprawował inż. Krzysztof Sobała, z którym została podpisana w dniu 7 maja 2018r.umowa na merytoryczne przygotowanie inwestycji tj. wykonanie przedmiaru i sprawdzenie kosztorysu inwestorskiego, opracowanie specyfikacji technicznych, opisu przedmiotu zamówienia oraz nadzór inwestorski.
Zgodnie z podpisaną umową roboty zrealizowano do dnia 31.08.2018r., natomiast odbiór końcowy
zadania nastąpił w dniu 11.09.2018r.
Koszty zadania:
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Lp
01.
02.
03.
04.
05.

Rodzaj wydatku
Wykonanie specyfikacji technicznych
Wykonanie opisu przedmiotu zamówienia
Roboty budowlane
Nadzór inwestorski
Tablica informacyjna
RAZEM

Kwota
2.000,00 zł
1.000,00 zł
234.945,38 zł
5.000,00 zł
196,80 zł
243.142,18 zł

8. Zakup nieruchomości niezabudowanej w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Karłowiec.
dział -700, rozdział -70005
W związku z tym, że w sołectwie Karłowiec nie ma świetlicy wiejskiej oraz Gmina Mirsk nie
posiada działki, na której mogłaby powstać świetlica, w budżecie gminy w ramach funduszu
sołeckiego na 2018 r. zaplanowano kwotę 8 550,00 zł na zakup działki z przeznaczeniem pod
budowę świetlicy wiejskiej w Karłowcu.
Zadanie nie zostało zrealizowane ze względu na wyższą wartość działek, które mogłyby służyć
celowi ustalonemu przez radę sołecką od środków przeznaczonych w budżecie.
9. Zakup nieruchomości zabudowanej.
dział -700, rozdział -70005
W związku z postanowieniem z dnia 15 grudnia 2017 r. Sądu Rejonowego w Lwówku Śląskim I
Wydział Cywilny sprawy z wniosku Jerzego Łatyszonek przy udziale Janiny Łatyszonek, Jana
Łatyszonek, Piotra Łatyszonek, Małgorzaty Solawy, Gminy Mirsk i Krajowego Ośrodka Wsparcia
Rolnictwa w Warszawie o dział spadku i zniesienie współwłasności Gminie Mirsk przyznano
działkę nr 99/6 obręb Kamień o powierzchni 0,669 ha, na której znajduje się część budynku
gospodarczego oraz budynek świetlicy z remizą. W pkt VIII ww. postanowienia zasądzono od
Gminy Mirsk na rzecz Jerzego Łatyszonek kwotę 11 250,00 zł, Jana Łatyszonek kwotę 1 875,00 zł
i Piotra Łatyszonek 1 875,00 zł. Łącznie kwota wyniosła 15 000,00 zł, która została przez Gminę
Mirsk zapłacona.
W I półroczu 2018 r. Gmina Mirsk nabyła na podstawie umowy darowizny nieruchomość gruntową
niezabudowaną położoną w obrębie geodezyjnym Mirsk 1 z przeznaczeniem na zabudowę
strefową przepompownią ścieków. Poniesiono wydatki w kwocie 616,70 zł za czynności
notarialne.
W związku z pismem Pana Stanisława Żuka, zamieszkałego w Mirsku przy ul. Słowackiego 3 z
dnia 07.02.2018 r. odnośnie odkupienia sieci kanalizacji sanitarnej wykonanej na działkach nr 552,
558/4, 557/1, 557/2, 557/3, 557/4, 558/1, 558/2 i 558/3 obręb Mirsk II, składającej się z sieci
kanalizacji sanitarnej wykonanej z rur PVC Ø 200 o długości 154 mb, przyłączeń do sieci
kanalizacji sanitarnej wykonanej z rur PVC Ø 160 w ilości 6 sztuk na ogólnej długości 42,50 mb,
studni kanalizacyjnych betonowych DN 1200 mm w ilości 4 sztuki oraz studni kanalizacyjnych
tworzywowych DN 425 mm w ilości 10 sztuk, po dostarczeniu przez zainteresowanego kompletu
dokumentacji technicznej (projekt budowlany, pozwolenie na budowę, inwentaryzację geodezyjną
powykonawczą, decyzje o dopuszczeniu do użytkowania oraz dokumenty finansowe
potwierdzające poniesione koszty wykonania sieci) ustalono, że przejęcie przez Gminę Mirsk
przedmiotowej sieci nastąpi za kwotę 21.604,73 zł brutto co stanowi 60% kosztów ogólnych
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(36.007,89 zł brutto). W dniu 30.04.2018 r. podpisana została umowa nr 33/2018 w sprawie
odpłatnego przejęcia sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami.
Ogółem w roku 2018 na w/w zadania zostały poniesione wydatki w kwocie 37.221,43 zł.
10.Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Mirsk.
dział - 700, rozdział – 70095
Zadanie realizowane ze środków Gminy Mirsk i Unii Europejskiej w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego (RPO WD) na lata 2014 – 2020, Oś
priorytetowa 3 – Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 3.3 – Efektywność energetyczna
w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym, Poddziałanie 3.3.3 –
Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym.
Przedsięwzięcia realizowane na terenie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji
Jeleniogórskiej (ZIT AJ).
W zakres prac termomodernizacyjnych wchodzą następujące obiekty:
1) Przedszkole Publiczne przy ul. Betleja 27 w Mirsku,
2) Świetlica dziecięca przy ul. Betleja 28 w Mirsku,
3) Szkoła Podstawowa w Giebułtowie,
4) Szkoła Podstawowa w Rębiszowie,
5) Budynek biurowy ZGKiM przy ul. Mickiewicza 38 w Mirsku,
6) Budynek socjalny na stadionie miejskim przy ul. Mickiewicza 27 w Mirsku,
7) Budynek Posterunku Policji przy ul. Sikorskiego 5 w Mirsku.
W dniu 29.02.2016r. na stronie internetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Dolnośląskiego został ogłoszony nabór wniosków nr RPDS.03.03.03-IZ.00.02-065/16 o dofinansowanie realizacji projektów w ramach w/w działania, na który Gmina Mirsk w dniu 25.05.2016r.
złożyła stosowny wniosek o nr RPDS.03.03.03-02-0014/16. Pismem, znak: DEFR-W-V432.447.2016, 72984.121566.76692 z dnia 30.05.2017r. Dyrektor Wydział Wdrażania, Urzędu
Marszałkowskiego we Wrocławiu poinformował o pozytywnej ocenie wniosku i wybraniu do dofinansowania. W związku z powyższym w dniu 26.06.2017r. Gmina Mirsk przesłała komplet załączników do zawarcia umowy o dofinansowanie. Umowa na dofinansowanie została podpisana
01.12.2017 r.
Całkowity koszt projektu wynosi 1.790.927,42 zł. z czego dofinansowanie z RPO WD 2014-2020
wynosi 1.350.131,55 zł. a termin realizacji do 15.11.2018r.
Zostały ogłoszone trzy przetargi nieograniczone na realizację w/w zadania / 29.11.2017r. ,
14.02.2018r. i 27.04.2018r./. We wszystkich przypadkach nie doszło do wyłonienia wykonawcy z
uwagi na brak oferentów.
Dnia 22.06.2018r. zwrócono się do Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej we Wrocławiu z prośbą
o wydłużenie terminu realizacji zadania do dnia 30.09.2019r. Drogą elektroniczną w dniu
29.08.2018r. otrzymaliśmy zgodę na proponowany termin realizacji zadania.
Dnia 30.11.2018r. została zawarta umowa z Panią Bogumiłą Bytnar zamieszkałą przy ul. Asnyka 1
59-600 Lwówek Śląski prowadząca działalność gospodarczą pod firmą; Biuro Inżynierskie
Bogumiła Bytnar ul. Asnyka 1 59-600 Lwówek Śląski na aktualizację i sporządzenie:
- przedmiaru i kosztorysu inwestorskiego robót,
-szczegółowego opisu robót budowlanych z określeniem podstawowych parametrów technicznych
wszystkich materiałów budowlanych,
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- rysunków elewacji (w tym inwentaryzacja),
- zestawienia stolarki okiennej i drzwiowej.
Termin realizacji umowy 28.02.2019r.
W okresie sprawozdawczym poniesiono koszty w wysokości 22.111,00 zł.

