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Położenie Gminy 
 
 

Gmina Marciszów jest położona w Kotlinie Marciszowskiej, stanowiącej część 

doliny rzeki Bóbr i północną część Kotliny Kamiennogórskiej. Kotlinę 

Marciszowską z czterech stron otaczają niżej wymienione pasma górskie: 

• Masyw Trójgarbu (Góry Wałbrzyskie) od wschodu, 

• Góry Lisie (Wzgórza Bramy Lubawskiej) od południa, 

• Rudawy Janowickie od zachodu i południowego zachodu, 

• Góry Kaczawskie od północy i północnego zachodu. 

 

Część obszaru Gminy jest zlokalizowana w granicach Rudawskiego Parku 

Krajobrazowego. Położenie Marciszowa jest niezwykle dogodne ze względu na 

wysokie walory turystyczne oraz warunki sprzyjające osiedlaniu się dla osób 

ceniących sobie spokój i bliskość natury. 

 

Na terenie Gminy Marciszów do rzeki Bóbr uchodzi rzeka Lesk oraz potok 

Bobrek. 

 

Powierzchnia Gminy wynosi 82 km², co stanowi ponad 20,7% powierzchni 

powiatu kamiennogórskiego. Ze względu na swoje położenie geograficzne 

Gmina ma charakter rolniczy. Wobec tego blisko 46% jej powierzchni stanowią 

użytki rolne. Drugą kategorią pod względem wielkości są lasy pokrywające 

ponad 36% jej powierzchni, co lokuje Gminę Marciszów ponad średnią dla 

województwa i całego kraju w kategorii zalesienia obszaru (wskaźnik lesistości 

dla Gminy jest znacząco wyższy od średniej dla województwa i kraju). 

 

Na mapie Polski Marciszów jest zlokalizowany w południowo-zachodniej części 

kraju. Gmina Marciszów położona jest w województwie dolnośląskim,  

w północnej części powiatu kamiennogórskiego. W obrębie powiatu 

kamiennogórskiego z Gminą Marciszów graniczy gmina wiejska Kamienna 

Góra. Pozostałymi sąsiednimi gminami są: 
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• Bolków położony w powiecie jaworskim, 

• Janowice Wielkie położone w powiecie jeleniogórskim, 

• Czarny Bór położony w powiecie wałbrzyskim, 

• Stare Bogaczowice położone w powiecie wałbrzyskim. 
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Demografia 
 
 

Analiza zmian demograficznych Gminy na przestrzeni ostatniego ćwierćwiecza 

pokazuje jednoznaczny, negatywny trend stopniowego zmniejszania się liczby 

mieszkańców w średnim tempie 1,9% rocznie. Zjawisko to uległo osłabieniu  

w latach 2018-20, jednak rok 2021 przyniósł najwyższy jak dotąd spadek liczby 

mieszkańców – o 3,6% r/r. Nie ma wątpliwości, iż jest to pokłosie sytuacji 

pandemicznej – znaczącego wzrostu liczby zgonów z uwagi na zachorowania 

na koronawirusa Covid-19, długotrwałego ograniczenia w dostępie  

do świadczeń medycznych w latach 2020-21, czy też znaczącego obniżenia 

się kondycji psychicznej i fizycznej części populacji, przede wszystkim osób  

w wieku podeszłym w efekcie długotrwałej presji związanej z rygorami 

sanitarno-epidemicznymi. Zjawisko to miało charakter powszechny i dotyczy 

całego kraju. 

 

 

Ludność Gminy (dane na dzień 31 grudnia każdego roku) 

 1995 2000 2005 2010 2015 2018 2019 2020 2021 

Ogółem 5 027 4 853 4 730 4 710 4 585 4 513 4 513 4 483 4 323 

Mężczyźni 2 487 2 400 2 355 2 346 2 299 2 261 2 266 2 260 2 163 

Kobiety 2 540 2 453 2 375 2 364 2 286 2 252 2 247 2 223 2 160 
Tabela 1 Ludność Gminy w latach 1995-2020 (źródło: GUS, UGM) 
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Wykres 1 Zmiany liczby ludności Gminy Marciszów 

 

 

Dodatkowym pokłosiem pandemii było odwrócenie trendu salda migracji 

Gminy, które w latach 2017-20 – pomimo wciąż wartości ujemnych – miało 

charakter pozytywny. Gmina Marciszów od lat zmaga się również deprecjacją 

naturalną (tzn. ujemnym wskaźnikiem przyrostu naturalnego – występowania 

większej liczby zgonów niż narodzin), która w raportowanym roku osiągnęła 

wartość dotąd nienotowaną. Oba te zjawiska sprawiają, iż sytuacja 

demograficzna Gminy, a co za tym idzie - jej pozycja rozwojowa, w znaczącym 

stopniu stają się priorytetowym wyzwaniem stojącym przed władzami 

samorządowymi. 

 

 

 Jednostka 
miary 

2017 2018 2019 2020 2021 

Migracje na pobyt stały 
(napływ) 

osoba 39 50 52 41 48 

Migracje na pobyt stały 
(odpływ) 

osoba 66 67 64 60 66 

Saldo migracji  osoba -27 -17 -12 -19 -18 

Tabela 2 Migracje ludności w latach 2016-2021 (źródło: GUS, UGM) 



 

 8 

 
 

Dramatycznie niekorzystne konsekwencje pandemii spowodowały, że po raz 

pierwszy od jedenastu lat zmniejszyła się liczba ludności w wieku 

poprodukcyjnym. Starzenie się społeczeństwa jest jednak niezaprzeczalnym 

faktem – mieszkańcy w wieku 0-44 lata stanowią ok. 55% całej populacji Gminy. 

Oznacza to, że trend stopniowego zwiększania się liczby mieszkańców w wieku 

poprodukcyjnym w kolejnych latach będzie się stopniowo nasilał, co wiąże się 

z koniecznością dostosowania palety usług publicznych i rynkowych  

do wymagań i oczekiwań rosnącej w coraz szybszym tempie grupy 

mieszkańców. Ponadto będzie to pogłębiało odczuwalne już negatywne 

skutki dla lokalnej gospodarki zmagającej się coraz wyraźniej z deficytem 

pracowników. 

 

 

Grupa wieku 
Jednostka 

miary 
2005 2010 2015 2017 2018 2019 2020 2021 

w wieku 

przedprodukcyjnym 
% 21,1 19,7 17,4 17,2 17 16,9 16,8 17,1 

w wieku produkcyjnym % 63,2 64,9 64,4 63,1 62,7 62 60,94 61,1 

w wieku poprodukcyjnym % 15,8 15,4 18,2 19,7 20,3 21,2 22,26 21,7 

Tabela 3 Odsetek ludności w poszczególnych ekonomicznych grupach wieku w latach 2005-2020 (źródło: GUS, UMG) 
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Wykres 2 Ludność w ekonomicznych grupach wieku 

 

 

Samorząd lokalny posiada niewielkie możliwości efektywnego i dynamicznego 

reagowania na zmiany demograficzne. Jednak w przypadku Gminy Marciszów 

należy zwrócić uwagę na jej niezwykłe atrybuty doskonale wpisujące się  

w obecne trendy społeczno-gospodarcze związane z migracjami 

mieszkańców w wieku produkcyjnym i poprodukcyjnym z regionalnych  

i subregionalnych ośrodków miejskich do obszarów wiejskich o wysokim 

poziomie dostępności komunikacyjnej i znaczących walorach 

środowiskowych. Aktywne działania Gminy w kierunku przyciągania nowych 

mieszkańców są fundamentalnym zadaniem stojącym przed Radą Gminy  

i Wójtem, stanowią one bowiem jedyną szansę na odwrócenie jednoznacznie 

negatywnych trendów demograficznych oraz utrzymania funkcjonalności  

i efektywności działania Gminy w kolejnych latach. 
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Analiza finansowo-budżetowa 
 

 

Uchwałą nr XXIII/149/2020 Rada Gminy Marciszów przyjęła 29 grudnia 2020 r. 

budżet na rok 2021. W trakcie jego wykonywania został on następnie 

dziewięciokrotnie znowelizowany, dostosowując plan finansowy Gminy  

do bieżącej sytuacji ekonomicznej wspólnoty lokalnej.  

 

Planowane dochody budżetu wynosiły 22 898 237,75 zł, a ich ostateczne 

wykonanie zamknęło się kwotą 26 154 798,14 zł, tj. 114,2% pierwotnego planu. 

Wydatki zostały określone w uchwale budżetowej na kwotę 25 124 927,95 zł,  

a ich ostateczna realizacja wyniosła 23 578 334,71 zł. 

 

Pierwotny plan budżetowy przewidywał deficyt w wysokości 2 226 690,20 zł. 

Ostateczne wykonanie budżetu zakończyło się nadwyżką w kwocie  

2 576 463,00 zł. Tak pozytywny wynik budżetu jest zasługą aktywności 

samorządu w zakresie pozyskiwania funduszy zewnętrznych na zadania 

inwestycyjne i rozwojowe.  