11.Termomodernizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych w Gminie Mirsk.
dział - 700, rozdział – 70095
Zadanie zrealizowane ze środków Gminy Mirsk i Unii Europejskiej w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego (RPO WD) na lata 2014 – 2020, Oś
priorytetowa 3 – Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 3.3 – Efektywność energetyczna w
budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym, Poddziałanie 3.3.3 – Efektywność
energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym, typ 3.3B projekty
związane z kompleksową modernizacją energetyczną wielorodzinnych budynków mieszkalnych,
Poddziałanie 3.3.3 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze
mieszkaniowym – ZIT AJ.
W zakres prac termomodernizacyjnych wchodzą następujące obiekty:
1) Budynek wspólnoty mieszkaniowej przy pl. Wolności 25-29 w Mirsku,
2) Budynek wspólnoty mieszkaniowej przy pl. Wolności 4-7 w Mirsku,
3) Budynek wspólnoty mieszkaniowej przy ul. Zdrojowej 6-6A w Mirsku,
4) Budynek wspólnoty mieszkaniowej przy ul. Kościuszki 4 w Mirsku,
5) Budynek wspólnoty mieszkaniowej przy al. Wojska Polskiego 34 w Mirsku,
6) Budynek wspólnoty mieszkaniowej przy al. Wojska Polskiego 36 w Mirsku,
7) Budynek komunalny przy pl. Wolności 16-17 w Mirsku,
8) Budynek komunalny przy ul. Betleja 15 w Mirsku,
9) Budynek komunalny przy ul. Prosta 19 w Mirsku.
W dniu 29.07.2016r. na stronie internetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Dolnośląskiego został ogłoszony nabór wniosków nr RPDS.03.03.03-IZ.00-02-149/16 o dofinansowanie realizacji projektów w ramach w/w działania, na który Gmina Mirsk w dniu 13.10.2016r.
złożyła stosowny wniosek o nr RPDS.03.03.03-02-0042/16. Pismem, znak: WK.420.780.2016.AM
z dnia 27.04.2017r. Dyrektor Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej, Urzędu Marszałkowskiego
we Wrocławiu poinformował o pozytywnej ocenie wniosku i wybraniu do dofinansowania. W
związku z powyższym w dniu 18.05.2017r. Gmina Mirsk przesłała komplet załączników do zawarcia umowy o dofinansowanie. Umowę z DIP podpisano 11.10.2017 r. W przetargach nieograniczonych ogłoszonych 16.08.2017 r. i 05.10.2017 r. wyłoniono wykonawców dla zadania:
W zakresie „Termomodernizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych w Gminie Mirsk” przy
Pl. Wolności 16-17, ul. Betleja 15 oraz ul. Prostej 19 wybór oferty złożonej przez PRO BUD
Waldemar Wasiak Płóczki Dolne 77 59-600 Lwówek Śl. polegający na zasobach TECTUM Łukasz
Połaczewski Twardocice nr 88A 59-524 Pielgrzymka za cenę w wysokości 864.000,00 zł brutto,
termin zakończenia robót i zgłoszenia do odbioru końcowego do 30.09.2018r. oraz 48-miesięczny
okres gwarancji.
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W zakresie „Termomodernizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych w Gminie Mirsk” przy
Pl. Wolności 25-29, wybór oferty złożonej przez FIRMA MALKOR GRZEGORZ ORŁOWSKI
ul. Hubala 11 64-100 Leszno za cenę w wysokości 391.305,52 zł brutto, termin zakończenia robót
i zgłoszenia do odbioru końcowego do 30.09.2018r. oraz 60-miesięczny okres gwarancji.
W zakresie „Termomodernizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych w Gminie Mirsk” przy
al. Wojska Polskiego 34-36 wybór oferty złożonej przez Nowoczesne Technologie Budownictwa
Paweł Sojka ul. Kwaśna 4A/1 53-425 Wrocław za cenę w wysokości 828.676,86 zł brutto, termin
zakończenia robót i zgłoszenia do odbioru końcowego do 30.08.2018r. oraz 72-miesięczny okres
gwarancji.
W zakresie „Termomodernizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych w Gminie Mirsk” przy
Pl. Wolności 4-7, , wybór oferty złożonej przez Firmę Malkor Grzegorz Orłowski ul. Hubala 11
64-100 Leszno za cenę w wysokości 458.144,40 zł brutto, termin zakończenia robót i zgłoszenia
do odbioru końcowego do 30.09.2018r. oraz 60-miesięczny okres gwarancji.
Do dnia 30.09.2018 r. zrealizowano roboty budowlane i podpisano protokoły odbiorów. Do dnia
16.11.2018 r. przekazano komplet dokumentów rozliczeniowych. Obecnie trwa rozliczenie
projektu ze strony Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej z Wrocławia skutkiem czego ma być
zwrot refundacji.
Całkowity koszt projektu wyniósł po negocjacjach 3.097.439,80 zł brutto w tym kwota dofinansowania z RPO WD 2014-2020 wynosi 1.612.674,47 zł.
W okresie sprawozdawczym poniesiono koszty w wysokości 3.078.290,82 zł.
12.Uzbrojenie terenów aktywności gospodarczej przy al. Wojska Polskiego w Mirsku.
dział - 700, rozdział – 70095
Zadanie realizowane ze środków Gminy Mirsk i Unii Europejskiej w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego (RPO WD) na lata 2014 – 2020, Oś
priorytetowa 1 – Przedsiębiorstwa i innowacje, Działanie 1.3 – Rozwój przedsiębiorczości,
Poddziałanie 1.3.3 – Rozwój przedsiębiorczości ZIT AJ, Schemat 1.3A – Przygotowanie terenów
inwestycyjnych.
W zakres zadania wchodzi uzbrojenie terenów Kamiennogórskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
Małej Przedsiębiorczości, Podstrefa Mirsk położonych przy Alei Wojska Polskiego w Mirsku na
działkach ewidencyjnych nr 485/19, 485/20, 485/22, 485/23, 485/24 i 485/26 obręb Mirsk 2,
arkusz 6 w następujące sieci zakończone na granicy działek studzienkami przyłączeniowymi:
woda, kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczowa i kanał technologiczny dla przyłączy energii
elektrycznej, telefonu i internetu.
Po podpisaniu w dniu 18.05.2017r. umowy o dofinansowanie z Województwem Dolnośląskim,
reprezentowanym przez Dyrektora Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej we Wrocławiu i wyborze w procedurze przetargowej, zg. z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych wykonawców robót, na Zadanie nr 1 obejmujące swoim zakresem budowę sieci wodociągowej do terenów aktywności gospodarczej w dniu 08.08.2017r. została podpisana umowa z firmą
ELTOR, Sp. z o. o, Sp. komandytowa z siedzibą przy ul. Torowej 19, 59-800 Lubań na kwotę
2.265.631,04 zł brutto i terminem wykonania do 30.06.2018r. Również w dniu 08.08.2017r. na
Zadanie nr 2 obejmujące swoim zakresem budowę infrastruktury technicznej terenu aktywności
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gospodarczej została podpisał umowa z firmą BUDROMAX, Tomasz Martynowski z siedzibą w
miejscowości Rząsiny 104, 59-620 Gryfów Śl. na kwotę w wysokości 2.234.024,01 zł brutto i terminem wykonania do 31.05.2018r. Kolejną umową realizacyjną była podpisana w dniu
22.08.2017r. umowa na nadzór inwestorski z Panem Januszem Rybką, prowadzącym działalność
gospodarczą pod nazwą: Biuro Inwestorskie, Janusz Rybka z siedzibą przy ul. Idzikowskiego
32A/3, 54-129 Wrocław na kwoty: dla Zadania nr 1 w wysokości 56.639,04 zł brutto, dla Zadania
nr 2 w wysokości 55.850,61 zł. brutto.
Roboty budowlane na Zadaniu nr 2 zostały zakończone w dniu 18.05.2018r., co zostało
potwierdzone stosownym wpisem kierownika budowy w dzienniku budowy oraz pisemnie przez
wykonawcę zadania. Powołana pismem, znak: IN.6860.12.2018 z dnia 21.05.2018r. przez
Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk komisja rozpoczęła czynności odbiorowe z dniem 28.05.2018r.
i zakończyła pozytywnym protokołem odbioru końcowego w dniu 07 czerwca 2018r.
W wyniku realizacji zadania uzyskano następujące efekty rzeczowe:
1) komunikacja wewnętrzna w tym drogi bitumiczne ze zjazdem do drogi wojewódzkiej nr 361
o powierzchni 4.115,00 m2 i chodnik o powierzchni 132,00 m2,
2) kanalizacja deszczowa z wpustami ulicznymi o długości 1.149,17m,
3) kanalizacja sanitarna z podejściami pod przyłącza do działek budowlanych o długości 367,98m,
4) sieć wodociągową z zasuwami i odcinkami podejść pod przyłącza do działek budowlanych o
długości 672,41m,
5) kanał technologiczny KTp ze studniami kablowymi SKO o długości 1.916,40m.
Roboty budowlane na Zadaniu nr 1 zostały zakończone w dniu 29.06.2018r., co zostało
potwierdzone stosownym wpisem kierownika budowy w dzienniku budowy oraz pisemnie przez
wykonawcę zadania. Powołana pismem, znak: IN.6860.20.2018 z dnia 02.07.2018r. przez
Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk komisja z dniem 10.07.2018r. rozpoczęła czynności odbiorowe
i zakończyła pozytywnym protokołem odbioru końcowego w dniu 10.08.2018r.
W wyniku realizacji zadania otrzymano następujące efekty rzeczowe:
1) sieć wodociągowa z rur o śr. 110-180 mm o łącznej długości 1.667,60 m
2) podejścia pod przyłącza wodociągowe z rur o śr. 32 - 90 mm o łącznej długości 450,10 m.
3) odtworzenia nawierzchni asfaltowych na odcinkach sieci wodociągowej 1.301,00 m2.
4) odtworzenia nawierzchni asfaltowych na odcinkach przyłączy wodociągowej 483,00 m2.
Poza w/w zakresem zrealizowane zostały roboty dodatkowe związane z poprawieniem istniejącego
systemu wodociągowego w mieście poprzez przyłączeniem do nowej sieci ulic leżących przy trasie
budowy sieci do terenów inwestycyjnych tj. ulice: Podchorążych, Zielona, Kościelna,
Mickiewicza, Głowackiego, Prosta, Ogrodowa, Bohaterów z/n Nysy, Kilińskiego i Osiedle
Lniarskie.
W roku sprawozdawczym poniesiono koszty w wysokości 4.309.078,31 zł z czego dofinansowanie
z środków RPO WD wyniosło 3.291.417,42 zł.
13.Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Gminy Mirsku – Projekt pn: „Remont i odnowa części
wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych w Gminie Mirsk”.
dział - 700, rozdział – 70095
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Zadanie realizowane ze środków Gminy Mirsk i Unii Europejskiej w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego (RPO WD) na lata 2014 – 2020, Oś
priorytetowa 6 - Infrastruktura spójności społecznej, Działanie 6.3 - Rewitalizacja zdegradowanych
obszarów, Poddziałanie 6.3.3 - Rewitalizacja zdegradowanych obszarów - ZIT AJ.
W zakres robót remontowych i odnowy części wspólnych wchodzą następujące obiekty:
1) Budynek wspólnoty mieszkaniowej przy pl. Wolności 13,
2) Budynek wspólnoty mieszkaniowej przy pl. Wolności 14,
3) Budynek wspólnoty mieszkaniowej przy pl. Wolności 21,
4) Budynek wspólnoty mieszkaniowej przy pl. Wolności 30,
5) Budynek wspólnoty mieszkaniowej przy pl. Wolności 32,
6) Budynek wspólnoty mieszkaniowej przy ul. Kościelnej 2,
7) Budynek wspólnoty mieszkaniowej przy ul. Betleja 2,
8) Budynek wspólnoty mieszkaniowej przy ul. Betleja 6,
9) Budynek wspólnoty mieszkaniowej przy ul. Betleja 10,
10) Budynek wspólnoty mieszkaniowej przy ul. Betleja 13,
11) Budynek wspólnoty mieszkaniowej przy ul. Mickiewicza 13,
12) Budynek komunalny przy ul. Kościuszki 10,
13) Budynek komunalny przy ul. Podchorążych 17,
14) Budynek komunalny przy ul. Podchorążych 21,
15) Budynek komunalny przy ul. Podchorążych 25,
16) Budynek komunalny przy ul. Mickiewicza 3,
17) Budynek komunalny przy ul. Mickiewicza 4,
18) Budynek komunalny przy ul. Zdrojowej 1-3.
W dniu 30.06.2016r. na stronie internetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Dolnośląskiego został ogłoszony nabór wniosków nr RPDS.06.03.03-IZ.00-02-143/16
o dofinansowanie realizacji projektów w ramach w/w działania, na który Gmina Mirsk w dniu
13.12.2016r. złożyła stosowny wniosek o nr RPDS.06.03.03-02-0004/16. W związku z
wniesionymi przez Wydział Wdrażania Urzędu Marszałkowskiego we Wrocławiu na piśmie, znak:
DEFR-W-IV.432.36.2017 z dnia 05.05.2017r. uwagami do wniosku, w dniu 29.05.2017r. została
przekazana korekta wniosku. Przekazano poprawione dokumenty niezbędne do podpisania umowy
na dofinansowanie zadania. Umowa na dofinansowanie projektu została podpisana 26.04.2018r.
Całkowity koszt projektu wynosi 2.129.088,11 zł brutto z czego dofinansowanie z RPO WD 20142020 wynosi 1.138.927,90 zł. a termin realizacji do 15.11.2018r.
Od podpisania umowy przeprowadzono dwa postępowania / 30.05.2018r. i 26.06.2018r./
o udzielenie zamówienia, każde w trybie przetargu nieograniczonego. W trakcie prowadzonych
postępowań przetargowych nie wpłynęły żadne oferty dotyczące przedmiotu zamówienia.
Wszystkie postępowania zostały unieważnione z uwagi na fakt, iż nie złożono ofert.
Dnia 03.09.2018r. podpisano aneks do umowy na dofinansowanie omawianego wniosku, który
zawiera nowy termin realizacji robót budowlanych do dnia 30.04.2019r.
W dniu 07.11.2018r. działając w trybie zamówienia z wolnej ręki podpisano umowę z Panią Beatą
Wasilewską zamieszkałą ul. Słowackiego nr 34 59-630 Mirsk prowadzącą działalność
gospodarczą pod Firmą Produkcyjno-Usługowo-Handlową „WEKTOR” Beata Wasilewska 59-630
Mirsk, ul. Słowackiego nr 34 na wykonanie robót w zakresie Zadnia /14, 15, 16/ o
wynegocjowanej wartości 455.000,00 zł. brutto, w tym podatek VAT 8% wynosi 33.703,70 zł.
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Wartości poszczególnych zadań:
1.Zadanie nr 14 Mirsk ul. Podchorążych 17 w wysokości 135.000,00 zł.
2.Zadanie nr 15 Mirsk ul. Podchorążych 21 w wysokości 195.000,00 zł.
3.Zadanie nr 16 Mirsk ul. Podchorążych 25 w wysokości 125.000,00 zł.
Również w dniu 07.11.2018r. działając w trybie zamówienia z wolnej ręki podpisano umowę
z Panem Waldemarem Wasiakiem zamieszkałym w Płóczkach Dolnych nr 77 59-600 Lwówek
Śląski Prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą; PRO BUD WASIAK WALDEMAR
Płóczki Dolne Nr 77, 59-600 Lwówek Śląski na wykonanie robót w zakresie Zadnia /3, 4, 5, 9, 12,
13, 17, 18/ na wynegocjowaną kwotę 1.150.000,02 zł. brutto w tym podatek VAT 8% wynosi
85.185,19 zł.
Wartość poszczególnych zadań:
1. Zadanie nr 3 Mirsk pl. Wolności 21 w wysokości 100.000,00 zł.
2. Zadanie nr 4 Mirsk pl. Wolności 30 w wysokości 140.000,00 zł.
3. Zadanie nr 5 Mirsk pl. Wolności 32 w wysokości 85.000,00 zł.
4. Zadanie nr 9 Mirsk ul. Betleja 10 w wysokości 171.000,00 zł.
5. Zadanie nr 12 Mirsk ul. Kościuszki 10 w wysokości 165.000,00 zł.
6. Zadanie nr 13 Mirsk ul. Zdrojowa 1-3 w wysokości 300.000,00 zł.
7. Zadanie nr 17 Mirsk ul. Mickiewicza 3 w wysokości 97.000,01 zł.
8. Zadanie nr 18 Mirsk ul. Mickiewicza 4 w wysokości 92.000,01 zł.
Do realizacji całości zadania pozostał remont siedmiu posesji.
W okresie sprawozdawczym poniesiono koszty w wysokości 668.448,06 zł.
14.Informatyzacja Urzędów Gmin Lubomierz, Mirsk, Piechowice, Wleń w celu wdrożenia e-usług
publicznych – II etap.
dział - 750, rozdział – 75095
Celem zrealizowanego projektu jest podniesienie konkurencyjności Gminy Mirsk oraz gmin
uczestniczących w projekcie poprzez poprawę funkcjonowania infrastruktury informatycznej rozwijanie dostępu do szerszej oferty usług dla ludności świadczonych drogą elektroniczną. Zadanie
jest kontynuacją wcześniejszych programów realizowanych przy udziale środków Unii Europejskiej. Dla rozwoju i poprawy jakości świadczonych usług w ramach realizacji programu dokonano
zakupu nowoczesnego oprogramowania z przeznaczeniem dla referatów finansowych gmin biorących udział w programie, ponadto w zakresie dla Gminy Mirsk zostało zakupionych nowych 10
komputerowych stacji roboczych, nowych serwerów oraz innego niezbędnego sprzętu, który zastąpi przestarzały i wyeksploatowany. Dzięki temu programowi nastąpi zwiększenie ilości udostępnianych e-usług publicznych: tj. dostępu do danych przestrzennych (GIZ) i e-administracji. Zaplanowane środki w budżecie przeznaczono na wkład własny Gminy Mirsk przy realizacji projektu
dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Całkowita wartość zadania w części przeznaczonej dla Gminy Mirsk wynosi 550.417,26 zł. Za dostarczony sprzęt oraz inne usługi w ramach przygotowania realizowanego projektu wydatkowano do końca 2017r. kwotę 282.521,58 zł natomiast z
tytułu wdrażania nowego oprogramowanie, uruchamiania systemów wydatkowano przez Gminę
Mirsk w roku 2018r. kwotę 265.685,05 zł.
15.Rozbudowa budynku remizy OSP w Krobicy w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Krobica.
dział – 754, rozdział – 75412
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Zadanie polegające na wykonaniu robót budowlanych związanych z rozbudową budynku remizy
OSP w Krobicy. Inwestycja dofinansowana w ramach funduszu sołeckiego na wniosek
Zebrania Wiejskiego w związku z potrzebą zgłoszoną przez Zarząd OSP Krobica - Orłowice.
Na realizację zadania dnia 17.10.2018r. Gmina Mirsk zawarła umowę z Firmą Elektryczna
„ZETHA” mgr inż. Zbigniew Hajduczenia na kwotę brutto 4.864,76 zł. W ramach zadania
wykonano roboty instalacji elektrycznej związane z rozbudową budynku remizy OSP Krobica–
Orłowice w tym wymianę wewnętrznej linii zasilającej WLZ w budynku remizy z podłączeniem
do sieci elektroenergetycznej oraz przebudowę układu zabezpieczenia przelicznikowego i skrzyni
licznikowej z zabudową niezbędnych zabezpieczeń odpływowych.
Inwestycja zakończona i rozliczona w 2018r. na kwotę 2.500,00 zł.
16.Rozbudowa budynku remizy OSP w Krobicy w ramach funduszu sołeckiego sołectwa
Orłowice.
dział – 754, rozdział – 75412
Zadanie polegające na wykonaniu robót budowlanych związanych z rozbudową budynku remizy
OSP w Krobicy. Inwestycja dofinansowana w ramach funduszu sołeckiego na wniosek
Zebrania Wiejskiego w związku z potrzebą zgłoszoną przez Zarząd OSP Krobica - Orłowice. Na
realizację zadania dnia 17.10.2018r. Gmina Mirsk zawarła umowę z Firmą Elektryczna „ZETHA”
mgr inż. Zbigniew Hajduczenia na kwotę brutto 4.864,76 zł. W ramach zadania wykonano roboty
instalacji elektrycznej związane z rozbudową budynku remizy OSP Krobica– Orłowice w tym
wymianę wewnętrznej linii zasilającej WLZ w budynku remizy z podłączeniem do sieci
elektroenergetycznej oraz przebudowę układu zabezpieczenia przelicznikowego i skrzyni
licznikowej z zabudową niezbędnych zabezpieczeń odpływowych.
Inwestycja zakończona i rozliczona w 2018r. na kwotę 2.364,76 zł.
17.Rozbudowa budynku remizy OSP w Krobicy.
dział – 754, rozdział – 75412
Zadanie polegające na wykonaniu dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych związanych
z rozbudową budynku remizy OSP w Krobicy.
Zadanie zrealizowane przez Pracownię Projektową Serdakowski Tadeusz z siedzibą 59-850
Świeradów-Zdrój, ul. Marusarzówny 4 w ramach umowy podpisanej przez wykonawcę z Gminą
Mirsk dnia 25.05.2018r. za kwotę brutto 4.000,00 zł, w związku z faktem, iż projektant, któremu
Gmina Mirsk zleciła wcześniej sporządzenie dokumentacji projektowej, nie zgłosił gotowości do
kontynuacji prac projektowych po zmianie klasyfikacji gruntów, przeprowadzonym podziale
nieruchomości i ustaleniu nowych granic działki nr 174/9 przeznaczonej pod rozbudowę remizy
OSP w Krobicy. Sporządzenie mapy do celów projektowych Gmina Mirsk zleciła Pracowni
Geodezyjno- Kartograficznej Abak z Lwówka Śląskiego za kwotę 600,00 zł.
Inwestycja zakończona i rozliczona w 2018r. na kwotę 4.600,00 zł.
18.Modernizacja budynku remizy OSP w Mirsku.
dział – 754, rozdział – 75412
Zadanie polegające na kontynuacji oraz zakończeniu robót budowlanych związanych z rozbudową
i nadbudową budynku remizy OSP w Mirsku. Zadanie zrealizowała firma Izery Bis sp. z o.o. z
siedzibą 59-630 Mirsk, Al. Wojska Polskiego 1B. Nadzór inwestorski prowadziła firma EDB
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Europejski Bank Danych S.C. Ewa Adamkiewicz, Jan Adamkiewicz z Lubania. W zakresie prac
budowlanych w roku 2018 wykonano roboty tynkarskie, izolacyjne, podłoża i posadzki, roboty
wykończeniowe, roboty instalacji elektrycznych i sanitarnych. Roboty ogólnobudowlane zostały
zakończone i odebrane w dniu 04.04.2018r. Dnia 06.06.2018r. decyzją Powiatowego Inspektora
Nadzoru Budowlanego w Lwówku Śląskim Gmina Mirsk otrzymała pozwolenie na użytkowanie
budynku remizy OSP w Mirsku
Inwestycja zakończona i rozliczona w 2018r. na kwotę 202.846,84 zł.
19. Budowa pralni ubrań specjalnych dla straży pożarnych.
dział – 754, rozdział – 75495
Zadanie polegające na udzieleniu dotacji Powiatowi Lwóweckiemu w kwocie 20.000,00 zł na
budowę prali ubrań specjalnych w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w
Lwówku Śląskim dla strażaków-ratowników OSP z terenu powiatu, w tym gminy Mirsk. Zadanie
zostało zrealizowane w 2018 r. zgodnie z zaplanowanym dofinansowaniem.
20.Przebudowa pokrycia dachowego budynku Szkoły Podstawowej w Giebułtowie [silne wiatry
i intensywne opady deszczu- październik 2017].
dział – 801, rozdział – 80178
Zadanie polegające na wykonaniu robót budowlanych mających na celu przebudowę pokrycia
dachowego budynku Szkoły Podstawowej w Giebułtowie z dachówki ceramicznej karpiówki
w łuskę, wymianę łat i kontrłat, zabezpieczenie więźby dachowej przed korozją biologiczną,
owadami i ogniem, przemurowanie kominów ponad dachem cegłą klinkierową, montaż ław
kominiarskich, drabinek przeciwśniegowych, rynien i rur spustowych, wymianę instalacji
odgromowej na dachu. Zadanie realizowane ze środków Gminy Mirsk (20%) oraz Ministerstwa
Spraw Wewnętrznych i Administracji (80%) na usuwanie skutków zdarzeń związanych z silnymi
wiatrami i intensywnymi opadami deszczu mające miejsce w 2017r.
W dniu 11.05.2018r. został ogłoszony przetarg nieograniczony na wybór wykonawcy zadania pn:
„Przebudowa pokrycia dachowego budynku Szkoły Podstawowej w Giebułtowie [silne wiatry
i intensywne opady deszczu- październik 2017]”. Ofertę złożyła firma Stolbrat sp. z o.o. z siedzibą
w Uboczu 309, 59-920 Gryfów za cenę 393.600,00 zł brutto. Z w/w wykonawcą w dniu
26.06.2018r. została podpisana umowa z terminem wykonania 31.08.2018r. Nadzór inwestorski
nad realizacją inwestycji za cenę 5.000,00 zł brutto zlecono firmie Biuro Inżynierskie Bytnar
Bogumiła z Lwówka Śląskiego. Dnia 27.06.2018r. nastąpiło przekazanie placu plac budowy
wykonawcy robót. Z uwagi na potrzebę zapewnienia szczelności pokrycia dachowego, zwiększono
zakres prac modernizacyjnych o roboty dodatkowe m.in. wymianę zniszczonych starych okien
połaciowych oraz montaż wyłazów dachowych nad pomieszczeniem archiwum szkoły. Gmina
Mirsk podpisała z Wykonawcą umowę na roboty dodatkowe za cenę brutto 5.798,90 zł.
Inwestycja zakończona i rozliczona w 2018r. na kwotę 404.398,90 zł.
21.Zakup sprzętu komputerowego do projektu pn. „Podniesienie motywacji i rozwój kompetencji
dzieci i młodzieży w Mirsku”.
dział - 801, rozdział – 80195
Zakup sprzętu komputerowego oraz urządzeń peryferyjnych dla Zespołu Szkół LicealnoGimnazjalnych w Mirsku oraz Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mirsku w ramach projektu
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współfinansowanego ze środków UE oraz budżetu państwa pn. „Podniesienie motywacji i rozwój
kompetencji dzieci i młodzieży w Mirsku”.
Projekt zakończony i rozliczony w 2018r. na kwotę 39.750,00 zł.
22.Budowa kanalizacji i wodociągowanie Gminy Mirsk.
dział - 900, rozdział – 90001
Kontynuacja zadania współfinansowanego z środków pomocowych Unii Europejskiej w ramach
współpracy przygranicznej Polska – Niemcy, Phare CBC’2000 pod nazwą „Rozwiązanie
gospodarki ściekowej na terenie miasta i gminy Mirsk”.
Zadanie zostało przyjęte w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym Gminy Mirsk na lata 2008 –
2015 uchwałą Nr LIV/307/10 Rady Miejskiej Gminy Mirsk z dnia 28 czerwca 2010r.
Zaplanowany w I etapie przedsięwzięcia zakres rzeczowy dotyczący: wykonania dokumentacji
technicznej kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej, map do celów projektowych, badania gruntu na trasie budowy sieci wod-kan oraz poszukiwania i udokumentowania ilości i jakości wody
został zakończony.
Drugim etapem przedsięwzięcia, planowanym na kolejne lata będą roboty budowlano –
montażowe realizowane przy dofinansowaniu z pozyskiwanych środków celowych i programów
wsparcia. W okresie sprawozdawczym poniesiono koszty w wysokości 5.283,00 zł.
23.Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej wraz z SUW w Giebułtowie.
dział - 900, rozdział – 90001
Zadanie realizowane ze środków Gminy Mirsk i Unii Europejskiej w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego (RPO WD) na lata 2014 – 2020, Oś
priorytetowa 4 – Środowisko i zasoby, Działanie 4.2 – Gospodarka wodno-ściekowa, Poddziałanie
4.2.3 – Gospodarka wodno-ściekowa - ZIT Aglomeracji Jeleniogórskiej.
Zakres rzeczowy zadania obejmował budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej
o łącznej długości 14.834,5m do 241 posesji, budowę 4 przepompowni sieciowych, budowę
6 przepompowni przydomowych, budowę sieci wodociągowej o długości 3.119,5m do 47 posesji
oraz stację uzdatniania wody o wydajności 12,5m3/h. dla sołectwa Giebułtów.
W dniu 31.05.2016r. na stronie internetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Dolnośląskiego został ogłoszony nabór wniosków nr RPDS.04.02.03-IZ.00-02-124/16 o dofinansowanie realizacji projektów w ramach w/w działania, na który Gmina Mirsk w dniu 18.07.2016r.
złożyła stosowny wniosek o nr RPDS.04.02.03-02-0004/16. Pismem, znak: DEFR-W-V432.873.2016 z dnia 11.01.2017r. Dyrektor Wydział Wdrażania, Urzędu Marszałkowskiego we
Wrocławiu poinformował o pozytywnej ocenie wniosku i wybraniu do dofinansowania. Gmina
Mirsk w dniu 27.01.2017r. przesłała do Wydziału Wdrażania RPO WD komplet załączników do
zawarcia umowy o dofinansowanie.
Pozytywna ocena wniosku była powodem do rozpoczęcia procedury wyboru wykonawców robót
budowlano-montażowych, zg. z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych.
Przedmiotowe zadanie zostało podzielone na trzy części z których Zadanie nr 1 dotyczyło budowy
stacji uzdatniania wody (SUW), Zadanie nr 2 dotyczyło budowy kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej a Zadanie nr 3 samej kanalizacji sanitarnej.
W wyznaczonym terminie składania ofert na Zadanie nr 1 wpłynęło 9 ofert, na Zadania nr 2 wpłynęło 5 ofert a na Zadanie nr 3 wpłynęły 4 oferty. Ostatecznie, w wyniku rozstrzygnięcia przetargu
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na Zadanie nr 1 w dniu 09.05.2017r. Burmistrz Miasta i Gminy Mirsk podpisał umowę nr 30/2017
z HYDRO-MARKO, Sp. z o.o, Sp. komandytowa z siedzibą przy ul. Wojska Polskiego 139, 63200 Jarocin na kwotę 1.215.240,00 zł brutto i terminem wykonania do 20.01.2018r.. Na Zadanie nr
2 i Zadanie nr 3 w dniu 27.04.2017r. Burmistrz Miasta i Gminy Mirsk podpisał umowę nr
29/2017 z Przedsiębiorstwem Robót Wodnych i Ekologicznych EKO-WOD, Sp. z o. z siedzibą
przy ul. Towarowej 12-14, 58-100 Świdnica na kwoty: dla Zadania nr 2 w wysokości 8.494.927,07
zł brutto i terminem wykonania do 31.07.2018r., dla Zadania nr 3 w wysokości 11.127.140,71 zł
brutto i terminem wykonania do 31.07.2018r. Kolejnym działaniem było ogłoszenie przetargu nieograniczonego na wybór wykonawcy nadzoru inwestorskiego. Stosowne ogłoszenie zostało
umieszczone w biuletynie zamówień publicznych UZP i na stronie BIP Gminy Mirsk w dniu
03.04.2017r. Przedmiotowy nabór został podzielony na dwie części z których Zadanie nr 1 dotyczyło nadzoru budowy stacji uzdatniania wody (SUW), a Zadanie nr 2 dotyczyło nadzoru łącznej
budowy kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej. W wyznaczonym terminie składania ofert na
Zadanie nr 1 wpłynęły 2 oferty a na Zadania nr 2 wpłynęły 4 oferty. Ostatecznie, w wyniku rozstrzygnięcia przetargu na Zadanie nr 1 i 2 w dniu 16.05.2017r. Burmistrz Miasta i Gminy Mirsk
podpisał umowę nr 34/2017 z Panem Januszem Rybką, prowadzącym działalność gospodarczą pod
nazwą: Biuro Inwestorskie, Janusz Rybka z siedzibą przy ul. Idzikowskiego 32A/3, 54-129 Wrocław na kwoty: dla Zadania nr 1 w wysokości 34.095,00 zł. brutto, dla Zadania nr 2 w wysokości
186.375,75 zł brutto.
Wyniki postępowań przetargowych, po przeprowadzonej kontroli przez Wydział Kontroli Urzędu
Marszałkowskiego we Wrocławiu były powodem do aktualizacji załączników do umowy o dofinansowanie o kwoty wynikające z zawartych umów realizacyjnych, co zostało wykonane w dniu
05.07.2017r. przesłaniem do Wydziały Wdrażania stosownych załączników. Ostatecznie w dniu
29.08.2017r. została zawarta stosowna umowa o dofinansowanie projektu.
Całkowity koszt projektu wynosił 21.091.637,81 zł brutto z czego dofinansowanie z RPO WD
2014-2020 wynosiło 15.927.080,28 zł oraz pożyczka z WFOŚiGW we Wrocławiu w wysokości
2.810.000,00 zł.
W dniu 16.05.2017r. stosownym protokołem zostały przekazane place budowy na Zadanie nr 1 dla
firmy HYDRO-MARKO i na Zadanie nr 2 i 3 dla firmy EKO-WOD.
Roboty budowlane na Zadaniu nr 1 zostały zakończone w dniu 19.01.2018r., co zostało
potwierdzone stosownym wpisem kierownika budowy w dzienniku budowy oraz pisemnie przez
wykonawcę zadania. Powołana pismem, znak: IN.7013.03.2018 z dnia 26.01.2018r. przez
Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk komisja rozpoczęła czynności odbiorowe z dniem 02.02.2018r.
i zakończyła pozytywnym protokołem odbioru końcowego w dniu 09 luty 2018r.
W wyniku realizacji zadania uzyskano następujące efekty rzeczowe:
1) technologia i instalacje sanitarne w tym: rurociągi międzyobiektowe o dł. 758,5m oraz
technologia wydobycia i uzdatniania wody,
2) ujęcie wody o wydajności 12,5 m3/h. w tym: studnie głębinowe: G1=4,7 m3/h, G2=1,7 m3/h
i G2=6,1 m3/h,
3) budynek techniczny o kubaturze 128,97m3- odcinek sieci wodociągowej od SUW do wpięcia
z nowo realizowaną siecią wodociągową,
4) instalacja elektryczna oraz aparatura kontrolno-pomiarowa i automatyka,
5) drogi wewnątrzobiektowe i dojazdowe o łącznej powierzchni 714,35m2,
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6) przyłącze energetyczne niskiego napięcia do stacji uzdatniania wody o długości 260,00 m,
7) rów odwadniający teren SUW o długości 88,00 m i rurociąg odprowadzający wodę z rowu o śr.
160mm i długości 28,00 m,
8) automatyczny system monitorowania terenu SUW z 4 kamerami kulowymi i łączem
dostępowym do przesyłu internetem danych na oczyszczalnię ścieków i do ZGKiM w Mirsku.
Roboty budowlane na Zadaniu nr 2 i 3 zostały zakończone w dniu 31.07.2018r., co zostało
potwierdzone stosownym wpisem kierownika budowy w dzienniku budowy oraz pisemnie przez
wykonawcę zadania. Powołana pismem, znak: IN.7013.99.2018 z dnia 01.08.2018r. przez
Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk komisja rozpoczęła czynności odbiorowe z dniem 06.08.2018r.
i zakończyła pozytywnym protokołem odbioru końcowego w dniu 16 sierpnia 2018r.
W wyniku realizacji zadań uzyskano następujące efekty rzeczowe:
1) sieć sanitarna, grawitacyjna i tłoczna o śr. 75-315mm i łącznej długości 14.880,25 m,
2) strefowe przepompownie ścieków w ilości 4 szt. wraz z linią kablową o łącznej długości
300,00m,
3) podejścia pod przyłącza sanitarne (przykanaliki) do 245 nieruchomości,
4) sieć wodociągowa o śr. 32-160mm i łącznej długości 3.201,90m,
5) podejścia pod przyłącza wodociągowe do 52 nieruchomości.
W roku sprawozdawczym poniesiono koszty w wysokości 19.116.448,55 zł z czego dofinansowanie z środków RPO WD wyniosło 12.249.353,41 zł i pożyczka z WFOŚiGW we Wrocławiu
w wysokości 1.557.720,00 zł.
24.Zakup karuzeli tarczowej z siedziskami wraz z montażem w ramach funduszu sołeckiego
Sołectwa Gierczyn.
dział - 900, rozdział – 90004.
Zadanie realizowane ze środków funduszu sołeckiego Sołectwa Gierczyn pn.”Utrzymanie
i doposażenie parku”. Przedmiotem zadania było dokonanie zakupu urządzenia zabawowego dla
dzieci tj. karuzeli tarczowej z siedziskami i kierownica łącznie z montażem na terenie parku
sołeckiego w Gierczynie. W dniu 30 kwietnia 2018r. po przeprowadzeniu negocjacji ofertę
dostawy i montażu karuzeli złożył Piotr Janelli prowadzący działalność gospodarczą pn. PROSYMPATYK z siedzibą we Wrocławiu ul.Baciarellego 10b/10. Wykonawca zaoferował dostawę
urządzenia łącznie z jego montażem za kwotę 5.000,00 zł. Oferta wykonawcy zawierała 500,00 zł.
upust w stosunku do ceny rynkowej urządzenia w związku z czym w dniu 04 maja 2018r.
Burmistrz Miasta i Gminy Mirsk podpisał z wykonawcą umowę dostawy i montażu urządzenia –
umowa nr 37/2018 określała termin dostawy i montażu urządzenia na dzień 31 maja 2018r.
Wykonawca dotrzymał terminu i urządzenie zostało zamontowane na terenie parku w Gierczynie.
Wykonawca przekazała zamawiającemu aprobaty techniczne i certyfikaty urządzenia – gwarancja
na dostarczone urządzenie wynosi 24 miesiące.
25.Wymiana opraw oświetlenia ulicznego na oświetlenie LED oraz dobudowa nowych linii
oświetleniowych na terenie Miasta i Gminy Mirsk wraz z zapewnieniem finansowania. dział 900, rozdział – 90015
Zadanie polegające na wykonaniu wymiany źródeł światła na nowoczesne i energooszczędne LED.
W ramach realizacji zadania zostało wymienionych 1992( w tym 42 stylizowane i 28 opraw
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parkowych) opraw oświetlenia drogowego i zastąpionych oprawami LED. Zadanie finansowane
będzie w przeważającej części z powstałych oszczędności na energii elektrycznej oraz kosztach
konserwacji.
Zgodnie z postanowieniami umowy nr 13/2017r. spłata należności na rzecz wykonawcy będzie
następowała w formie ratalnej tj w 96 równych ratach w wysokości 24.300,00 zł miesięcznie.
Należność z tytułu I raty została przekazana na rachunek wykonawcy w sierpniu 2017r. po czym
wykonawca zadania Centrum Zaopatrzenia Energetyki ELTAST sp. z o.o. ul. Toruńska 9, 26-600
Radom wystąpił z wnioskiem do Zamawiającego o udzielenie cesji płatności na rzecz Deutsche
Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy Alei Armii Ludowej 26, 00-609 Warszawa. Zamawiający wyraził zgodę na dokonanie cesji płatności.
W roku 2018 wydatkowano kwotę 291.600,00 zł równowartość 12 rat spłaty należności.
Lp
01.
02.