 

Wyraźnie wzrosły dochody budżetu Gminy – w ujęciu rok do roku zwiększyły się 

o 13,27%.  Jedną z najważniejszych miar kondycji lokalnej gospodarki i zmian  

w poziomie zamożności mieszkańców jest wysokość dochodów budżetowych 

z tytułu udziału w podatkach centralnych – wzrost dochodów z tego tytułu 

wyniósł 12,52% r/r, a ich wartość była o 9,14% wyższa od ostatniego 

przedpandemicznego roku. Blisko trzykrotnie wzrosły dochody majątkowe 

samorządu, co pozwoliło Gminie na zwiększenie poziomu działań 

inwestycyjnych – wydatki majątkowe w raportowanym roku wzrosły  

w odniesieniu do roku 2020 aż o 74%. Wykonanie budżetu po stronie wydatków 

można ocenić bardzo dobrze jako stabilne i ostrożne – Gmina osiągnęła 

wysoką nadwyżkę operacyjną, poziom wydatków bieżących w odniesieniu  

do wydatków ogółem zmalał o ponad 4% r/r. Wzrost poziomu wydatków  

na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zbliżony był do poziomu 

wzrostu płacy minimalnej. 
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 2019 2020 2021 

Dochody ogółem 21.904.343,49 23.090.758,86 26.154.798,14 

Dochody bieżące 21.834.993,15 22.059.642,86 22.150.514,12 

Podatki i opłaty 

lokalne 
2.691.648,53 2.894.855,39 2.619.079,92 

Udział w podatkach 

centralnych 
2.794.083,00 2.710.187,13 3.049.534,78 

Subwencje 6.845.326,00 7.353.223,00 7.875.511,00 

Dotacje z budżetu 

państwa i JST 
6.038.525,42 7.231.918,28 6.982.720,19 

Dochody majątkowe 69.350,34 1 031 116,00 4.004.284,02 

Dochody ze sprzedaży 

i przekształcenia 

majątku 

35.361,46 400.331,66 241.701,03 

Dotacje na inwestycje 33.988,88 130.784,34 2.864.487,97 

 2019 2020 2021 

Wydatki ogółem 18.750.898,56 21.547.731,87 23.578.334,74 

Wydatki bieżące 18.313.983,78 19.961.658,23 20.813.781,92 

Wynagrodzenia i pochodne 7.817.106,43 8.005.850,89 8.748.683,68 

Pozostałe bieżące 10.286.640,69 11.849.872,60 12.004.212,03 

Obsługa długu 210.236,66 105.934,74 60.886,21 

Wydatki majątkowe 436.914,78 1.586.073,64 2.764.552,82 

Tabela 4 Wybrane dochody Gminy 

Tabela 5 Wybrane wydatki Gminy 
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Analiza strategii, programów i dokumentów o charakterze 

wieloletnim 

 

 

Strategia Rozwoju Gminy Marciszów na lata 2021-2030 
 

Przedmiotowy dokument został przyjęty Uchwałą Nr XXXV/212/2021 Rady 

Gminy Marciszów z dnia 29 grudnia 2021 r. Strategia Rozwoju jest jednym  

z najważniejszych dokumentów o charakterze wieloletnim i strategicznym. 

Wyznacza ramy przyszłych działań i decyzji władz samorządu w kwestiach 

związanych z szeroko rozumianym rozwojem Gminy Marciszów.  

 

Należy zaznaczyć, że w trakcie opracowywania dokumentu przeprowadzono 

obszerną diagnozę obejmującą zarówno badania ilościowe, jak i jakościowe. 

Dla przeprowadzenia i zobrazowania wyników analizy porównawczej 

posłużono się Monitorem Rozwoju Lokalnego Systemu Analiz Samorządowych 

Związku Miast Polskich, który pokazał sytuację Gminy Marciszów na tle innych, 

podobnych jednostek samorządu terytorialnego w Polsce. Zakończeniem 

części diagnostycznej było przeprowadzenie analizy SWOT, która pozwoliła na 

określenie słabych i mocnych stron Gminy oraz jej potencjałów i możliwych 

przeszkód rozwojowych. Na podstawie przeprowadzonych analiz 

sformułowano misję Gminy Marciszów w brzmieniu: 

 

bezpieczna, równomiernie się rozwijająca, z troską odnosząca się  

do dziedzictwa historycznego, wzmacniająca tożsamość lokalną,  

dbająca o środowisko naturalne i otwarta na nowych mieszkańców, 

inwestorów i turystów wspólnota samorządowa. 

 

Przy realizacji przywołanej misji Gminy ma pomóc realizacja niżej 

wymienionych celów strategicznych, którym przypisano odpowiednie cele 

operacyjne oraz kierunki działań: 
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• Cel strategiczny I – Wykreowanie wizerunku i skuteczna promocja Gminy 

Marciszów, jako miejsca otwartego dla nowych mieszkańców, turystów  

i przedsiębiorców, w szczególności w branżach turystycznej i usługowej, 

• Cel strategiczny II – Wzrost poziomu życia mieszkańców poprzez 

podniesienie jakości świadczonych usług publicznych oraz rozwój 

partycypacyjnych modeli zarządzania Gminą, 

• Cel strategiczny III – Równomierny rozwój podstawowej infrastruktury 

komunikacyjnej i technicznej na terenie Gminy. 

 

Ważnym elementem monitorującym działania podejmowane w celu 

wdrażania zapisów Strategii są określone ilościowo rezultaty działań w formie 

wskaźników przepisanych do określonych celów operacyjnych. Dzięki temu 

Gmina ma szansę na bieżącą ocenę realizacji zapisów dokumentu 

strategicznego. 

 

Biorąc pod uwagę termin opracowania oraz przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy 

Marciszów na lata 2021-2030 należy jednoznacznie stwierdzić, że jest to 

aktualny dokument. 

 

 

Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony 

Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Marciszów na lata 2021-2025 

 

Program przyjęty Uchwałą Nr XXVII/162/2021 z dnia 26 marca 2021 r. Rady 

Gminy Marciszów. Głównym celem przedmiotowego Programu jest 

zmniejszenie skali zjawiska przemocy w rodzinie i skutków jej stosowania.  

W realizacji celu głównego ma pomóc realizacja przypisanych mu celów 

strategicznych: 

• zwiększenie skuteczności działań profilaktycznych, edukacyjnych  

i wychowawczych w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, 

• zwiększenie skuteczności ochrony ofiar przemocy w rodzinie i zwiększenie 

dostępności pomocy, 
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• zwiększenie skuteczności działań interwencyjnych, korekcyjnych  

i edukacyjnych wobec osób stosujących przemoc, 

• podniesienie kompetencji i doskonalenie umiejętności osób pracujących 

w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie, 

• wzmacnianie współpracy między instytucjami i organizacjami działającymi 

na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, 

• podniesienie wrażliwości społecznej na rzecz przeciwdziałania przemocy  

w rodzinie. 

 

W treści przedmiotowego dokumentu określono metody osiągnięcia wyżej 

wymienionych celów, które prezentują się następująco: 

• ochrona ofiar przemocy poprzez wsparcie prawne i psychologiczne, 

• budowanie skutecznych form pomocy dla ofiar przemocy w rodzinie, 

• systematyczna edukacja środowiska lokalnego na temat przemocy  

w rodzinie. 

 

Na potrzeby ewaluacji wdrażania przedmiotowego Programu określono 

podstawowe wskaźniki pomiaru realizacji Programu: 

• liczba osób/rodzin objętych wsparciem z systemu pomocy społecznej  

z powodu wystąpienia zjawiska przemocy, 

• ilość działań profilaktycznych w placówkach oświatowych, 

• liczba posiedzeń Zespołu Interdyscyplinarnego i grup roboczych, 

• liczba uruchomionych procedur Niebieska Karta, 

• liczba ofiar przemocy w rodzinie, 

• liczba postepowań przygotowawczych wobec sprawców przemocy, 

• liczba interwencji związanych z przemocą ̨ w rodzinie, 

• liczba osób przebywających w ośrodkach wsparcia. 

 

Biorąc pod uwagę termin przyjęcia przedmiotowego Programu jego zapisy  

są zgodne z rzeczywistym stanem rzeczy. 
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Plan gospodarki niskoemisyjnej Gminy Marciszów 
 

Przedmiotowy Plan został opracowany w roku 2016 i celem m.in. przyczynienia 

się do osiągniecia celów określonych w pakiecie klimatyczno-energetycznym 

do roku 2020, tj.: redukcji emisji gazów cieplarnianych, zwiększenia udziału 

energii pochodzącej z źródeł odnawialnych, redukcji zużycia energii finalnej, 

co ma zostać zrealizowane poprzez podniesienie efektywności energetycznej. 

Rokiem bazowym określającym wyniki inwentaryzacji emisji dwutlenku węgla 

był rok 2014.  

 

Wobec powyższego należy rozważyć opracowanie aktualizacji Planu 

gospodarki niskoemisyjnej Gminy Marciszów bądź sporządzenie nowego 

dokumentu, w którym zostanie przeprowadzona aktualna inwentaryzacja 

emisji dwutlenku węgla oraz zostaną wyznaczone nowe cele  

w przedmiotowym temacie. 

 

 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
Gminy Marciszów 
 

Biorąc pod uwagę fakt przyjęcia w raportowanym roku Strategii Rozwoju 

Gminy Marciszów na lata 2021-2030, w której zawarto zapisy dotyczące 

prowadzonej polityki przestrzennej na terenie Gminy, należy przeprowadzić 

gruntowną analizę obowiązującego Studium i (w razie konieczności) 

zaktualizować jego zapisy. 