Rok spłaty
2017
2018
Pozostaje do spłaty

Kwota
121.500,00 zł
291.600,00 zł
1.919.700,00 zł

26.Doświetlenie drogi powiatowej nr 2498D w Mirsku.
dział - 900, rozdział – 90015.
Zadanie polegające na wykonaniu dodatkowych punktów świetlnych na ul. Mickiewicza w Mirsku
w ciągu drogi powiatowej nr 2498D. Zakres zadania obejmował wykonanie 160m kablowej
doziemnej linii oraz 5 szt. punktów świetlnych tj. słupów stalowych o wysokości 8m wraz
z oprawami oświetleniowymi LED.
Po przeprowadzeniu negocjacji cenowych oraz zatwierdzeniu kosztorysu ofertowego zadanie
powierzono do realizacji firmie ELTOR Sp. z o.o. Sp. Komandytowa ul. Torowa 19, 59-800 Lubań
za cenę ryczałtową w wysokości 33.000,00 zł.
27.Oświetlenie Rębiszowa.
dział - 900, rozdział – 90015.
Zadanie polegające na wykonaniu dodatkowych 6 punktów świetlnych na istniejących
napowietrznych liniach oświetlenia drogowego na terenie sołectwa Rębiszów. Zadanie obejmuje
zwiększenie liczby punktów świetlnych w obwodach oświetleniowych nr VI i VII w Rębiszowie
w zakresie montażu opraw oświetleniowych LED na sieci TAURON Dystrybucja w oparciu
o umowę dzierżawy urządzeń wsporczych.
Po przeprowadzeniu negocjacji cenowych oraz zatwierdzeniu kosztorysu ofertowego zadanie
powierzono do realizacji firmie ELTOR Sp. z o.o. Sp. Komandytowa ul. Torowa 19, 59-800 Lubań
za cenę ryczałtową w wysokości 10.200,00 zł.
28.Dolnośląski Projekt Rekultywacji – Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych
w Karłowcu.
dział 900, rozdział 90095.
Dnia 12 października 2015 r. zgodnie z uchwałą nr XI/66/15 Rady Miejskiej Gminy Mirsk z dnia
29 września 2015 r. Gmina Mirsk podpisała porozumienie o podjęciu współpracy w zakresie
przygotowania i realizacji projektu pod nazwą „DOLNOŚLĄSKI PROJEKT REKULTYWACJI”
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oraz pozyskania dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.
Spółka Dolnośląski Projekt Rekultywacji sp. z o.o. została powołana w celu przeprowadzenia
rekultywacji składowisk odpadów na terenie województwa dolnośląskiego, w tym składowiska
odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Mirsku koło Karłowca. Rekultywacja Składowiska
Odpadów Komunalnych w Mirsku koło Karłowca obejmuje koszty administracyjne, zarządzanie
składowiskiem i rekultywację składowiska. W celu przeprowadzenia rekultywacji została
wyłoniona przez Spółkę w drodze przetargu firma, Przedsiębiorstwo Obrotu Surowcami Wtórnymi
ZŁOMPOL Jończyk, Nowak sp. Jawna, Częstochowa 42-202, ul. Żyzna 11L. Koszt rekultywacji
dla Gminy Mirsk wynosi 1000100,00 zł. Zgodnie z decyzją Marszałka Województwa
Dolnośląskiego rekultywacja składowiska zakończy się do dnia 31 grudnia 2019 r.
W 2018 r. koszty rekultywacji wyniosły 590 400,00 zł, z tego z pożyczki wkład własny 236 160,00
zł i dotacja 354 240,00 po stronie spółki DPR.
Źródłem finansowania są środki krajowe będące w dyspozycji WFOŚiGW w formie dotacji 60 %
kosztów kwalifikowanych Projektu tj. kwota 600 060,00 zł oraz 40 % pożyczki tj. kwota
400 040,00 zł.
W 2018 r. Gmina dokonała wpłaty w wysokości 103 089,90 zł, która pozostaje do rozliczenia w
2019 r.
29.Przebudowa Środowiskowego Klubu Profilaktyczno - Integracyjnego celem utworzenia Klubu
Integracji Społecznej w Mirsku.
dział – 921, rozdział – 92109
Zadanie polegające na realizacji, w latach 2018-2019, robót budowlanych związanych z
przebudową Środowiskowego Klubu Profilaktyczno–Integracyjnego celem utworzenia Klubu
Integracji Społecznej w Mirsku przy Placu Wolności 15. Projekt dofinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Oś priorytetowa 6 Infrastruktura spójności
społecznej, na podstawie umowy podpisanej przez Gminę Mirsk dnia 20.09.2017r we Wrocławiu z
Województwem Dolnośląskim. W zakres inwestycji wchodzą następujące prace: likwidacja barier
architektonicznych, doprowadzenie obiektu do zgodności z przepisami ochrony przeciw pożarowej
oraz przepisami sanitarnymi, remont frontowej elewacji budynku znajdującego się w ewidencji
obiektów zabytkowych, termomodernizacja obiektu wraz z charakterystyką energetyczną, wymiana
pokrycia dachu nad salą widowiskową, naprawa dachu mansardowego kamienicy, wzmocnienie
stropu nad I i II piętrem kamienicy, zagospodarowanie terenu w tym budowa zatoki parkingowej,
instalacje sanitarne w tym: przyłącze wodociągowe i kanalizacyjne, kotłownia gazowa, instalacja
c.o., wewnętrzna instalacja wodna i kanalizacyjna, instalacja wentylacji mechanicznej sali
widowiskowej, klimatyzacja sali widowiskowej, wentylacja sanitariatów, instalacja hydrantowa,
instalacje elektryczne wewnętrznych w tym: instalacja siłowa ogólnego przeznaczenia, instalacje
oświetlenia ogólnego i dekoracyjnego , gniazdowa, oświetlenia awaryjnego, zasilająca urządzenia
dedykowane, informatyczna w pomieszczeniu sali widowiskowej, instalacja okablowania dla
systemu nagłośnienia w sali widowiskowej, instalacja dla projektora multimedialnego w sali
widowiskowej , instalacja oddymiania klatki schodowej oraz instalacja uziemiająca i odgromowa i
przyłącze energetyczne, wyposażenie Klubu Integracji Społecznej oraz nadzór inwestorski.
W dniu 22.01.2018r. został ogłoszony przetarg nieograniczony na wybór wykonawcy zadania.
Ofertę złożyła spółka Izery Bis z siedzibą 59-630 Mirsk, Al. Wojska Polskiego 1B. za kwotę
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4.206.600,00zł brutto z terminem wykonania 30.07.3019r. W dniu 15.03.2018r. Gmina Mirsk
podpisała z w/w wykonawcą umowę. Dnia 30.03.2018r. nastąpiło przekazanie placu budowy
wykonawcy robót. W procedurze zapytania ofertowego wyłoniono firmę pełniącą nadzór
inwestorski i w dniu 05.04.2018r. Gmina Mirsk podpisała umowę z firmą EDB Europejski Bank
Danych S.C. Ewa Adamkiewicz, Jan Adamkiewicz z Lubania za cenę 54.685,00 zł brutto.
W 2018r. wydatkowano kwotę 2.172.289,50zł.
30.Zakup zestawu na plac zabaw przy świetlicy w Gajówce.
dział - 921, rozdział – 92109
Zadanie zrealizowane z funduszu sołeckiego sołectwa Gajówka, polegające na zakupie i montażu
zestawu ze ślizgawką na placu zabaw przed świetlicą w Gajówce. Zestaw został zakupiony i
zamontowany w miesiącu sierpniu 2018r. przez firmę AVIS Ekologiczne Place Zabaw Marek
Małecki, Karina Małecka z siedzibą w miejscowości Lublin.
Inwestycja zakończona i rozliczona w 2018r. na kwotę 7.000,00 zł.
31.Budowa zaplecza sportowego dla Klubu Sportowego „KWISA” Mroczkowice.
dział - 926, rozdział – 92601
Zadanie polegające na wykonaniu dokumentacji projektowej budowy zaplecza sportowego dla
Klubu Sportowego „KWISA” Mroczkowice. Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji
projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę. Zadanie zrealizowane
przez Pracownię Projektową Serdakowski Tadeusz z siedzibą 59-850 Świeradów-Zdrój, ul.
Marusarzówny 4 w ramach umowy podpisanej przez Gminę Mirsk z wykonawcą w dniu
05.04.2018r. za kwotę brutto 6.000,00 zł.
W 2018r. wydatkowano kwotę 6.000,00 zł.

INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
Infrastruktura wodno-kanalizacyjna
Długość czynnej sieci wodociągowej na początku 2018r. wynosiła 36.700 m, a na koniec
36.700 m. W przypadku sieci kanalizacyjnej dane przedstawiają się następująco: 53.300 m na
początku oraz 53.400 m na koniec roku. Dostęp do sieci wodociągowej w gminie posiada 55 %
mieszkań. W przypadku sieci kanalizacyjnej, dostęp posiada 59 % mieszkań.
Długość czynnej sieci kanalizacyjnej będącej w zarządzie bądź administracji gminy (lub jednostek
gospodarki komunalnej) na dzień 1 stycznia 2018r. wynosiła 53.300 m, natomiast na dzień 31
grudnia 2018r. 53.400 m. Na dzień 1 stycznia 2018r. istniało 755 przyłączy do sieci kanalizacyjnej,
a na dzień 31 grudnia 2018r.760 przyłączy.
W 2018r. nie było awarii sieci kanalizacyjnej.
W 2018r. doszło do 16 awarii sieci wodociągowej, której powodem było zużycie techniczne (korozja) rur wodociągowych czego powodem są ich pęknięcia. Rozwiązaniem docelowym byłaby całkowita wymiana sieci wodociągowej, której okres budowy pochodzi z lat 30 ubiegłego wieku.
W roku 2018 kontynuowano pomoc w zakresie dofinansowania dla osób fizycznych budowy studni wierconych lub kopanych na terenie nieruchomości zabudowanych budynkiem mieszkalnym,
których Gmina Mirsk z powodów technicznych lub ekonomicznych nie ma możliwości podłączyć
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do zbiorczej sieci wodociągowej zgodnie z zapisami Uchwały Nr XV/93/15 z dnia 29.12.2015 r. w
sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji służących
gospodarce wodnej oraz sposobu jej rozliczania. Na realizację zadania w 2018 roku w budżecie
Gminy Mirsk przeznaczono 250.000,00 zł brutto. Po I naborze wniosków w dniu 05.06.2018 r.
podpisane zostały umowy z 17 osobami, natomiast po II naborze w dniu 16.10.2018 r. podpisano
umowy z 25 osobami, które w wyniku ogłoszonych przez Gminę Mirsk konkursów na przedmiotowe dofinansowania zostały zakwalifikowane do udzielenia wsparcia finansowego w 2018 roku.
W dniu 04.12.2018 r. podpisano dodatkową umowę z osobą z II naboru, która otrzymała dofinansowanie, wobec rezygnacji z dofinansowania przez osobę z I naboru. W związku z powyższym w
2018 r. przedmiotowe dofinansowania otrzymały 42 osoby na kwotę ogólną 249.893,97 zł brutto.
Zakończenie wszystkich dofinansowanych zadań zrealizowano w terminie do dnia 15.12.2018 r.
Drogi, mosty, oświetlenie drogowe
Infrastruktura drogowa w Gminie Mirsk obejmowała na dzień 1 stycznia 2018r. 54,817 km dróg
publicznych (w tym w granicach administracyjnych miasta 13,321 km) oraz 10,141 km dróg
gminnych wewnętrznych o nawierzchni ulepszonej (w tym w mieście 0,519km). Według rodzajów
nawierzchni ilości te przedstawiały się następująco: drogi gminne z nawierzchnią bitumiczną
49,023 km, nawierzchnia tłuczniowa z powierzchniowym utrwaleniem 4,169 km oraz nawierzchnia gruntowa 1,685 km.
Na dzień 31.12.2018r. drogi gminne w ilości 54,817 km w tym z nawierzchnią bitumiczną 49,670
km, 4,169 km z nawierzchnią powierzchniowo utrwalaną oraz 1,038 km nawierzchnią gruntową.
W okresie sprawozdawczym wykonano przebudowę drogi gminnej nr 112721D Mlądz – Przecznica o długości 0,647 km, koszt realizacji zadania 243.142,18 zł. Na realizację przedmiotowego
zadania uzyskano dotację w wysokości 187.956,00 zł z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów na
likwidację szkód powstałych w wyniku klęsk żywiołowych.
Poza odcinkami zaliczonymi do dróg publicznych gminnych na terenie Gminy Mirsk są drogi
wewnętrzne tzw. dojazdowe, których ogólny kilometraż (długości nie ustalone) przekracza 400
km. Drogi te służą mieszkańcom jako dojazdy do siedlisk oraz rolnikom jako dojazdy do pól
uprawnych, leśnikom do działów leśnych. Kilka kilometrów dróg wewnętrznych posiada nawierzchnię ulepszoną tj. bitumiczną lub powierzchniowo utrwalaną, natomiast przeważającą nawierzchnią jest nawierzchnia gruntowa w większości w bardzo złym stanie. Większa część tych
dróg posiada nieustalony przebieg w terenie co wymaga do jego ustalenia czynności geodezyjnych.
Stan ilościowy gminnych dróg wewnętrznych posiadających nawierzchnie ulepszone w roku
sprawozdawczym nie uległ zmianie i jest taki jak na początku roku, tj. długość 10,141 km w tym
5,409 km nawierzchni bitumicznej oraz 4,732 km nawierzchni powierzchniowo utrwalanych.
Przy łącznej długości dróg o nawierzchni twardej 65,958 km nawierzchnię bitumiczną posiada
55,079 km odcinków dróg co stanowi 83,50%.
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Łączna powierzchnia chodników dla pieszych przy drogach gminnych i wewnętrznych to
156.289,00 m2. W okresie sprawozdawczym wykonano 240 mb chodnika przy ul. Zdrojowej w
Mirsku o powierzchni 480,00 m2 – koszt realizacji zadania 264.945,13 zł.
Na terenie Gminy Mirsk zamontowanych jest 1813 opraw oświetlenia drogowego LED o mocy od
22W do 45W.
Konserwacja urządzeń oświetlenia drogowego – jest uzależniona od zdarzeń losowych oraz skutków działania czynników zewnętrznych – wszystkie zamontowane oprawy posiadają gwarancję do
31 lipca 2025r.
Na terenie gminy znajduje się 36 zinwentaryzowanych obiektów mostowych, których stan rokrocznie jest określony w raportach z wykonywanych przeglądów. Raporty zawierają zalecenia oraz
wskazują kierunek działań zaradczych.
Dla pięciu obiektów, których stan był najgorszy opracowano w latach poprzednich projekty budowlane tych remontów. Obiekty na Czarnym Potoku w Mirsku i na Mrożynce w Mlądzu zostały
wyremontowane. Most na Czarnym Potoku wyremontowano w roku 2017. W roku sprawozdawczym 2018 wyremontowany został kosztem 241.202,50 zł, przy czym kwota 183.762,00 zł to dotacja Kancelarii Prezesa Rady Ministrów na likwidację skutków klęsk żywiołowych, most w Mlądzu.
Pilnej interwencji wymagają trzy obiekty z czego dwa na rz. Kwisie(Mirsk Polna-Mroczkowice i
Mroczkowice – Kamień) oraz jeden na Czarnotce w Gierczynie, których stan jest bliski ich wyłączenia z ruchu ze względu na możliwość wystąpienia katastrofy budowlanej. Pomimo ograniczenia
tonażu na tych obiektach kierujący pojazdami nie przestrzegają wprowadzanych ograniczeń co
powoduje dalszą degradację tych obiektów.
Dla pozostałych podejmowano działania zaradcze wg. wskazówek określonych w raportach przeglądów.
Obiekty zlokalizowane w ciągach dróg gminnych to nie wszystkie obiekty mostowe jakie są
utrzymywane przez Gminę Mirsk. Jest wiele obiektów w ciągach dróg wewnętrznych i dojazdowych o większym lub mniejszym znaczeniu. Stan wielu takich obiektów jest zły w szczególności
dotyczy to mniejszych obiektów w miejscowościach Giebułtów, Gierczyn, Przecznica, Proszowa,
Rębiszów, które wymagają określonych nakładów. Dla tych obiektów są podejmowane bieżące
działania mające na celu zabezpieczenie ich przed ostateczną degradacją. Wiele z tych obiektów
użytkowana jest przez rolników dojeżdżających do pól, którzy radykalnie wymienili posiadany
tabor na większy i cięższy co bardzo negatywnie wpływa na stan tych obiektów oraz dróg dojazdowych.
Gmina realizując zadania z zakresu utrzymania infrastruktury technicznej dróg i mostów ponosi
koszty, które za rok 2018 kształtują się następująco :
- remonty nawierzchni drogowych – 175.177,95 zł.
- remonty dróg wewnętrznych w systemie gospodarczym(zakup i transport kruszywa) – 36.417,81
zł.
- zimowe utrzymanie dróg - 126.685,14 zł,
- oczyszczanie dróg i ulic – 165.618,00 zł,
- oczyszczanie przystanków autobusowych oraz ich naprawy – 39.920,00 zł,
- czyszczenie rowów i wycinka krzaków – 33.790,98 zł,
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- utrzymanie i uzupełnienie oznakowania - 25.599,50 zł,
- utrzymanie zieleni w tym koszenie poboczy – 97.921,16 zł.
Bardzo ważnym zadaniem w zakresie utrzymania gminnej infrastruktury jest utrzymanie oświetlenia drogowego. Do oświetlenia dróg na terenie Gminy Mirsk na dzień 01.01.2018r. zamontowanych było 1802 oprawy oświetlenia drogowego LED o mocy od 22W do 45W – wymienione w
roku 2017, które objęte są gwarancją do 31 lipca 2025r. Stan opraw oświetleniowych na dzień
31.12.2018r. 1813 szt.
W roku sprawozdawczym z uwagi na ograniczone środki budżetowe zrealizowano dwa zadania z
zakresu rozwoju linii oświetleniowych tj. budowę 5 nowych punktów świetlnych przy ul. Mickiewicza w Mirsku kosztem 33.000,00 zł oraz w ramach doświetlenia „Górnego Rębiszowa” zamontowano dodatkowych 6 pkt. świetlnych na sieci TAURON – koszt 10.200,00 zł.
Na realizację oczekują zadania dla których są opracowane projekty budowlane tj oświetlenie sołectw Mlądz i Proszowa oraz ul. Wodnej i Mickiewicza w Mirsku w zakresie budowy wydzielonych kablowych linii oświetleniowych.
Koszt utrzymania i eksploatacji oświetlenia :
- spłata inwestycji wymiany lamp – 291.600,00 zł.
- konserwacja(likwidacja usterek) i dzierżawa słupów - 83.974,27 zł.
- koszt zakupu i dystrybucji energii( przy cenie brutto 0,2697 brutto za 1kWh)

ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
Urząd Stanu Cywilnego
W 2018 roku zrealizowano następujące zadania zlecone z zakresu administracji rządowej –
sprawy obywatelskie (Rejestracja Stanu Cywilnego):
1) sporządzono w trybie zwykłym i trybie szczególnym 109 aktów stanu cywilnego (17 aktów
urodzenia, 42 akty małżeństwa, 50 aktów zgonu),
2) dokonano 30 czynności materialno-technicznych nie skutkujących sporządzeniem aktu stanu
cywilnego (sprostowania i uzupełnienia),
3) wydano 940 odpisów aktów stanu cywilnego,
4) wydano 37 zaświadczeń, oświadczeń i zezwoleń,
5) sporządzono 114 wzmianek dodatkowych w aktach stanu cywilnego,
6) sporządzono 342 przypiski w aktach stanu cywilnego,
7) przeniesiono do rejestru stanu cywilnego 485 aktów stanu cywilnego,
8) wydano 9 decyzji w sprawie zmiany imion i nazwisk.
Ewidencja ludności
Burmistrz Miasta i Gminy Mirsk w analizowanym okresie wydał 12 decyzji
administracyjnych w przedmiocie wymeldowania, z czego 7 decyzji skutkowało wymeldowaniem
osób, 1 decyzja odmowna i 4 decyzje wiązały się z umorzeniem postępowania. Na żadną z
wydanych decyzji nie złożono odwołania do Wojewody Dolnośląskiego.
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Organ wykonawczy gminy pozytywnie rozpatrzył 37 wniosków odnoście wpisu do rejestru
wyborców, osób stale zamieszkujących na terenie gminy bez zameldowania na pobyt stały.
Rozstrzygnięcia w tym zakresie podejmowane są w formie decyzji administracyjnej. Burmistrz
Miasta i Gminy Mirsk realizując nałożone ustawą o samorządzie gminnym zadania z zakresu
administracji rządowej w ubiegłym roku wydał 998 dowodów osobistych. Przeciętny czas
oczekiwania na wydanie dowodu osobistego wyniósł ok. 21 dni.

Działalność gospodarcza
Zgodnie z raportem gminnym o przedsiębiorcach działających na terenie gminy Mirsk
w 2018 r. ilość wpisów wynosiła 552 dla głównego miejsca wykonywania działalności, tj. gminy
Mirsk. W 2018 roku wprowadzono do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej i Informacji o Działalności Gospodarczej 97 wniosków o wpis do CEIDG. Najczęściej wybieranym rodzajem działalności gospodarczej były podklasy z sekcji budownictwo. W 90 przypadkach było to
wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych. W 2018 roku 44 przedsiębiorców złożyło wnioski do CEIDG o wykreślenie wpisu, a 168 przedsiębiorców złożyło wnioski o
zmianę wpisu. Zmiany polegały na dopisaniu kodu PKD. W 2018 roku 74 przedsiębiorców złożyło
wnioski o zawieszenie działalności gospodarczej, 45 przedsiębiorców złożyło wnioski o wznowienie działalności gospodarczej. Liczba przedsiębiorców pod względem wieku kształtowała się między 30 – 47 rokiem życia.
GOSPODARKA MIENIEM KOMUNALNYM
Stan mienia komunalnego Gminy Mirsk
Poniższe zestawienie dotyczące mienia komunalnego Gminy Mirsk zawiera dane, które zostały
porównane według stanu na dzień 01.01.2018 r. oraz na dzień 31.12.2018 r. w celu przedstawienia
zmian wynikających z obrotu przedmiotowym mieniem.
Grunty gminne - stan na dzień 01.01.2018 r.

Miejscowość

Mirsk
Brzeziniec
Gajówka
Gierczyn
Grudza

Obręb

Powierzchnia
gruntów stanowiących
własność Gminy Mirsk
w ha

Powierzchnia
gruntów stanowiących współwłasność Gminy
Mirsk oraz osób
fizycznych
w ha

Powierzchnia
gruntów stanowiących własność Gminy
Mirsk będących
w użytkowaniu
wieczystym w ha

Grunty stanowiące własność Skarbu Państwa, których użytkownikiem wieczystym
jest Gmina Mirsk

Mirsk 1
Mirsk 2
Mirsk 3
Brzeziniec
Gajówka
Gierczyn
Grudza

51,9832
280,4135
191,4858
13,0700
3,6600
33,9644
17,0339

0,1571
3,3651
0,7731
brak
0,5380
0,7000
brak

12,8206
641,1677
2,2345
0,0270
brak
0,1300
0,0800

brak
0,6021
brak
brak
brak
brak
brak
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Kamień
Kamień
Kłopotnica
Kłopotnica
Kotlina
Kotlina
Krobica
Krobica
Kwieciszowice Kwieciszowice
Mlądz
Mlądz
Mroczkowice
Mroczkowice
Orłowice
Orłowice
Proszowa
Proszowa
Przecznica
Przecznica
Rębiszów
Rębiszów
Giebułtów
Giebułtów
Karłowiec
Karłowiec
Razem

1,6495
5,7609
2,5507
14,2073
114,0219
61,4018
20,6700
8,8000
9,9890
21,7000
26,7910
50,6528
7,6931
937,4988

brak
0,4600
brak
0,3200
brak
0,1900
0,2096
brak
0,3300
brak
0,9551
1,1358
brak
9,1338

brak
brak
brak
0,0200
brak
brak
0,3800
brak
brak
brak
brak
0,7681
brak
657,6279

brak
brak
brak
brak
brak
brak
brak
brak
brak
brak
brak
brak
brak
0,6021

Grunty gminne - stan na dzień 31.12.2018 r.

Miejscowość

Mirsk
Brzeziniec
Gajówka
Gierczyn
Grudza
Kamień
Kłopotnica
Kotlina
Krobica
Kwieciszowice
Mlądz
Mroczkowice
Orłowice
Proszowa
Przecznica
Rębiszów
Giebułtów
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Obręb

Mirsk 1
Mirsk 2
Mirsk 3
Brzeziniec
Gajówka
Gierczyn
Grudza
Kamień
Kłopotnica
Kotlina
Krobica
Kwieciszowice
Mlądz
Mroczkowice
Orłowice
Proszowa
Przecznica
Rębiszów
Giebułtów

Powierzchnia
gruntów stanowiących własność
Gminy Mirsk w ha

Powierzchnia gruntów stanowiących
współwłasność
Gminy Mirsk oraz
osób fizycznych
w ha

Powierzchnia
gruntów stanowiących własność Gminy
Mirsk będących
w użytkowanie
wieczystym

Grunty stanowiące
własność Skarbu
Państwa, których
użytkownikiem wieczystym jest Gmina
Mirsk

51,9910
279,5040
191,3350
13,0700

0,1571
3,3651
0,7731
brak

12,8206
641,1677
2,0837
0,0270

brak
0,6021
brak
brak

3,6600
33,9644
17,0339
1,6495
5,7609

0,5380
0,7000
brak
brak
0,4600

brak
0,1300
0,0800
brak
brak

brak
brak
brak
brak
brak

2,5507
14,1873
114,0219

brak
0,3200
brak

brak
0,0200
brak

brak
brak
brak

61,4018
20,6700

0,1900
0,2096

brak
0,3800

brak
brak

8,8000
9,9890
21,7000

brak
0,3300
brak

brak
brak
brak

brak
brak
brak

26,8110
50,6528

0,9551
1,1358

brak
0,7681

brak
brak

Karłowiec
Razem

Karłowiec

7,6931
936,4463

brak
9,1338

brak
657,4771

brak
0,6021
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Lokale mieszkalne i użytkowe, nieruchomości niezabudowane
Gminny zasób mieszkaniowy w 2018 r.
Mienie komunalne
Ilość budynków
Ilość lokali mieszkalnych
Łączna powierzchnia użytkowa lokali mieszkalnych
Przeciętna powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego
Ilość lokali użytkowych
Łączna powierzchnia użytkowa lokali użytkowych

San na dzień
01.01.2018 r.
32 szt.
366 szt.
15314,74 m2
41,84 m2
29 szt.
2257,61 m2

Stan na dzień
31.12.2018 r.
29 szt.
356 szt.
14846,50 m2
41,70 m2
27 szt.
1652,79 m2

W 2018 r. zbyto z zasobu nieruchomości gminnych na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (stan prawny na dzień 31.12.2018 r. t.j. Dz. U. z 2018 r. poz.
2204):
- 2 lokale użytkowe, w tym jeden w drodze przetargu, natomiast drugi w drodze bezprzetargowej
dla najemcy;
- 8 lokali mieszkalnych, w tym jeden w drodze rokowań z nabywcą, natomiast pozostałe siedem w
drodze bezprzetargowej dla najemców;
- 5 nieruchomości gruntowych niezabudowanych o łącznej powierzchni 1,1095 ha, w tym trzy
działki w drodze przetargu, jedną w drodze bezprzetargowej na poprawę zagospodarowania nieruchomości przyległej, natomiast jedną w oparciu o dyspozycję art. 209a ww. ustawy – zaspokojenie
roszczenia złożonego przez wszystkich właścicieli lokali mieszkalnych w budynku, w którym przy
wyodrębnianiu własności lokali wydzielono dla tego budynku działkę gruntu niespełniającą wymogów działki budowlanej, o zawarcie umowy przeniesienia własności przyległej nieruchomości
gruntowej lub jej części, która wraz z dotychczas wydzieloną działką gruntu będzie spełniać wymogi działki budowlanej.
W wyniku wybuchu kamienicy przy ul. Mickiewicza 1, który miał miejsce w styczniu 2018 r.
z gminnego zasobu mieszkaniowego ubyło 2 lokale mieszkalne.
W 2018 roku na przydział lokalu z mieszkaniowego zasobu gminy Mirsk oczekiwało dziewięć
rodzin (trzy rodziny z listy na 2016 rok, dwie rodziny z listy na 2017 rok, jedna rodzina z listy na
2018 rok, trzy rodziny na skutek orzeczonych wyroków sądowych o eksmisję).
W 2018 roku jedenastu rodzinom przydzielono lokale z mieszkaniowego zasobu gminy Mirsk:
1) trzem rodzinom z listy przydziału mieszkań, z czego jedna rodzina lokalu nie przyjęła,
2) trzem rodzinom spoza listy (przydział nastąpił w związku z katastrofą budowlaną, która miała
miejsce 25.01.2018 r. w budynku przy ul. Mickiewicza 1 w Mirsku – wybuch butli z gazem),
3) trzem rodzinom na skutek orzeczonych wyroków o eksmisję (rodziny nie przyjęły złożonych
ofert – przeprowadzono eksmisję),
4) jednej rodzinie spoza listy (osoby umieszczone na liście przydziału mieszkań nie były zainteresowane przydziałem lokalu, lokal przydzielono rodzinie wobec której wdrożono procedurę
„Niebieskiej Karty”),
5) jednej rodzinie spoza listy (lokal przeznaczony do kapitalnego remontu, osoby z listy przydziału mieszkań nie były zainteresowane lokalem).
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W 2018 roku wyrażono zgodę na zamianę czterech lokali mieszkalnych, sześciu rodzinom przedłużono umowę najmu lokalu socjalnego, w ośmiu przypadkach nastąpiła zmiana głównego najemcy,
osiem rodzin oczekuje na zamianę lokali mieszkalnych, sześć rodzin spoza listy przydziału mieszkań zadeklarowało chęć przydziału lokalu do kapitalnego remontu.
Zarządzeniem Burmistrza z 07.03.2018 nr 31/2018 został ustalony zweryfikowany wykaz osób
uprawnionych w latach 2016/2017 do uzyskania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego
zasobu gminy Mirsk. Zarządzeniem Burmistrza z 09.04.2018 nr 51/2018 został ustalony wykaz
osób uprawnionych w 2018 roku do uzyskania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Mirsk.
W 2018 r. wszczęto 1 postępowanie eksmisyjne, w tym roku nie zakończono żadnego postępowania eksmisyjnego.
Zaległości w opłatach czynszu
Lokale
Stan na dzień 01.01.2018 r.
Stan na dzień 31.12.2018 r.
mieszkalne
337 245,95 zł
364 803,40 zł
użytkowe
25 897,45 zł
34 188,58 zł
W 2018 r. wypłacono dodatki mieszkaniowe na łączną kwotę 160 424,00 zł, których beneficjentami było 149 osób. Kwota najniższego dodatku wynosiła 18,30 zł, zaś kwota najwyższego 1 057,20
zł.
W 2018 r. wykonano termomodernizację w 3 budynkach komunalnych.
Przy sprzedaży lokali mieszkalnych dla najemcy na podstawie § 1 ust. 4 uchwały Rady Miejskiej
Gminy Mirsk nr VIII/47/15 z dnia 11 czerwca 2015 r. ze zmianami w sprawie określenia zasad
gospodarki nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Mirsk zastosowano następujące bonifikaty:
- 80 % przy sprzedaży gotówkowej czterech lokali - łączna kwota wpływu z przedmiotowych
transakcji to 31 620,00 zł;
- 95 % przy jednorazowej sprzedaży wszystkich lokali mieszkalnych (dwóch) w budynku - łączna
kwota wpływu z przedmiotowych transakcji to 5 220,00 zł;
- 70 % przy sprzedaży na raty jednego lokalu – łączna kwota wpływu z przedmiotowej transakcji
to 1 179,00 zł.
Cena lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w gruncie przypadającym na ten lokal została określona w ofercie rokowań na kwotę 15 101,00 zł – wpływ z przedmiotowej transakcji to 8 000,00 zł,
pozostała kwota uzyskana w rokowaniach została rozłożona na 3 raty roczne po 2 367,00 zł.
Cena lokalu użytkowego wraz z udziałem w gruncie osiągnięta w przetargu tj. kwota 6 000,00 zł
została uiszczona przed podpisaniem aktu notarialnego przeniesienia prawa własności, natomiast z
transakcji zbycia lokalu użytkowego w drodze bezprzetargowej dla najemcy wpłynęła kwota 7
475,00 zł, pozostała część wartości lokalu wraz z udziałem w gruncie została rozłożona na 10 rat
rocznych w wysokości 6 577,50 zł.
W wyniku sprzedaży nieruchomości gruntowych niezabudowanych o całkowitej powierzchni
1,1095 ha, Gmina Mirsk odnotowała łączny wpływ w kwocie 152 679,76 zł.
Łączna kwota wpływu do budżetu Gminy Mirsk z powyższych transakcji to 212 173,76 zł.
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W 2018 r. obrót nieruchomościami komunalnymi Gminy Mirsk obejmował również:
- zamianę nieruchomości gruntowej stanowiącą własność Gminy Mirsk o powierzchni 19 m2 na
nieruchomość gruntową stanowiącą własność osób fizycznych o powierzchni 19 m2
z przeznaczeniem pod rozbudowę remizy strażackiej OSP Krobica w celu zachowania warunków
technicznych w zakresie usytuowania projektowanej rozbudowy ścianami bez otworów okiennych
i drzwiowych od granicy z sąsiednimi działkami w odległości nie mniejszej niż 3 m;
- nabycie na podstawie umowy darowizny nieruchomości gruntowej niezabudowanej od osoby
fizycznej, stanowiącej działkę nr 28/1 położoną w obrębie geodezyjnym Mirsk 1, o powierzchni 78
m2 z przeznaczeniem pod zabudowę strefową przepompownią ścieków, w ramach której przyjmujący wykona nieodpłatne przyłącze kanalizacji sanitarnej do nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym, stanowiącej własność przekazującego i zwolni przyłączoną nieruchomość z
wszelkich opłat związanych z odbiorem ścieków bytowych na czas bezterminowy;
- nabycie z mocy prawa na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. – Przepisy
wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych
(stan prawny na dzień 12.04.2018 r. Dz. U. Nr 32, poz. 191 ze zm.), nieodpłatnie nieruchomości
gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów nr 90 obręb Rębiszów o powierzchni 0,02 ha do gminnego zasobu nieruchomości Gminy Mirsk, na podstawie decyzji komunalizacyjnej Wojewody Dolnośląskiego z dnia 12 kwietnia 2018 r. znak: NRŚ-OR.7532.335.2016.DW, NRŚOR.7532.G.85.335.2016.DW;
- sprzedaż prawa użytkowania wieczystego gruntu w granicach działki nr 45 obręb Mirsk 3
o powierzchni 0,1508 ha na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomościami (stan prawny na dzień sprzedaży t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 121 ze zm.) w drodze
bezprzetargowej użytkownikowi wieczystemu przedmiotowego gruntu;
- nabycie na mocy postanowienia z dnia 15 grudnia 2017 r. Sądu Rejonowego w Lwówku Śląskim
I Wydział Cywilny w sprawie o dział spadku i zniesienia współwłasności - działki nr 99/6 obręb
Kamień o powierzchni 0,6690 ha, na której znajduje się część budynku gospodarczego oraz budynek świetlicy z remizą - zgodnie z przedmiotowym postanowieniem Sąd zasądził od Gminy Mirsk
na rzecz osób fizycznych, uczestników postępowania łączną kwotę 15 000,00 zł, która została
przez Gminę Mirsk zapłacona.
W 2018 r. wydano łącznie 19 decyzji zatwierdzających podział nieruchomości gruntowych w tym
3 zatwierdzające podział nieruchomości stanowiących własność Gminy Mirsk.
Dzierżawa nieruchomości niezabudowanych

OBRĘB

Mirsk 1
Mirsk 2
Mirsk 3
Brzeziniec
Gajówka
Gierczyn
Grudza
Izera
Kamień
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Umowy
dzierżawy
zawarte w
2018
2
13
2
0
0
0
1
0
0

Ogólna pow. wydzierżawionego terenu w
m2 w 2018
3456
2738,62
1610
0
0
0
8100
0
0

Powierzchnia objęta
aktualnymi obowiązującymi umowami
dzierżawy w m2
3969,12
89 735,80
1 656
3 550
0
3 100
17 800
0
3550

Ogólna liczb
umów obowiązujących w
2018 r.
18
108
5
3
0
3
4
0
1

Kłopotnica
Kotlina
Krobica
Kwieciszowice
Mlądz
Mroczkowice
Orłowice
Proszowa
Przecznica
Rębiszów
Giebułtów
Karłowiec

0
0
0
0
0
1
0
0
0
1
7
0

0
0
0
0
0
205
0
0
0
700
18899
0

4672
0
0
13 600
2800
14 275,23
0
0
0
19 827
47 416,95
0

2
0
0
1
1
10
0
1
2
7
33
0

ŁĄCZNIE

27

35 708,62 m2 =
3,571 ha

225 872,1 m2 =
22,587 ha

199

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
Realizacja zadań przez MGOPS
Pomoc społeczna:
W 2018 r. zatrudnionych było 15 pracowników, w tym 5 pracowników socjalnych.
Wydano 1.639 decyzji dla 358 gospodarstw domowych.
Rodziny otrzymały zasiłki okresowe, celowe, celowe specjalne, stałe oraz pracę socjalną.
Do domów pomocy społecznej skierowano 9 osób, na koniec 2018 r. przebywało w nich 13 mieszkańców naszej gminy.
Umieszczono 10 osób w Schronisku dla Osób Bezdomnych „Przystań” w Leśnej, 2 matki z
dziećmi w Domu Samotnej Matki w Pobiednej, 2 osoby umieszczono w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Smolniku oraz 2 osoby przebywały w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym.
Ośrodek realizował Programy:
Rodzina 500+
Świadczenie wychowawcze otrzymało 345 rodzin dla 872 dzieci (w tym na pierwsze dziecko 467)
wydano 630 decyzji administracyjnych.
„Dobry start” (300+)
Świadczeniem tym objęto 813 dzieci.
„Pomoc państwa w zakresie dożywiania”
Dożywianiem w formie obiadów objęto 115 dzieci i 25 osób dorosłych oraz przyznano świadczenie pieniężne na zakup żywności dla 28 osób.
Karta Dużej Rodziny
Wydano 50 Kart Dużej Rodziny w tym 10 w formie elektronicznej.
Niebieska Karta
Wpłynęły 52 Niebieskie Karty, dla których powołano 46 grup roboczych.
Dodatki mieszkaniowe
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Przyznano łącznie 1.079 dodatków mieszkaniowych wydając 192 decyzje.
Dodatki energetyczne
Wydano 177 decyzji i wypłacono 733 dodatki energetyczne.
Świadczenia rodzinne
Wypłacono 6.759 zasiłków rodzinnych i 3.444 dodatków do zasiłków rodzinnych oraz 372 świadczenia
pielęgnacyjne
z
tytułu
opieki
nad
niepełnosprawnym
dzieckiem
i 219 specjalnych zasiłków opiekuńczych z tytułu opieki nad niepełnosprawna osobą dorosłą.
Fundusz alimentacyjny
Dla 77 rodzin wypłacono świadczenia z funduszu alimentacyjnego w tym: dla osób od 0-17 lat
1.299 świadczeń i od 18-24 lat 167 świadczeń. Na koniec 2018 r. w ewidencji MGOPS figurowało
209 dłużników alimentacyjnych w tym 127 zamieszkałych na terenie gminy Mirsk. Wyegzekwowano 167.401 zł od dłużników alimentacyjnych.
Stypendia i zasiłki szkolne
W 2018 r. wydano 217 decyzji na stypendia szkolne.
Wspieranie rodziny i piecza zastępcza
W 2018 r. zatrudnionych było 2 asystentów rodzin.
Ich wsparciem objętych było 26 rodzin w tym 65 dzieci.
Wyrokiem Sądu 4 dzieci zostało umieszczonych w pieczy zastępczej. Na koniec 2018 r.
w pieczy przebywało 31 dzieci.
Przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii
Do GKRPA wpłynęło 33 wnioski o leczenie odwykowe. 14 wniosków przekazano do Sądu Rejonowego. Udzielono 412 porad psychologicznych. Zakupiono narkotesty dla potrzeb pracowników
socjalnych i asystentów rodzin.

Oświata
W roku 2018 w Gminie Mirsk działalność edukacyjna prowadzona była w następujących
placówkach oświatowych:
1. Przedszkole Publiczne im. Izerskich Skrzatów w Mirsku wchodzące w skład Zespołu
Szkolno-Przedszkolnego w Mirsku,
2. Szkoła Podstawowa im. Osadników Ziemi Mirskiej w Mirsku (z oddziałem przedszkolnym) wchodząca w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mirsku,
3. Szkoła Podstawowa w Giebułtowie (z oddziałem przedszkolnym),
4. Szkoła Podstawowa w Krobicy (z oddziałem przedszkolnym),
5. Szkoła Podstawowa im. św. Floriana w Rębiszowie (z oddziałem przedszkolnym),
6. Gimnazjum Publiczne im. Mikołaja Kopernika w Mirsku wchodzące w skład Zespołu
Szkół Licealno-Gimnazjalnych w Mirsku – wygaszane. Likwidacja nastąpi z dniem
31 sierpnia 2019 r.
7. Liceum Ogólnokształcące im. Bohaterów II Armii Wojska Polskiego w Mirsku wchodzące w skład Zespołu Szkół Licealno-Gimnazjalnych w Mirsku,
8. Technikum Hotelarsko-Turystyczne w Mirsku wchodzące w skład Zespołu Szkół Licealno-Gimnazjalnych w Mirsku.
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Placówki oświatowe prowadzone przez Gminę Mirsk funkcjonowały w 9 budynkach. Stan bazy
lokalowej obrazuje poniższa tabela:

Lp

1.
2.
3.
4.
5.
6.

wyszczególnienie

Przedszkole
SP Mirsk
SP Krobica
SP Giebułtów
SP Rębiszów
ZSL-G w Mirsku

pow.
nieruch.
grunt.
w m2

w tym
pow.
terenów
zielonych

2638
19018
7900
21200
8866
15176

372
5112
5000
14472
5200
5055

Pomieszczenia

sale
lekcyjne

7
11
10
6
7
24

pracownie
komput
przyrodnicza

0
1
1
1
1
2

0
0
0
0
1
0

sale
gimn

gabinety
profilakt
zdr.

świetlice

punkty
wyd.
posiłków

1*
1
1*
1*
1*
1+2*

0
1
1
1
0
1

0
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1

* sale gimnastyczne o powierzchni mniejszej niż 162 m2

Oprócz sal gimnastycznych szkoły wykorzystywały do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego
i rekreacji ruchowej inne urządzenia rekreacyjno-sportowe

Lp.

Wyszczególnienie

1.

SP Krobica

2.

SP Rębiszów

3.

SP Giebułtów

4.
SP Mirsk

5.

ZSL-G w Mirsku

6.

Przedszkole

Rodzaj urządzenia

Liczba
urządzeń

boisko asfaltowe (p. koszykowa, p. siatkowa, p. ręczna)
skocznia w dal
plac zabaw
boisko poliuretanowe wielofunkcyjne
plac zabaw
plac gry do tenisa stołowego i stół do tenisa
boisko trawiaste do p. nożnej
boisko trawiaste (p. koszykowa, p. ręczna)
skocznia w dal
plac zabaw
boisko do piłki nożnej „sztuczna trawa”
boisko poliuretanowe wielofunkcyjne
bieżnia poliuretanowa 60 m
plac zabaw
boisko tartanowe (p. ręczna, p. koszykowa, p. siatkowa)
boisko do siatkówki plażowej
boisko trawiaste do piłki nożnej
bieżnia okólna
skocznia w dal
plac zabaw

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Stan techniczny i funkcjonalność budynków oświatowych oraz urządzeń sportowo-rekreacyjnych
uznać należy za dobry co jest rezultatem stałych nakładów finansowych czynionych od lat na poprawę infrastruktury sportowej oraz budynków szkolnych.
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Liczbę uczniów wg stanu na dzień 30 września 2018 r. w poszczególnych szkołach obrazuje poniższa tabela:
lp.

wyszczególnienie

liczba oddziałów uczniów
w szkole/przedszkolu

liczba uczniów
szkole / przedszkolu

liczba oddziałów
przedszkolnych1

liczba uczniów w oddziałach przedszko
nych

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

SP Krobica
SP Rębiszów
SP Giebułtów
SP Mirsk
Przedszkole
Gimnazjum
Liceum
Technikum

7
8
7
16
6
3
3
3

53
76
62
295
135
54
75
42

1
1
1
1
x
x
x
x

11 (grupa mieszana)
15 (grupa mieszana)
19 (grupa mieszana)
12 (grupa mieszana)
x
x
x
x

W roku 2018 wydatki gminy na oświatę przedstawią poniższe tabele:
Wydatki z budżetu gminy i subwencja w roku 2018 na 1 ucznia
wyszczególnienie

SP Krobica
SP Rębiszów
SP Giebułtów
SP Mirsk
Gimnazjum
Liceum
Technikum

wydatki z budżetu gminy na 1 ucznia
(bez inwestycji, remontów)

subwencja oświatowa na 1 ucznia

19.819,85
13.972,42
15.373,14
10.137,36
16.702,12
13.506.69
14.775,96

8.458,87
8.989,33
8.894.51
8.234,35
8.257,63
6.979.95
8.910,49

różnica

11.360,98
4.983,09
6.478,63
1.903,01
8.444,49
6.526,74
5.865,47

Subwencja oświatowa i wydatki z budżetu gminy na oświatę w roku 2018
wyszczególnienie