 

 

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Marciszów na lata 2022-2032 
 

Przedmiotowa Prognoza została przyjętą Uchwałą nr XXXV/218/2021 Rady 

Gminy Marciszów z dnia 29 grudnia 2021 r. Jest to podstawowy dokument 

regulujący kwestie związane z polityką finansową Gminy Marciszów,  

w szczególności z realizacją wieloletnich przedsięwzięć Gminy.  

W tekście określono limity wydatków w poszczególnych latach oraz limity 

zobowiązań związane z realizacją określonych przedsięwzięć. 
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Biorąc pod uwagę termin opracowania i przyjęcia przedmiotowej Prognozy 

należy przyjąć, że jej zapisy odpowiadają aktualnym możliwościom 

finansowym Gminy Marciszów oraz są zgodne z rzeczywistym stanem rzeczy.  

 

Informacje dotyczące realizacji programów i strategii oraz innych dokumentów 

stanowiących podstawę podejmowanych działań na terenie Gminy 

Marciszów znajdują się w kolejnych rozdziałach niniejszego opracowania. 
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Analiza realizacji uchwał w 2021 roku 
 

 

W raportowanym roku radni Rady Gminy Marciszów odbyli łącznie 11 sesji, 

które miały miejsce w następujących dniach: 

• 29 stycznia 2021 r. – XXV sesja Rady Gminy Marciszów, 

• 16 lutego 2021 r. – XXVI sesja Rady Gminy Marciszów, 

• 26 marca 2021 r. – XXVII sesja Rady Gminy Marciszów, 

• 30 kwietnia 2021 r. – XXVIII sesja Rady Gminy Marciszów, 

• 28 maja 2021 r. – XXIX sesja Rady Gminy Marciszów, 

• 25 czerwca 2021 r. – XXX sesja Rady Gminy Marciszów, 

• 27 sierpnia 2021 r. – XXXI sesja Rady Gminy Marciszów, 

• 28 września 2021 r. – XXXII sesja Rady Gminy Marciszów, 

• 29 października 2021 r. – XXXIII sesja Rady Gminy Marciszów, 

• 26 listopada 2021 r. – XXXIV sesja Rady Gminy Marciszów, 

• 29 grudnia 2021 r. – XXXV sesja Rady Gminy Marciszów. 

 

W raportowanym roku Rada Gminy spotykała się średnio raz w miesiącu. 

Jedynym miesiącem, w którym nie odbyła się sesja Rady Gminy Marciszów  

był lipiec.  

 

Na sesjach Rady Gminy Marciszów w 2021 r. łącznie podjęto 68 uchwały. 

Zestawienie liczby uchwał wraz z udziałem procentowym w ogólnej liczbie 

podjętych uchwał zostało przedstawione w poniższej tabeli. 

 

 

LP Sesja 
Liczba podjętych 

uchwał 

Udział w ogólnej liczbie 

podjętych uchwał 

1 XXV 3 4,4% 

2 XXVI 5 7,4% 

3 XXVII 5 7,4% 

4 XXVIII 8 11,8% 

5 XXIX 7 10,3% 

6 XXX 4 5,9% 

7 XXXI 6 8,8% 
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8 XXXII 3 4,4% 

9 XXXIII 8 11,8% 

10 XXXIV 11 16,2% 

11 XXXV 8 11,8% 
Tabela 6 Uchwały podjęte w 2021 r. 

 

 

Na poniższym wykresie zobrazowano liczbę uchwał podjętych  

na poszczególnych sesjach. 

 

 

 
Wykres 3 Uchwały podjęte w 2021 r. 

 

Jak widać najintensywniejszym czasem pracy dla Rady Gminy Marciszów  

był ostatni kwartał raportowanego roku. Na trzech ostatnich sesjach 

podejmowano odpowiednio: 8, 11 i 8 uchwał, łącznie stanowiących blisko  

40% wszystkich uchwał przyjętych w 2021 r. Również sesje, które odbyły się  

w kwietniu i maju (XXVIII i XXIX) można nazwać bardzo pracowitymi pod 

względem liczby podjętych uchwał. Sesjami, na których podjęto najmniejszą 

liczbę uchwał (po 3 uchwały stanowiące 4,4% wszystkich uchwał) były:  

XXV sesja Rady Gminy Marciszów z dnia 29 stycznia 2021 r. oraz XXXII sesja Rady 

Gminy Marciszów z dnia 28 września 2021 r. Średnia liczba podjętych uchwał 

na jednej sesji w raportowanym roku wyniosła 6,2 uchwały. 
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W kwestii statusu uchwał podjętych w raportowanym wszystkie  

są dokumentami obowiązującymi. 

 

 

Inicjatywy uchwałodawcze Wójta  
 

Wszystkie uchwały podjęte w 2021 r. były rozpatrywane z inicjatywy Wójta 

Gminy Marciszów. 