SP Krobica
SP Rębiszów
SP Giebułtów
SP Mirsk
Gimnazjum
Liceum
Technikum
Razem

Subwencja oświata na rok 2018

397.567
633.748
506.987
2.326.203
664.739
568.866
454.435
5.552.545

Budżet na rok 2018
(bez inwestycji, remontów)
\

Różnica

931.533
985.056
876.269
2.863.805
1.344.521
1.100.795
753.374
8.855.553

- 533.966
- 351.308
- 369.282
-537.602
- 679.782
- 531.929
-299.139
- 3.303.008

Subwencja oświatowa na rok 2018 6.031.169,00 zł – 183.156,00 zł (część subwencji przeznaczona
wyłącznie dla uczniów niepełnosprawnych w szkołach i oddziale przedszkolnym) – 295.468,00 zł
(część subwencji przeznaczona na dzieci 6-letnie w przedszkolu i oddziałach przedszkolnych)
= 5.552.545, 00 zł Finansowy standard A podziału subwencji w zł: 5409,1141 / ucznia
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Wydatki gminy na oświatę (zadania własne gminy i zadania finansowane z subwencji oświatowej)
2018
Lp

1.
2.
3.
4.
5.

wyszczególnienie

rok 2018

Kwota subwencji oświatowej
Wydatki gminy na zadania z subwencji
Różnica poz. 2- poz. 1
Wydatki budżetu gminy na oświatę ogółem (szkoły,
przedszkola, remonty, inwestycje)
liczba uczniów w roku szkolnym
etaty nauczycielskie uwzględniane przy podziale subwencji

5.552.545***
8.855.553
-3.303.008
10.643.703
2017/2018
683
94,74

*** W subwencji nie uwzględniono uczniów niepełnosprawnych i dzieci 6-letnich w przedszkolu i oddziałach przedszkolnych.

Zgodnie z art. 50 ust. 2 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych jeżeli do placówki wychowania przedszkolnego prowadzonej przez gminę uczęszcza uczeń objęty wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończy 6 lat, niebędący jej
mieszkańcem, który nie jest uczniem niepełnosprawnym, gmina, której mieszkańcem jest ten
uczeń, pokrywa koszty wychowania przedszkolnego tego ucznia w wysokości równej odpowiednio
podstawowej kwocie dotacji dla przedszkoli określonej dla gminy, w której uczeń uczęszcza
do placówki wychowania przedszkolnego, pomniejszonej o kwotę dotacji otrzymywanej z budżetu
państwa na uczniów w przedszkolu.
Koszty utrzymania ucznia zamieszkałego w gminie Mirsk, a uczęszczającego do przedszkola w
innej gminie
Koszt ucznia z innej gminy uczęszczającego do przedszkola prowadzonego przez Gminę Mirsk
miejscowość

liczba uczniów

kwota za 1 ucznia

Gmina Świeradów- Zdrój (przedszkole publiczne)

25

735,18

Gmina Świeradów-Zdrój (przedszkole niepubliczne)

13

522,84

Gmina Stara Kamienica
Gmina Mirsk

2
3

1050,50
350,11

SP ZOZ Gminy Mirsk
Gmina Mirsk jest organem tworzącym, sprawującym nadzór nad jakością usług medycznych oraz gospodarką finansową SP ZOZ Gminy Mirsk. Zadaniem placówki jest udzielenie świadczeń zdrowotnych w zakresie ambulatoryjnym, podstawowej opieki medycznej i specjalistycznej.
Strukturę organizacyjną SP ZOZ Gminy Mirsk tworzą Ośrodek Zdrowia w Mirsku, Punkt Lekarski
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w Giebułtowie i Punkt Lekarski w Rębiszowie. SP ZOZ Gminy Mirsk jest finansowany z wpływów pochodzących z kontraktu zawartego z Narodowym Funduszem Zdrowia.
Na dzień 31 grudnia 2018 r. w SP ZOZ Gminy Mirsk było zdeklarowanych 6274 pacjentów w tym
5339 pacjentów ubezpieczonych. W placówce w 2018 roku było zatrudnionych 3 lekarzy na etacie, 3 lekarzy na kontrakcie oraz 6 pielęgniarek, 1 położna, 1 rehabilitantka i 1 laborantka.
Na koniec roku budżetowego SP ZOZ Gminy Mirsk nie posiadał zobowiązań wymagalnych,
a wszystkie zobowiązania były regulowane na bieżąco. Koszt funkcjonowania SP ZOZ Gminy
Mirsk w roku 2018 wyniósł 1.837.000,29 zł.
Urząd Miasta i Gminy
Za pośrednictwem urzędu Burmistrz Miasta i Gminy Mirsk jako organ gminy i administracji publicznej wykonuje zadania określone przepisami prawa. Kierownikiem urzędu jest Burmistrz
Miasta i Gminy Mirsk, który w imieniu urzędu wykonuje wszelkie czynności z zakresu prawa pracy wobec osób w nim zatrudnionych. Strukturę organizacyjną urzędu tworzą następujące komórki
organizacyjne: Referat Finansowy, Referat ds. finansowych oświaty, Straż Miejska i samodzielne
stanowiska pracy.
Według stanu na dzień 31 grudnia 2018 r. w Urzędzie Miasta i Gminy Mirsk zatrudnionych
było 41 pracowników (39,5 etatu) na stanowiskach urzędniczych, pomocniczych i obsługi. W roku
2018 przeprowadzono 4 nabory na wolne stanowiska urzędnicze tj. Komendant Straży Miejskiej
oraz stanowiska pracy do spraw: finansowo-płacowych, księgowości podatkowej, ochrony danych
osobowych i zamówień publicznych. Utworzono w strukturze organizacyjnej urzędu Referat
ds. finansowych oświaty, w którym zatrudniono dwóch pracowników ze szkół na zasadzie przeniesienia. W Referacie Finansowym za stanowisko ds. księgowości budżetowej powstało stanowisko
Główny księgowy budżetu, na którym zatrudniony został pracownik na zasadzie przeniesienia ze
szkoły. Na stanowisku inspektora Straży Miejskiej zatrudniono pracownika na zasadzie przeniesienia z innego urzędu. Natomiast na stanowisku pracy ds. gospodarki nieruchomościami komunalnymi zatrudniony został pracownik na zastępstwo za nieobecnego pracownika. W związku z nierozstrzygniętym naborem (brak ofert) na stanowisko ds. gospodarki odpadami i gospodarki komunalnej zatrudniono pracownika na czas określony. Koszt funkcjonowania urzędu w roku 2018 wyniósł 2.711.106,00 zł.
Wsparcie realizacji zadań publicznych
W 2018 roku finansowe wsparcie organizacji pozarządowych odbywało się poprzez wspieranie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe, po przeprowadzeniu otwartego
konkursu ofert. Na dotację realizacji zadań publicznych w 2018 r. zaplanowano kwotę 291.000 zł
z podziałem na następujące rodzaje zadań:
1. kultura fizyczna i sport – 253.000 zł
2. pomoc społeczna –15.000 zł
3. kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 18.000 zł
4. ratownictwo i ochrona ludności – 5.000 zł
W 2018 roku w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych gminy Mirsk,
na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu dotację otrzymali:
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1.Na działalność dotycząca upowszechniania kultury i sportu poprzez propagowanie zdrowego
stylu życia wśród dzieci i młodzieży, w dyscyplinie: piłka nożna, piłka ręczna i strzelectwo, dotację
w kwocie 145.000,00 zł przyznano Miejskiemu Klubowi Sportowemu „PH Sawczak-Włókniarz”.
2.Na działalność dotyczącą upowszechniania kultury fizycznej i sportu poprzez propagowanie
zdrowego stylu życia, aktywnej formy spędzania wolnego czasu dzieci i młodzieży, na terenie sołectw: Giebułtów, Proszowa, Rębiszów, Mroczkowice, w dyscyplinie piłka nożna i tenis stołowy,
dotację w kwocie 101.000,00 zł przyznano Gminnemu Zrzeszeniu Ludowych Zespołów Sportowych.
3.Na działalność dotyczącą upowszechniania kultury fizycznej i sportu poprzez propagowanie
zdrowego stylu życia, aktywnej formy spędzania wolnego czasu dzieci i młodzieży, na terenie
gminy Mirsk, w dyscyplinie sportu walki ju jitsu, dotacje w kwocie 7.000,00 zł przyznano Stowarzyszeniu Ju Jitsu Kubotan.
Na zadania z zakresu pomocy społecznej, dotacje otrzymali:
1.Na działalność polegającą na poprawie warunków socjalno-bytowych oraz uczestniczenia w życiu społecznym emerytów, rencistów i inwalidów, dotację w kwocie 6.000,00 zł przyznano Polskiemu Związkowi Emerytów, Rencistów i Inwalidów.
2.Na działalność polegającą na udzielaniu pomocy dzieciom niepełnosprawnym, dotację w kwocie
7.000,00 zł przyznano Towarzystwu Przyjaciół Dzieci Koło Specjalnej Troski.
3.Na działalność polegającą na udzielaniu pomocy osobom niewidomym, dotację w kwocie
2.000,00 zł przyznano Polskiemu Związkowi Niewidomych Okręg Dolnośląski, Koło w Gryfowie
Śląskim.
Na zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, dotacje otrzymali:
1.Na działalność polegającą na upowszechnianiu, kultywowaniu i propagowaniu kultury oraz obrzędów ludowych na terenie sołectw: Kamień i Mroczkowie, dotację w kwocie 6.000,00 zł przyznano Towarzystwu Kulturalnemu „Podgórzanie”.
2. Na działalność polegającą na upowszechnianiu, kultywowaniu i propagowaniu kultury oraz obrzędów ludowych na terenie miasta Mirsk, dotację w kwocie 6.000,00 zł przyznano Towarzystwu
Kulturalnemu Izerskie Bogdanki.
3. Na działalność polegającą na upowszechnianiu, kultywowaniu i propagowaniu kultury oraz obrzędów ludowych na terenie sołectwa Giebułtów, dotację w kocie 6.000,00 zł przyznano Stowarzyszeniu Kwisowianie.
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Na działalność polegającą na niesieniu pomocy ludziom, których zdrowie lub życie jest zagrożone,
zapobieganie wypadkom w górach, ochrona środowiska górskiego, dotacje w kwocie 5.000,00 zł
przyznano Grupie Regionalnej GOPR Grupa Karkonoska.
W trybie pozakonkursowym żadna z organizacji nie złożyła wniosku na wsparcie realizacji zadania.
Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
Liczba zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych określoną przez uchwałę
Rady Miejskiej Gminy Mirsk (stan na dzień 31 grudnia 2018 r.)
poza miejscem sprzedaży
według zawartości alkoholu
do4,5% 0d 4,5 do powyżej
ogółem
oraz
18% ( z
18%
piwo
wyjątkiem
piwa)
35
35
35
105

w miejscu sprzedaży
według zawartości alkoholu
do4,5% 0d 4,5 do powyżej
ogółem
oraz
18% ( z
18%
piwo
wyjątkiem
piwa)
15
15
15
45

Liczba punktów sprzedaży napojów alkoholowych w gminie
(stan na dzień 31.12.2018 r.)
Liczba punktów sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem
sprzedaży (sklepy) – 18
Liczba punktów sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży (lokale gastronomiczne) – 7
Liczba punktów sprzedaży napojów alkoholowych o zawartości 18% w gminie
Liczba punktów sprzedaży napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 18% przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży (sklepy) – 16
Liczba punktów sprzedaży napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 18% przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży (lokale gastronomiczne) – 6
Liczba jednorazowych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
wydanych w 2018 r.

Ogółem – 9
Przedsiębiorcom posiadającym zezwolenia - 5
Jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych – 4
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Liczba zezwoleń uprawniających do sprzedaży napojów alkoholowych,
ważnych w 2018 r.
Liczba zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem
sprzedaży (sklepy) – 52
Liczba zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu
sprzedaży (lokale gastronomiczne) – 19
Liczba zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wydanych w 2018 r.
poza miejscem sprzedaży
w miejscu sprzedaży
według zawartości alkoholu
według zawartości alkoholu
do
od 4,5%
powyżej razem
do
od 4,5%
powyżej razem
4,5%
do 18%
18%
4,5%
do 18%
18%
(oraz
(z wyjąt(oraz
(z wyjątpiwa)
kiem pipiwa)
kiem piwa)
wa)
4
4
4
12
2
2
3
7