 

 

Analiza realizacji uchwał przez Wójta 
 

Uchwały podjęte w raportowanym roku zostały podzielone na osiem kategorii 

odpowiadających ich zakresowi tematycznemu. W tabeli poniżej 

przedstawiono wszystkie przypisane uchwałom kategorie wraz  

z odpowiadającą im liczbą i udziałem procentowym we wszystkich podjętych 

w 2021 r. uchwałach. 

 

LP Typ uchwały 
Liczba 

podjętych 

uchwał 

Udział we wszystkich 
uchwałach 

1 Finansowe 21 31% 

2 Organizacyjne 14 21% 

3 Gospodarowanie 
nieruchomościami 

11 16% 

4 Programy/strategie 8 12% 

5 Usługi komunalne i społeczne 7 10% 

6 Inwestycyjne 3 4% 

7 Współpraca 3 4% 

9 Opłaty/podatki 1 1% 

SUMA: 68 100% 
Tabela 7 Typy uchwał 

 

Jak widać w przedstawionej tabeli najwięcej uchwał dotyczyło szeroko 

pojętych spraw finansowych Gminy Marciszów, które stanowią 31% wszystkich 

podjętych uchwał. Na drugim miejscu plasują się uchwały dotyczące spraw 

organizacyjnych w liczbie 14 podjętych uchwał, co stanowi 21% wszystkich 

podjętych uchwał. Liczną grupą są również uchwały dotyczące 

gospodarowaniem nieruchomości, której dotyczyło 11 uchwał stanowiących 

16% wszystkich podjętych uchwał. Najmniejsza liczba uchwał znalazła się  
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w kategoriach uchwał dotyczących inwestycji, współpracy Gminy Marciszów 

z podmiotami zewnętrznymi oraz ustalania wysokości opłat i podatków.  

W przypadku inwestycji i współpracy podjęto po 3 uchwały, a w ostatniej 

kategorii jedną uchwałę. 

 

 
Wykres 4 Uchwały z podziałem na kategorie 

 

 

W kolejnych podrozdziałach przestawiono sposób realizacji uchwał  

w przypisanych kategoriach, uwzględniając najważniejsze kwestie 

merytoryczne w przypadku niektórych uchwał. 
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Uchwały dotyczące spraw finansowych 
 

LP Numer Tytuł Realizacja 

1 XXVI/158/2021 w sprawie: zmiany Uchwały budżetowej 

gminy Marciszów na rok 2021 

Zrealizowano 

2 XXVIII/169/2021 w sprawie: zmiany Uchwały budżetowej 
gminy Marciszów na rok 2021 

Zrealizowano 

3 XXVIII/170/2021 w sprawie: wprowadzenia zmiany do 
Uchwały Nr XXIII/148/2020 Rady Gminy 

Marciszów z dnia 29 grudnia 2020 roku 

Przyjęto nowe brzmienie 
załączników: 

Nr 1 - Wieloletnia 
prognoza finansowa na 

lata 2021-2031, 
Nr 2 - Objaśnienia 
dotyczące 

dokonanych zmian, 
Nr 3 - Wykaz 

zrealizowanych 
przedsięwzięć. 

4 XXIX/177/2021 w sprawie: zmiany Uchwały budżetowej 
gminy Marciszów na rok 2021 

Zrealizowano 

5 XXX/182/2021 w sprawie: zmiany Uchwały budżetowej 

gminy Marciszów na rok 2021 

Zrealizowano 

6 XXXI/183/2021 w sprawie: udzielenia średniej ceny 

jednostek paliwa dla Gminy Marciszów 
na rok szkolny 2021/2022 

Określono średnią cenę 

jednostek paliwa  
w następujących 
wysokościach: benzyna 

PB - 5,32 zł/litr, 
olej napędowy ON - 

5,27 zł/litr, gaz LPG - 
2,35 zł/litr. 

7 XXXI/186/2021 w sprawie: zmiany Uchwały budżetowej 
gminy Marciszów na rok 2021 

Zrealizowano 

8 XXXI/188/2021 w sprawie: wprowadzenia zmiany do 

Uchwały Rady Gminy Marciszów Nr 
XIII/80/19 z dnia 30 grudnia 2019 roku  

w sprawie ustalenia wysokości diet 
radnych Rady Gminy Marciszów oraz 

zwrot kosztów podróży służbowych 

Zrealizowano 

9 XXXII/191/2021 w sprawie: zmiany Uchwały budżetowej 
gminy Marciszów na rok 2021 

Zrealizowano 

10 XXXIII/197/2021 w sprawie: zmiany Uchwały budżetowej 
gminy Marciszów na rok 2021 

Zrealizowano 

11 XXXIII/198/2021 w sprawie: wprowadzenia zmiany do 
Uchwały Nr XXIII/148/2020 Rady Gminy 

Marciszów z dnia 29 grudnia 2020 roku 

Przyjęto nowe brzmienie 
załączników: 

Nr 1 - Wieloletnia 
prognoza finansowa na 
lata 2021-2031, 

Nr 2 - Objaśnienia 
dotyczące 

dokonanych zmian, 
Nr 3 - Wykaz 
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zrealizowanych 
przedsięwzięć. 

12 XXXIV/204/2021 w sprawie pokrycia części kosztów 
gospodarowania odpadami 

komunalnymi z dochodów własnych 
niepochodzących z pobranej opłaty  

za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi 

W związku  
z wystąpieniem różnicy 

pomiędzy dochodami  
z pobranej opłaty za 

gospodarowanie 
odpadami 

komunalnymi  
a kosztami 
funkcjonowania 

systemu 
gospodarowania 

odpadami 
komunalnymi, Gmina 
Marciszów pokryła 

część kosztów 
funkcjonowania 

systemu 
gospodarowania 

odpadami 
komunalnymi. 

13 XXXIV/206/2021 w sprawie: zmiany Uchwały budżetowej 

gminy Marciszów na rok 2021 

Zrealizowano 

14 XXXIV/207/2021 w sprawie: ustalenia wysokości diet 

radnych Rady Gminy Marciszów oraz 
zwrot kosztów podróży służbowych 

Zrealizowano 

15 XXXIV/208/2021 w sprawie: ustalenia wydatków, które 
nie wygasają wraz z upływem roku 
budżetowe 2021 

Zrealizowano 

16 XXXIV/209/2021 w sprawie: ustalenia wynagrodzenia 
Wójta Gminy Marciszów 

Zrealizowano 

17 XXXV/214/2021 w sprawie: zmiany Uchwały budżetowej 
gminy Marciszów na rok 2021 

Zrealizowano 

18 XXXV/215/2021 w sprawie: wprowadzenia zmiany do 
Uchwały Nr XXIII/148/2020 Rady Gminy 

Marciszów z dnia 29 grudnia 2020 roku 

Przyjęto nowe brzmienie 
załączników: 

Nr 1 - Wieloletnia 
prognoza finansowa na 
lata 2021-2031, 

Nr 2 - Objaśnienia 
dotyczące 

dokonanych zmian, 
Nr 3 - Wykaz 
zrealizowanych 

przedsięwzięć. 



 

 23 

19 XXXV/216/2021 w sprawie: ustalenia wydatków, które 
nie wygasają wraz z upływem roku 
budżetowe 2021 

Zrealizowano 

20 XXXV/217/2021 w sprawie: uchwały budżetowej gminy 
Marciszów na rok 2022 

Zrealizowano 

21 XXXV/218/2021 w sprawie Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy Marciszów na lata 

2022-2032 

Zrealizowano 

Tabela 8 Uchwały finansowe 
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Uchwały dotyczące spraw organizacyjnych 
 

LP Numer Tytuł Realizacja 

1 XXVI/155/2021 w sprawie: zmiany uchwały Nr II/3/18 

Rady Gminy Marciszów z dnia 29 
listopada 2018 roku w sprawie 
powołania Komisji Rewizyjnej 

Zrealizowano 

2 XXVI/156/2021 w sprawie: nieuwzględnienia petycji  
w sprawie uchwalenia uchwały W 

obronie prawdy, godności i wolności 
człowieka 

Wskazane w treści 
petycji działanie nie 

mieści się w zakresie 
kompetencji Rady 

Gminy Marciszów. 

3 XXVI/157/2021 w sprawie: nieuwzględnienia petycji 
dotyczących masowych szczepień 

przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 

Wskazane w petycji 
zadania nie należą do 

zadań samorządu 
lokalnego. 

4 XXVIII/167/2021 w sprawie: nieuwzględnienia petycji 
dotyczącej Poparcia Rządu 

Tymczasowej Rady Stanu Narodu 
Polskiego Społecznego Komitetu 
Konstytucyjnego 

W świetle przepisów 
Konstytucji 

Rzeczypospolitej Polskiej 
nie ma podstaw 
prawnych do 

rozważenia 
postulowanego  

w petycji udzielenia 
Poparcia Rządowi 
Tymczasowej Rady 

Stanu Narodu Polskiego 
Społecznego Komitetu 

Konstytucyjnego. 

5 XXVIII/168/2021 w sprawie: nieuwzględnienia petycji  

o wydanie opinii w sprawie 
przeprowadzenia referendum 
ludowego 

W obowiązującym 

porządku prawnym brak 
jest instytucji 
referendum ludowego. 