Ogółem
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Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Środowiskowy Klub Profilaktyczno-Integracyjny wraz z salą widowiskową działający w
ramach Urzędu Miasta i Gminy z 1 osobowym kierownictwem + 1 pracownik obsługi oraz wsparciem organizacyjnym pracownika merytorycznego UMiG. W minionym roku placówka praktycznie nie realizowała swych zadań z powodu przygotowania (pakowanie i przewożenie wyposażenia
w m-cach I-III) i przekazania obiektu do remontu. Od kwietnia do grudnia Klub działał w zastępczych pomieszczeniach ratusza i prowadził zajęcia stałe: próby zespołu folklorystycznego Izerskie
Bogdanki i chóru Jubilatio, spotkania Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, 2 Kół Pszczelarzy i Grupa
terapeutyczna AA, w których uczestniczyło co tydzień ok.110 osób, co daje 4840 uczestników zajęć rocznie (przy 44 tygodniach w roku).
Placówka realizowała także ograniczone zajęcia klubowe w zakresie zabezpieczenia czasu wolnego dzieci i młodzieży. Kadra uczestniczyła w organizacji imprez masowych i świąt okolicznościowych oraz projektu wymiany Mirsk-Duba (Czechy).
Na terenie gminy funkcjonuje 13 świetlic wiejskich w sołectwach: Brzeziniec, Gajówka, Giebułtów, Gierczyn, Grudza, Kamień, Kłopotnica, Krobica, Kwieciszowice, Mlądz, Proszowa, Przecznica, Rębiszów. Dostępne były w ograniczonym wymiarze godzinowym – przeważnie po 2-3 godziny tygodniowo, a w przypadku Rębiszowa w wymiarze 1/2 i Przecznicy 1/4 etatu. Służyły zaspokojeniu potrzeb lokalnej społeczności: głównie zajęcia świetlicowe dla dzieci i młodzieży, spotkania rad sołeckich, stowarzyszeń lokalnych i zebrania wiejskie, imprezy sołeckie, próby zespołów
ludowych (Podgórzanie, Chabry i Kwisowianie), a także wynajmowane były w celach komercyjnych (np. uroczystości rodzinne, pokazy handlowe) – w 2018r. odnotowano 23 odpłatne wynajmy
komercyjne. Roczny koszt utrzymania świetlic wyniósł: 60 732,43 zł, a wynagrodzenia gospodarzy
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świetlic : 47 416,17 zł brutto. W ramach funduszu sołeckiego doposażono 6 świetlic wiejskich za
kwotę 14.757,00 zł.
Przy gminnych jednostkach kultury funkcjonowały następujące zespoły, koła i sekcje:
a/. artystyczne skupiające ok.105 aktywnych członków – w tym: 4 zespoły folklorystyczne: Podgórzanie, Izerskie Bogdanki, Chabry i Kwisowianie; Chór Jubilatio, dziecięcy zespół muzyki dawnej Gregoły.
Działalność wszystkich w/w zespołów (oprócz Chóru Jubilatio) dofinansowana była z budżetu
gminy i wyniosła 25.942,50 zł. Dla każdego z 4 zespołów folklorystycznych zatrudniano instruktorów muzycznych (na umowy zlecenia), których wynagrodzenia wyniosły łącznie 17.224,97 zł.
b/. 6 kół i sekcji skupiających ok. 140 aktywnych członków – w tym: 2 Koła Pszczelarzy, Koło
TPD Specjalnej Troski (osoby niepełnosprawne + opiekunowie), Związek Hodowców Gołębi
Pocztowych, Grupa Terapeutyczna AA Beniaminek oraz Aerobic dla kobiet. Zajęcia w w/w sekcjach prowadzone były 4 x w tygodniu (2 grupy aerobicu) , 1x w tygodniu (TPD, AA) i pozostałe
1x w miesiącu.
W 2018 roku zrealizowano 13 imprez tzw. masowych i okolicznościowych oraz wydarzeń,
których koszt wyniósł 216.764,72 zł. Należy tu wymienić realizację: 2 dniowej XX Izerskiej Gali,
Gminnych Dożynek, Finału Powiatowego Konkursu Recytatorskiego „Pegazik”, 26 Finału WOŚP,
VI Halowego Turnieju Piłkarskiego „Izery Cup”, V Jarmarku Świątecznego oraz obchodów Świąt
Majowych z imprezami towarzyszącymi i Święta Niepodległości z imprezami towarzyszącymi.
Ponadto dofinansowano m.in. zawody wędkarskie z okazji Dnia Dziecka, zakup nagród na zakończenie międzynarodowych lotów gołębi pocztowych, zakup paczek mikołajkowych dla dzieci
Przedszkola Publicznego, spotkania opłatkowego Związku Sybiraków.
Nakładem 36.680,41 zł z funduszy sołeckich w 15 sołectwach zorganizowano kilkanaście imprez
integracyjno-rekreacyjno-okolicznościowych, w których uczestniczyło kilkuset mieszkańców sołectw.
Ponadto zrealizowano czteroetapowy projekt polsko-czeski „Dni Radości z Odzyskania Niepodległości” z udziałem dzieci i młodzieży szkół podstawowych z Mirska i czeskiej Duby obejmujący
warsztaty artystyczne w Czechach i Mirsku oraz prezentacje artystycznych programów w ramach
Świąt Niepodległości w obu miastach partnerskich. W przedsięwzięciu wzięło czynny udział około
150 uczniów i pedagogów obu szkół oraz 65 członków zespołów artystycznych.
Promocja gminy
Gmina w 2018 r. wydawała gazetę samorządową „Wieści Mirska”, której wydawanie wiązało się z wydatkami w wysokości 21.259,58 zł oraz wpływami z artykułów sponsorowanych w
wysokości 2.841,30 zł.
Promocja gminy i obiektów turystycznych odbywała się w Nowinach Jeleniogórskich w dodatku
specjalnym Kompas Górski – koszt 2.000,00 zł i Gazecie Wojewódzkiej w dodatku specjalnym
Top Biznes – koszt 3.690,00 zł.
W 2018 r. we współpracy z Telewizją DAMI z Jeleniej Góry zrealizowano 6 filmów reklamowych
(Projekty społeczne w gminie Mirsk, Inwestycje, XX Izerska Gala, Dożynki, Polsko-czeskie dni
radości z odzyskania niepodległości, Obchody 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości,
Jarmark bożonarodzeniowy) oraz spot reklamowy Izerskiej Gali –koszt 26.937,00 zł.
Ponadto przedstawiciel Gminy Mirsk Kamil Szwałko promował gminę na imprezach biegowych –
koszt 1.752.96 zł.
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Wykonanie zdjęć lotniczych – koszt 738,00 zł.
Zakup gadżetów promocyjnych – 1.744,14 zł.
Ochrona Środowiska
W 2018 r. zrealizowano następujące zadania z zakresu ochrony środowiska:
I. Na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tj. Dz. U. z 2018 r., poz.
1614 ze zm.):
- rozpatrzono 181 spraw związanych z uzyskaniem zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów,
w tym przyjęto 106 zgłoszeń zamiaru usunięcia drzew, wydano 15 decyzji zezwalających na usunięcie drzew, wydano 3 decyzje sprzeciwiające się wycince drzew, uzyskano 13 decyzji zezwalających na usunięcie drzew wydanych przez Starostę Lwóweckiego, uzyskano 5 decyzji zezwalających na usunięcie drzew wydanych przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków Delegatura w
Jeleniej Górze,
- wykonano nasadzenia 8 szt. drzew na działkach stanowiących własność Gminy Mirsk,
- wpłynął 1 wniosek dotyczący ustanowienia pomnika przyrody, który został przekazany do opiniowania dla Komisji Rolnictwa Leśnictwa oraz Ochrony Środowiska Rady Miejskiej gminy
Mirsk.
II. Na podstawie ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na
środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 ze zm.):
- wydano 1 decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach nie stwierdzającą obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowie
mostu przez rzekę Mrożynkę w ciągu drogi powiatowej nr 2505D w km 0+189 w miejscowości
Mlądz”, zlokalizowanego na działkach o nr ewidencyjnych 181, 539, 183 obręb Mlądz.
III. Na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz.U. z 2018r., poz. 2268, ze zmianami):
- sporządzono i przesyłano do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie sprawozdanie
z realizacji Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych (KPOŚK), na podstawie
którego ustalono, że z systemu kanalizacyjnego korzysta 5001 mieszkańców a obsługiwanych
przez tabor ascenizacyjny powinno być 3520 mieszkańców, długość sieci kanalizacji sanitarnej
wynosi 68,1 km, w tym sieci grawitacyjnej 59,6 km, ilość ścieków odprowadzanych zbiorczym
systemem kanalizacyjnym do oczyszczalni wynosi118,3 tys. m3.
IV. Na podstawie ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (tj.: Dz. U. z 2018, poz.
2033 ze zm.):
- w związku z wejściem w życie z dniem 1 kwietnia 2018 roku ustawy z dnia
22 marca 2018 roku o zmianie ustawy – Prawo łowieckie oraz niektórych innych ustaw, zgodnie z
art. 46 ust. 3 ustawy Prawo łowieckie, od dnia 1 kwietnia 2018 roku, wnioski o szacowanie szkód
w uprawach i płodach rolnych wyrządzonych przez: przez dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny, w
tym ustalenie wysokości odszkodowania, właściciel albo posiadacz gruntów rolnych zobowiązany
był składać do właściwego terytorialnie wójta, burmistrza,
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- w okresie obowiązywania ww. ustawy wpłynęło 27 wniosków dotyczących szacowania szkód
łowieckich i ustalenia wysokości odszkodowania, sporządzono 24 protokoły dotyczące ostatecznego szacowania strat wyrządzonych przez zwierzynę łowną wraz z wyliczeniem kwoty odszkodowania oraz sporządzono 3 ugody w zakresie wysokości odszkodowania.
V. Na podstawie ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (tj.: Dz. U. z
2017 r., poz. 1161 ze zm.):
- wydano 1 negatywną opinię w sprawie zmiany decyzji ostatecznej Starosty Lwóweckiego znak:
GŚ.6122.6.2013.4 z dnia 26 sierpnia 2013 r. dotyczącej rekultywacji wyrobiska po kopalni bazaltu
"Rębiszów" zmienionej ostateczną decyzją Starosty Lwóweckiego GŚ.6122.10.2015.2 z dnia 03
sierpnia 2015 r., decyzją znak:GŚ.6122.8.2016.2 z dnia 02 sierpnia 2016 r. i decyzją
znak:GŚ.6122.3.2017.5 z dnia 19 kwietnia 2017 r. w zakresie zatwierdzenia przedłożonego "Aneksu do projektu rekultywacji wyrobiska po kopalni bazaltu firmy PPU "PRI-BAZALT" S.A.
w miejscowości Rębiszów, gmina Mirsk.
VI. Na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (tj. Dz.U. z 2019 r., poz.
122):
- przygotowano i uchwalono Uchwałą Nr XLII/364/18 Rady Miejskiej Gminy Mirsk z dnia 29
marca 2018 r. „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie gminy Mirsk w 2018 r.”,
- bezpańskie psy i koty mają zapewnione miejsce w międzygminnym schronisku dla bezdomnych
zwierząt w Lubańskim Wielkim Lesie, gmina Platerówka na prowadzenie, którego przeznaczono
kwotę 43 480,00 zł,
- w ramach umowy do schroniska przekazano 23 psy i 27 kotów,
-w ramach opieki nad wolno żyjącymi kotami poddano zabiegom weterynaryjnym (sterylizacji) 17
szt. kotów na kwotę 1 907,00 zł,
- zakupiono żywołapkę w celu ułatwienia wyłapywania wolnożyjących kotów, której koszt wyniósł
153,00 zł.
VII. Na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(t.j.: Dz.U.2017, poz. 1289 ze zm.)
- wysłano 17 pism wzywających właścicieli działek do niezwłocznego uprzątnięcia
zgromadzonych na działkach odpadów,
- przekazano do utylizacji 52 szt. padłych zwierząt na łączną kwotę 18 901,91 zł,
- przeprowadzono akcję „WYSTAWKA”, w ramach której od mieszkańców zostało odebranych
77,93 ton odpadów. Do odbioru odpadów w ramach przeprowadzanej akcji zgłoszono 350 nieruchomości,
- zebrano z terenu Gminy Mirsk (w tym z PSZOK) 2681,10 Mg odpadów komunalnych, z czego
1681,01 Mg stanowiły zmieszane odpady komunalne, tj. 65,52 % całkowitej masy zebranych odpadów komunalnych. Masa odpadów komunalnych podlegających selektywnej zbiórce (tworzyw
sztucznych, odpadów biodegradowalnych, szkła, papieru i tektury) wyniosła 581,44 Mg, co stanowi 22,66 % ogólnej masy odebranych od mieszkańców odpadów komunalnych. Ilość odebranych
odpadów komunalnych ulegających biodegradacji wyniosła 304,49 Mg, co stanowi 11,87 % ogólnej masy odebranych od mieszkańców odpadów,
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- usługę odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Mirsk w 2018 r. na podstawie umowy nr 95/2016 r. z dnia 30.12.2016 r.
realizowało do dnia 31. 08. 2018 r. konsorcjum KOMSIM w skład, którego weszły firmy SIMEKO
Sp. z o.o. oraz Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. Jelenia Góra wybrane w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.). Od 01. 09. 2018 r. do dnia
30. 09. 2018 r. usługę odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Mirsk na podstawie umowy nr 82/2018 z dnia 03. 09. 2018
r. realizowała firma Usługi Komunalne i Transportowe Janusz Kacik wybrana w trybie zapytania
ofertowego. Od 01. 10. 2018 r. do 31. 12. 2018 r. usługę odbioru odpadów komunalnych realizowała firma Usługi Komunalne i Transportowe Janusz Kacik wybrana w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z
2018 r. poz. 1986 ze zm.).
- w związku z prowadzonymi na terenie składowiska odpadów zlokalizowanego na działkach nr
526, 527 i 528 obręb Mirsk 1 prac zamknięcia i rekultywacji, Spółka DPR wyłoniona w trybie
przetargu nieograniczonego firmę, Przedsiębiorstwo Obrotu Surowcami Wtórnymi ZŁOMPOL
Jończyk, Nowak sp. Jawna, Częstochowa 42-202, ul. Żyzna 11L, na przeprowadzenie rekultywacji,
z którą Dolnośląski Projekt Rekultywacji sp. z o.o. zawarł umowę nr UF-13-2018 w dniu 18. 01.
2018 r. Przedmiotowa firma decyzją Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 24. 08. 2018
r. znak: DOW-S.V.7244.18.2018 uzyskała zezwolenie na przetwarzanie odpadów podczas rekultywacji.
Projekty uchwał, zarządzenia
W roku 2018 w formie inicjatywy uchwałodawczej Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk do
Rady Miejskiej Gminy Mirsk wpłynęło 127 projektów uchwał, wśród których największą liczbę
stanowiły uchwały budżetowe i okołobudżetowe, uchwały związane z gospodarką mienia komunalnego, oraz organizacyjne i formalne związane z porządkowaniem prawa na terenie Gminy
Mirsk. Spośród 127 projektów uchwał, Rada Miejska Gminy Mirsk przyjęła 126 uchwał (jeden
projekt uchwały w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Mirsk z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na
2019 r. został zdjęty z porządku obrad i przesunięty na następną sesję). Spośród wszystkich, podjętych uchwał – 87 zostało zrealizowanych, natomiast 39 uchwał jest w trakcie realizacji. Na żadną
uchwałę nie wypłynęło rozstrzygnięcie nadzorcze.
Wpłynęła jedna skarga Wojewody Dolnośląskiego na uchwałę - Nr XLVIII/436/18 Rady
Miejskiej Gminy Mirsk w sprawie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Mirsk. W skardze Wojewoda wniósł o stwierdzenie nieważności rozdziału 4.3 pkt 1. Obecnie skarga rozpatrywana jest przez Wojewódzki Sąd Administracyjny we
Wrocławiu.
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W 2018 r. wpłynęła jedna skarga na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk, którą
Rada Miasta i Gminy Mirsk uznała za bezzasadną.
W roku 2018 Burmistrz Miasta i Gminy Mirsk w ramach posiadanych kompetencji wydał 159 zarządzeń.

Skargi i petycje
W 2018 roku do urzędu wpłynęła 1 skarga w rozumieniu art. 227 Kodeksu postępowania
administracyjnego. Przedmiotem skargi było nieprawidłowe zaparkowanie pojazdu. Skarga została uznana za bezzasadną.
W 2018 roku wpłynęły 2 petycje, których przedmiotem było wdrożenie w gminie rozpowszechnionego w krajach rozwiniętych systemu zarządzania i monitorowania energii. Petycje nie zostały
uwzględnione.
Susza
Na podstawie ilości zgłoszonych wniosków i oświadczeń rolników o rozmiarach szkód wyrządzonych przez suszę powodującą spadek wzrostu upraw rolnych oraz użytków zielonych do
zakładanego przez rolników poziomu na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk z dnia 09. 07.
2018 r. Wojewoda Dolnośląski Zarządzeniem Nr 340 z dnia 11. 07. 2018 r. powołał Gminną Komisję do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych na terenie gminy Mirsk spowodowanych suszą.
- wpłynęły 22 wnioski producentów rolnych o oszacowanie szkód w gospodarstwach spowodowanych suszą, z tego 17 wniosków było od rolników posiadających siedzibę gospodarstwa rolnego na
terenie gminy Mirsk i 5 wniosków rolników posiadających użytki rolne na terenie gminy Mirsk.
- zostały sporządzone 22 protokoły indywidualne z oszacowania zakresu i wysokości szkód
w gospodarstwie rolnym spowodowanych suszą, w tym 5 protokołów cząstkowych, które zostały
przekazane do Komisji Gminnych właściwych ze względu na siedzibę gospodarstwa rolnego.
- w przypadku rolników z terenu gminy Mirsk obniżenie przychodu nie przekraczające 30 % średniej rocznej produkcji w gospodarstwie rolnym z trzech lat wystąpiło w 16 gospodarstwach rolnych, w 1 gospodarstwie rolnym na podstawie protokołu cząstkowego sporządzonego przez Komisję Gminną powołaną w Jeżowie Sudeckim wystąpiło obniżenie przychodu powyżej 30 % średniej
rocznej produkcji gospodarstwie rolnym z trzech lat.
- łączna powierzchnia upraw w gospodarstwach rolnych z terenu gminy Mirsk dotkniętych niekorzystnym zjawiskiem atmosferycznym wyniosła 263,92 ha. Łącznie poszkodowanych zostało 17
gospodarstw z terenu gminy Mirsk.
W celu polepszenia warunków środowiskowych, w których żyją mieszkańcy zostały podjęte następujące działania:
- w ramach prowadzonej ankietyzacji mieszkańców oceniono potrzeby i zainteresowanie mieszkańców wsparciem finansowym dotyczącym wymiany ogrzewania węglowego na ekologiczne,
- podjęto działania w zakresie rozwoju sieci gazowej do budynków użyteczności publicznej,
-przeprowadzono termomodernizację budynków wielorodzinnych,
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- zaplanowano środki na aktualizację Programu Ochrony Środowiska, co pozwali przeanalizować
zmiany jakie zachodzą na terenie gminy, co z kolei umożliwi przeprowadzenie lub zaniechanie
dotychczasowych działań w celu doprowadzenia środowiska przyrodniczego do stanu równowagi i
podążania w kierunku zrównoważonego rozwoju,
- prowadzono wśród mieszkańców edukację ekologiczną w zakresie gospodarowania odpadami,
poprzez informacje w lokalnej prasie i ulotki na temat segregacji,
- wykonano prace dotyczące rozbudowy i budowy nowych sieci wodociągowych
i kanalizacyjnych,
- rozpoczęto prace budowlane dotyczące rekultywacji składowiska odpadów,
- dokonano przeglądu stanu pomników przyrody.
Zarządzanie kryzysowe
W zakresie zarządzania kryzysowego najważniejszym elementem w roku 2018 była katastrofa budowlana budynku mieszkalnego przy ul. Mickiewicza 1 w Mirsku. W wyniku wybuchu gazu propan-butan, który wydostawał się z nieszczelnej butli praktycznie całkowitemu zniszczeniu uległ
przedmiotowy budynek. Wobec decyzji nr 5/2018 z dnia 01.02.2018 r. Powiatowego Inspektora
Nadzoru Budowlanego w Lwówku Śląskim wykonana został rozbiórka ocalałych elementów budynku, a także zabezpieczony został teren wokół niego. Koszty całości prac rozbiórkowych poniosła pierwotnie Gmina Mirsk, z uwagi na fakt, że należało wykonać je w bardzo szybkim czasie po
wybuchu, mając na uwadze względy bezpieczeństwa, a także możliwość przystąpienia do prac remontowo-naprawczych innych budynków mieszkalnych uszkodzonych w katastrofie, a mianowicie
budynku przy ul. Mickiewicza 3 i ul. Kościelnej 2 w Mirsku. Gmina Mirsk posiada 61 % udziałów
w nieruchomości przy ul. Mickiewicza 1 przy 39 % osób fizycznych (odpowiedni: 28 % i 11 %).
Wobec faktu, że całość kosztów prac rozbiórkowo-zabezpieczających został pokryta z budżetu
gminy, do pozostałych współwłaścicieli wystąpiono z pismami zobowiązującymi ich do zwrotu
kosztów wykonanych prac zgodnie z ich udziałami procentowymi (w chwili obecnej bezskutecznie).
Zestawienie otrzymanych środków związanych z katastrofą budowlaną w Mirsku przy ul. Mickiewicza 1 w dniu 25.01.2018 r.
L.p.
Instytucja
Kwota
Data otrzymania
Przeznaczenie
1.
Interrisk Towarzystwo Ubez25.000,00
29.01.2018 r.
Ubezpieczenie komupieczeń S.A.
nalnych lokali mieszkaniowych przy ul.
Mickiewicza 1
2.
Interrisk Towarzystwo Ubez25.000,00
29.01.2018 r.
Ubezpieczenie komupieczeń S.A.
nalnych lokali mieszkaniowych przy ul.
Mickiewicza 1
3.
Fundacja
KGHM
Polska
50.000,00
27.02.2018 r.
Pomoc przy dostosoMiedź
waniu lokali zastępstr. 51

4.

Gmina Olszyna

5.000,00

13.03.2018 r.

5.

Interrisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

82.000,00

19.03.2018 r.

6.

Interrisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

72.040,00

19.03.2018 r.

7.

Interrisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

7.615,44

20.04.2018 r.

8.

Gmina Warta Bolesławiecka

10.000,00

20.04.2018 r.

9.

Związek Gmin Kwisa

10.000,00

17.12.2018 r.

10.

Interrisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

8.232,94

24.01.2019 r.

11.

Wojewoda Dolnośląski

44.800,00

Styczeń – Marzec 2018

20.000,00

Luty 2018

12.
13.

PGE Górnictwo i Energetyka
Konwencjonalna S.A.
Departament Komunikacji
Osoby fizyczne – zbiórka zorganizowana przez Gminę
Mirsk
RAZEM

czych dla osób poszkodowanych
Pomoc w likwidacji
skutków katastrofy
Ubezpieczenie komunalnych lokali mieszkaniowych przy ul.
Mickiewicza 1
Ubezpieczenie komunalnych lokali mieszkaniowych przy ul.
Mickiewicza 1
Ubezpieczenie komunalnych lokali mieszkaniowych przy ul.
Mickiewicza 3
Pomoc w likwidacji
skutków katastrofy
Pomoc w likwidacji
skutków katastrofy
Ubezpieczenie budynku przy ul. Mickiewicza 3
Zasiłki celowe dla
osób poszkodowanych
Pomoc dla osób poszkodowanych

26.235,00 Luty – Kwiecień Pomoc dla osób po2018
szkodowanych
385.923,38

Szacunkowy koszt odbudowy zniszczonego budynku przy ul. Mickiewicza 1 w Mirsku
wynosi 1.000.000,00 zł. Odbudowa będzie możliwa w chwili gdy Gmina Mirsk będzie posiadała
100 % udziału we własności nieruchomości (aktualnie Gmina posiada udział 61 %) lub gdy pozostali właściciele zadeklarują możliwość dofinansowania odbudowy. Warunkiem odbudowy jest
również posiadanie i zabezpieczenie przez Gminę środków w budżecie.
Wobec sprawcy zdarzenia Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze złożyła akt oskarżenia
do Sądu Rejonowego w Lwówku Śląskim odnośnie popełnienia przestępstwa z art. 163 § 1 pkt 3
kk. Gmina Mirsk jako strona poszkodowana złożyła wniosek w w/w sprawie o zasądzenie na swoją
rzecz odszkodowania w kwocie 1.107.921,91 zł.
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Kolejną sytuacją związaną bezpośrednio z zarządzaniem kryzysowym było zjawisko suszy, która
w roku 2018 występowała na terenie miasta i gminy Mirsk w okresie sierpień – grudzień 2018. W
tym okresie jednostki OSP Mirsk oraz Rębiszów dostarczyły do gospodarstw domowych ok.
2300,00 m3 wody.

Ochrona przeciwpożarowa.
Na terenie miasta i gminy Mirsk działa 11 jednostek OSP, z czego 2: OSP Mirsk i OSP Rębiszów należą do Krajowego-Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, co pozwala na ich dysponowanie
praktycznie na terenie całego kraju. Pozostałe jednostki: OSP Krobica-Orłowice, Giebułtów, Kamień, Brzeziniec, Przecznica, Proszowa, Kwieciszowice, Gierczyn i Grudza uczestniczą w akcjach
ratowniczo-gaśniczych na terenie gminy Mirsk. Wszystkie jednostki zarejestrowane są jako stowarzyszenia w Krajowym Rejestrze Sądowym Wydział Gospodarczy, posiadają numery identyfikacji
podatkowej NIP i nr statystyczne REGON.

Zestawienie samochodów ratowniczo-gaśniczych jednostek OSP z terenu Gminy Mirsk
L.p.

OSP

Samochód

Typ

1.

Mirsk

Mercedes-Benz Atego 1529AF

Ciężki

Pojemność zbiornika wodnego
5000

2.

Mirsk

Star 266

Średni

2000

3.

Rębiszów

Mercedes-Benz Atego 1429AF

Średni

2500

4.

Rębiszów

Mercedes-Benz L608D

Średni

Brak

5.

Krobica-Orłowice Ford Transit 350M

Lekki

Brak

6.

Kamień

Daimler-Benz LF409

Lekki

Brak

7.

Kwieciszowice

Mercedes-Benz

Średni

1000

8.

Giebułtów

Iveco Daily

Średni

1000

9.

Proszowa

Żuk A-06

Lekki

Brak

10.

Gierczyn

Żuk A-15

Lekki

Brak

11.

Przecznica

Żuk A-15

Lekki

Brak

12.

Brzeziniec

Żuk A-15

Lekki

Brak

13.

Grudza

Żuk A-15

Lekki

Brak
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Straż Miejska
Straż Miejska powstała 09 marca 1992 roku i jest jednostką organizacyjną w strukturze
U. M. i Gm. Mirsk. W 2018 roku stan zatrudnienia w Straży Miejskiej przedstawiał się następująco:
- Od 1 stycznia 2018 r. do 31 sierpnia 2018 r. zatrudniony był na stanowisku Inspektora Tadeusz
Piotrowski (rozwiązanie umowy za porozumieniem stron).
- Od 27 sierpnia 2018 r. zatrudniony został na stanowisku Komendanta Andrzej Chrustek. Wszelkie uprawnienia do pracy na stanowisku strażnika nabył po ukończeniu kursu zawodowego oraz
zdaniu egzaminów w dniu 9 listopada 2018 r.
- Od 1 grudnia 2018 r. zatrudniony został na stanowisku Inspektora Waldemar Wawrzyniak (przeniesiony na podstawie porozumienia między gminami z Gryfowa Śląskiego gdzie pracował na
równorzędnym stanowisku od 1992 r.)
- Na dzień 31 grudnia 2018 r. stan zatrudnienia wynosił 2 osoby i był zgodny ze strukturą organizacyjną Straży Miejskiej. Stan ten nie zmienił się do chwili obecnej.
Straż Miejska wykonując swoje ustawowe obowiązki i zadania związane z ochroną ładu i porządku
publicznego, w 2018 roku ujawniła 91 wykroczeń, za które:
- udzielono 53 pouczeń,
- nałożono 28 mandatów karnych na sumę 5.600,00 zł,
- sporządzono 4 wnioski o ukaranie do Sądu Rejonowego w Lwówku Śl.,
- przekazano 6 spraw innym organom tj. Policji.
- doprowadzono do izby wytrzeźwień lub miejsca zamieszkania 4 osoby.
W porównaniu do 2017 roku ujawniono o 4 więcej wykroczenia, pouczono 15 osób więcej oraz
wzrosła kwota nałożonych MK o kwotę 1.500,00 zł. Wobec zmian jakie przeprowadzono w 2018 r.
w organizacji SM, mając przy tym na uwadze absencje chorobowe, fluktuację kadr, konieczne
szkolenie strażnika, należy uznać to za pozytywną okoliczność i dobry prognostyk na przyszłość.
Świadczyć o tym mogą również efekty działań Straży Miejskiej w pierwszych 4 miesiącach 2019
roku gdzie udzielono: 84 pouczeń i nałożono 21 mandatów karnych na sumę 2.300,00 zł , z których blisko 70 % to ukarani za inne wykroczenia niż drogowe.
Ponadto Straż Miejska prowadziła w 2018 roku:
- Czynności sprawdzające i koordynację przy realizacji zadania zapewnienia opieki bezdomnym
zwierzętom, w tym przewożenie bezdomnych zwierząt do Schroniska w Przylasku - 6 takich przypadków.
- Czynności sprawdzające i koordynację przy uprzątnięciu martwych zwierząt, padłych najczęściej
w wyniku zdarzeń komunikacyjnych - 30 przypadków.
- Udzielanie asyst pracownikom UMiG i MGOPS przy wykonywaniu czynności w terenie
z jednoczesnym zapewnieniem środka transportu - 234 takie asysty.
- Przyjmowanie zgłoszeń mieszkańców wymagające podjęcia interwencji - 74 takie przypadki.
- Przeprowadzania kontroli posesji pod kątem przestrzegania regulaminu utrzymania porządku w
gminie – 23 razy
- Przeprowadzenia działań propagujących utrzymanie porządku i czystości w przestrzeni publicznej i prywatnej – wiosenna akcja ulotkowa, artykuły w Wieściach Mirska, pisemne wystąpienia do
podmiotów związanych gospodarczo, biznesowo z naszą gminą
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- Praktycznie codzienny, poranny posterunek stały przy skrzyżowaniu ul. Betleja z ul. Kilińskiego,
w okolicy przedszkola i szkoły podstawowej, ze zwróceniem szczególnej uwagi na bezpieczeństwo
uczestników ruchu drogowego.
Problemy, które dotykają lokalne społeczeństwo w największym stopniu i są najczęściej przez
mieszkańców podnoszone to:
- Niewystarczająca ilość miejsc parkingowych, stałe lub czasowe wyłączenie dróg jednokierunkowych z możliwości postoju pojazdów, niejednoznaczne oznakowanie poziome i pionowe. Należałoby rozważyć częściową zmianę organizacji ruchu oraz uaktualnienie oznakowań drogowych,
szczególnie na drogach przylegających bezpośrednio do Placu Wolności. W przyszłości można
rozważać utworzenie strefy płatnego parkowania w obrębie Placu Wolności.
- Niezachowanie środków ostrożności przy trzymaniu zwierząt, przede wszystkim psów, skutkujące często ich swobodnym poruszaniem się po mieście, co powoduje zagrożenie pogryzieniem ludzi
i innych zwierząt oraz przyczynia się do zanieczyszczania odchodami ulic i miejsc przeznaczonych
do użytku publicznego. Zwiększono ujawnianie i represjonowanie tego rodzaju wykroczeń, propaguje się właściwe wzorce zachowań celem podniesienia kultury przy trzymaniu zwierząt, także w
sytuacjach wskazujących na niewłaściwą nad nimi opiekę.
- Ciągłym problemem, zjawiskiem wręcz narastającym są dzikie wysypiska śmieci i zanieczyszczanie odpadami dróg, lasów i nieużytków, w szczególności porzucaniem niemetalowych elementów pojazdów samochodowych. Problem generalnie związany jest z gospodarka odpadami i społeczną niechęcią do właściwego segregowania śmieci i ponoszenia związanych z tą gospodarką
kosztów.
- Spożywanie alkoholu w miejscach objętych zakazem spożywania alkoholu i co się z tym często
wiąże zakłócanie spokoju i porządku publicznego oraz wywoływanie zgorszenia w miejscach publicznych. Zbyt duża ilość punktów sprzedających alkohol i znaczna grupa osób nigdzie nie pracujących, nadużywająca alkoholu.
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Mirsk
W 2018 roku w Gminie Mirsk funkcjonowała jedna biblioteka publiczna z oddziałem dziecięcomłodzieżowym oraz dwie filie w Rębiszowie i Giebułtowie.
Na dzień 1 stycznia 2018 roku księgozbiór wynosił 45633 woluminów, zaś na koniec roku –
44362 woluminów. W przeliczeniu na jednego mieszkańca, łączna liczba woluminów wynosiła
5,43 na dzień 1 stycznia 2018 roku, oraz 5,32 na dzień 31 grudnia 2018 roku. W 2018 roku biblioteki nie prowadziły wypożyczeń płyt CD i DVD, ponieważ czytelnicy biblioteki nie zgłaszają zapotrzebowania na tę formę usług.
Na początku roku było zarejestrowanych 996 czytelniczek i czytelników, zaś na koniec roku liczby
te wynosiły 880 osób. W ciągu roku z usług poszczególnych bibliotek skorzystały 21 654 osoby
(wypożyczenia), które skorzystały łącznie z 21 887 woluminów. W poprzednim roku wzbogacono
zbiory bibliotek o pozycje beletrystyczne, historyczne, literaturę dla dzieci i młodzieży, lektury
szkolne, w sumie 1162 woluminy.
Biblioteka zatrudniała 8 pracowników (stanowiska bibliotekarskie – 3,5 etatu, dyrektora – 1 etat,
księgową - 1/8 etatu i osobę sprzątającą - 0,5 etatu). W ciągu roku zatrudnienie pozostało na tym
samym poziomie.
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W poszczególnych bibliotekach użytkowano 11 komputerów, wszystkie z dostępem do Internetu.
Katalogi on-line są tworzone w bibliotece głównej oraz w oddziale dziecięco-młodzieżowym.
W 2018 roku możliwości zdalnego składania zamówień jeszcze nie było.
W 2018 roku gminna biblioteka zorganizowała następujące wydarzenia, mające na celu promocję
czytelnictwa:
• warsztaty literacko-plastyczne organizowane w trakcie każdej przerwy od zajęć szkolnych,
• udział w akcji „Mistrzowie literatury - dzieciom. Dolnośląskie spotkania z książką na walizkach 2018” organizowanej przez Dolnośląską Bibliotekę Publiczną, projekt finansowany
ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
• udział w akcji promującej czytelnictwo wśród małych dzieci „Duża książka – mały człowiek”,
• udział w akcji „Narodowe czytanie”, mającej na celu promowanie czytelnictwa,
• współudział w projekcie polsko-czeskim pn. „Czesko-Polskie dni radości z okazji odzyskania niepodległości”, projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz środków budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Nysa,
• wystawa z okazji setnej rocznicy odzyskania niepodległości,
• spotkania autorskie z Danutą Sadownik, Grażyną Bąkiewicz, Stanisławem Kocyłą oraz
Agatą Kołakowską.
Biblioteka wraz z filiami organizowały szereg spotkań z okazji świąt takich jak: Międzynarodowy
Dzień Poezji, Międzynarodowy Dzień Książki dla Dzieci, Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich, Narodowe Czytanie, Międzynarodowy Dzień Postaci z Bajek, Dzień Pluszowego Misia oraz
wiele innych. Na bieżąco biblioteka prowadzi lekcje biblioteczne. W wydarzeniach tych wzięło
udział 833 mieszkańców. Biblioteka poniosła w związku z tymi wydarzeniami wydatki w kwocie
1.191,60 zł (spotkania autorskie) oraz 1.338,94,00 zł (warsztaty i spotkania).
W 2018 roku na prowadzenie bibliotek i upowszechnianie czytelnictwa gmina wydała 309.316,11
zł.
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mirsku, działający na zasadzie
Gminnego Zakładu Budżetowego Gminy Mirsk wykonywał w 2018 roku w jej imieniu zadania
własne Gminy w zakresie:
− administrowania budynkami komunalnymi
− administrowania cmentarzami
− usługi dla ludności w zakresie wywozu nieczystości płynnych
− obsługa targowiska
− obsługa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
− gospodarka wodno-ściekowa
Wyniki na działalności za 2018 rok przedstawiają się następująco:
1. Koszty – 2.683 487,16 zł,
2. Sprzedaż – 2.599 569,83 zł,
3. Wyniki działalności (strata) - 83.917,33 zł.
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PODSUMOWANIE
Rok 2018 był szczególny dla samorządu Gminy Mirsk. Wydarzyło się dużo pozytywnych
działań, ale nie zabrakło trudnych chwil. Do takich na pewno należy zaliczyć katastrofę budowlaną
w Mirsku. Na skutek lekkomyślności człowieka zniszczona została kamienica przy ul.Mickiewicza
1. Gmina jako współwłaścicielka budynku, nie mogąc liczyć na pomoc pozostałych właścicieli,
zajęła się jego rozbiórką i zabezpieczeniem dwóch kamienic sąsiednich. Udzieliła pomocy i schronienia poszkodowanym. Wydaliśmy na te działania ponad pół miliona złotych, w przeważającej
wielkości własnych środków. Aktualnie nie ma możliwości odbudowy zniszczonej kamienicy bez
współfinansowania przez pozostałych współwłaścicieli, a takich deklaracji nie uzyskano.
Innym problem była susza. Brak wody w wielu studniach, spowodowało konieczność
udzielenia pomocy w jej dostawie przy pomocy ochotniczych straży pożarnych. Na szczęście ujęcie wody w Krobicy tym razem nie zawiodło. Zwiększenie wydajności, poprzez budowę w 2016
roku dwóch nowych studni, pozwoliło zaopatrzyć każdego kto tego potrzebował. Kontynuacja programu dofinansowania budowy studni dla osób fizycznych, również pomogła w ograniczeniu skutków suszy. Zaopatrzenie w wodę będzie tematem ważnym nie tylko w roku 2019. To sprawa wymagająca wieloletnich działań, znów niestety praktycznie bez żadnych możliwości wsparcia środkami zewnętrznymi.
Kolejną ważną kwestią jest finansowanie oświaty. Otrzymywana subwencja oświatowa z
budżetu państwa jest niewystarczająca. Gmina dofinansowuje to zadanie z własnych środków. W
roku 2018 była to już kwota 3,3 mln złotych. Przypominam, że w 2010 nasza dopłata wyniosła
tylko 1,0 mln zł., tak duży wzrost jest już problemem dla naszego budżetu. Wprowadzona reforma
likwidująca gimnazja spowodowała zmniejszenie liczby uczniów w budynku Zespołu Szkół Licealno – Gimnazjalnych. Może się okazać, że od września 2019 roku w obiekcie na ul. Wodnej będzie się uczyło trochę więcej niż 100 uczniów, gdzie jeszcze niedawno było ich ponad 400. Należy
się zastanowić w jaki sposób zagospodarować wolne pomieszczenia. Reforma przyniosła też dramaty zwalnianych nauczycieli oraz konieczność wypłaty odpraw. W szkołach podstawowych potrzebne są nowe pracownie i pomoce naukowe. Mimo zapewnień, wsparcie ze strony rządu jest
minimalne. Umieliśmy sobie pomóc sięgając po pieniądze europejskie, za które dokształcaliśmy
nasze dzieci, ale również kupiliśmy niezbędne pomoce oraz pracownie. Dzięki temu ograniczyliśmy swoje wydatki do niezbędnego minimum.
Odpady i odpowiedzialność gminy za ich zagospodarowanie to następny temat, nad którym
trzeba będzie się mocno zastanowić. Zwiększająca się ilość odpadów i rosnące koszty ich odbioru
to powód do poszukiwania rozwiązań na przyszłość. Nieunikniona raczej jest podwyżka opłat.
Wpłacane kwoty przez naszych mieszkańców nie wystarczają już na pokrycie wszystkich kosztów
z tym związanych. Dopłacanie z budżetu gminy dużych kwot, liczonych w setkach tysięcy złotych,
też nie jest możliwe w dłuższym okresie. Tym sposobem ograniczamy nasze możliwości inwestowania w pożądane zadania, jak choćby wodociągowanie i budowa studni.
2018 rok był wyjątkowy jeżeli chodzi o wydatki. Wydaliśmy blisko 64 mln złotych. Nigdy
wcześniej budżet nie miał takich przychodów. Taki efekt został osiągnięty dzięki pozyskaniu środków z Unii Europejskiej na wiele projektów. Kilka z nich jest już zakończonych, ale to nie koniec
naszych działań, musimy skupić się na osiągnieciu założonych celów. Budowa sieci wodociągo-
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wej i kanalizacyjnej zobowiązuje nas do mobilizacji mieszkańców do przyłączenia się ze swoimi
budynkami. Uzbrojone tereny inwestycyjne – strefa ekonomiczna –wymagają poszukania firm,
które tam zainwestują i umieszczą swoją działalność. Remont budynku przy pl. Wolności w Mirsku w celu utworzenia Klubu Integracji Społecznej to też tylko pierwsza część realizacji pomysłu
na wsparcie dla osób potrzebujących pomocy. W 2019 roku klub musi zafunkcjonować i rozpocząć
swoją pracę. Ze środków europejskich korzystali również nasi mieszkańcy. Udało się namówić
wspólnoty mieszkaniowe do udziału w projektach termomodernizacji budynków, jak i w ich rewitalizacji. Dzięki temu 9 budynków zostało ocieplonych, a 15 będzie zrewitalizowanych. Najważniejsze w tym działaniu jest zaangażowanie właścicieli lokali mieszkalnych i wspólnot. Zrozumieli,
że razem możemy te środki uzyskać i spożytkować na słuszny cel.
W 2019 roku kontynuować będziemy zadania z ubiegłego roku. Zakończymy rewitalizację
kamienic, remont Klubu Integracji Społecznej. Poszukamy wykonawcy dla zadania termomodernizacji budynków użyteczności publicznej. W 2018 nie było chętnych. Zakończymy również rekultywacje składowiska odpadów. Dopingować będziemy Polską Spółkę Gazownictwa do wykonania
deklarowanego drugiego etapu gazyfikacji Mirska. Przyglądać się będziemy budowie chodnika
wzdłuż al. Wojska Polskiego. Gmina zobowiązała się wspomóc zarządcę drogi, Dolnośląską Służbę Dróg i Kolei we Wrocławiu, kwotą 1,75 mln złotych. Dążymy do zakończenia remontu przez
Powiat Lwówecki drogi Rębiszów – Orłowice. W tym zamierzeniu zapewne też będziemy musieli
wnieść swój udział finansowy. Jest też wiele zagrożeń. Czy znów nie wystąpi problem z brakiem
wody? Czy dalszy etap reformy oświaty i planowane podwyżki dla nauczycieli jeszcze bardziej nie
uszczuplą naszego budżetu? Jak daleko wzrosną ceny odpadów na regionalnych instalacjach, a tym
samym czy starczy zaplanowanych środków? Czy rząd dotrzyma słowa i podwyżki energii nie dotkną samorządów? Na razie jest inaczej płacimy więcej o 64% niż w roku 2018. Czy będzie możliwa rozbudowa ośrodka Ski&Sun o nowe trasy zjazdowe? Na razie przegrywamy z ochroną przyrody i cietrzewiem. To są dzisiaj znane problemy , z którymi będziemy musieli się zmierzyć. Nikt
nie jest w stanie wykluczyć, że pojawią się nowe, które wymuszą zmianę już zaplanowanych zadań.

Burmistrz Miasta i Gminy Mirsk
/-/ Andrzej Jasiński
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