6 XXVIII/171/2021 w sprawie: rozpatrzenia skargi na 
działalność Wójta Gminy Marciszów 

oraz Kierownika Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Marciszowie w 

sprawie zmiany warunków pracy i płacy 

Wójt nie posiada 
uprawnień do 

podejmowania decyzji 
kadrowych w jednostce 

organizacyjnej Gminy, 
zatem nie było 
podstaw, aby skargę na 

działalność Wójta 
Gminy Marciszów uznać 

za zasadną. Zajęcie 
przez Wójta stanowiska 

w tej sprawie 
wskazywałoby na 
przekroczenie przez 

niego uprawnień 
ustawowych. 

W przypadku działań 
podejmowanych przez 



 

 25 

Kierownika GOPS w 
Marciszowie były one 
zgodne z posiadanymi 

uprawnieniami 
pracodawcy w stosunku 

do pracownika oraz 
przeprowadzone 

zgodnie z regulacjami 
kodeksu pracy. Wobec 
tego skargę na 

Kierownika GOPS 
uznano za bezzasadną. 

7 XXIX/172/2021 w sprawie: udzielenia wotum zaufania 
Wójtowi Gminy Marciszów za rok 2020 

Zrealizowano 

8 XXIX/173/2021 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania 
finansowego wraz ze sprawozdaniem  
z wykonania budżetu Gminy Marciszów 

za 2020 rok 

Zrealizowano 

9 XXIX/174/2021 w sprawie: udzielenia Wójtowi Gminy 

Marciszów absolutorium z tytułu 
wykonania budżetu za 2020 rok 

Zrealizowano 

10 XXIX/178/2021 w sprawie: podjęcia apelu 
dotyczącego podjęcia przez Zarząd 
Powiatu Kamiennogórskiego 

skutecznych działań, zmierzających do 
wznowienia pracy zawieszonych 

oddziałów oraz poprawy sytuacji 
kadrowej w Powiatowym Centrum 

Zdrowia w Kamiennej Górze Sp. z o.o. 

Zrealizowano 

11 XXXI/185/2021 w sprawie: zmiany uchwały w sprawie 
inkasa podatku od nieruchomości, 

rolnego, leśnego oraz wyznaczenia 
inkasentów i wysokości wynagrodzenia 

inkaso 

Wyznaczono 
inkasentów. 

12 XXXII/189/2021 w sprawie: wprowadzenia zmiany do 
Uchwały Rady Gminy Marciszów  

Nr II/5/2018 z dnia 29 listopada 2018 
roku w sprawie powołania stałych 

Komisji Rady Gminy Marciszów, 
ustalenia liczby członków oraz składów 

osobowych 

Zrealizowano 

13 XXXIII/195/2021 w sprawie: rozpatrzenia skargi na 
działalność kierownika gminnej 

jednostki organizacyjnej - dyrektora 
Zakładu Gospodarki Komunalnej 

Wodociągi Marciszowskie 

Po zapoznaniu się  
z zarzutami 

przedstawionymi  
w skardze oraz 

stanowiskiem Komisji 
Skarg, Wniosków  

i Petycji, uznano skargę 
za bezzasadną. 
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14 XXXIII/196/2021 w sprawie: rozpatrzenia skargi na 
działalność Wójta Gminy Marciszów  
w sprawie bezprawnego 

uniemożliwienia wykonywania mandatu 
radnego 

Po zapoznaniu się  
z zarzutami 
przedstawionymi  

w skardze oraz 
stanowiskiem Komisji 

Skarg, Wniosków  
i Petycji, uznano skargę 

za bezzasadną. 
Tabela 9 Uchwały organizacyjne 
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Uchwały dotyczące gospodarowania nieruchomościami 
 

LP Numer Tytuł Realizacja 

1 XXVII/159/2021 w sprawie: wyrażenia zgody 
na sprzedaż działek 
położonych  

w Ciechanowicach 

Wyrażono zgodę na sprzedaż 
nieruchomości położonych w 
Ciechanowicach, oznaczonych 

geodezyjnie jako działki nr: 
117/1 o pow. 0,1494 ha, 

117/4 o pow. 0,1650 ha. 
 

Umowy sprzedaży zawarto  
17 grudnia 2021 r.  

2 XXVIII/164/2021 w sprawie wyrażenia zgody na 

zawarcie kolejnych umów 
dzierżawy z dotychczasowymi 

dzierżawcami, których 
przedmiotem są te same 

nieruchomości 

Wyrażono zgodę na zawarcie 

umów dzierżawy  
z dotychczasowymi 

dzierżawcami, na czas 
oznaczony do 3 lat, których 

przedmiotem są te same 
nieruchomości wydzierżawione 
na cele nierolne, tj.: 

1. część działki oznaczonej 
numerem geodezyjnym 479/1  

w Wieściszowicach, 
2. część działki oznaczonej 
numerem geodezyjnym 659/13  

w Marciszowie, 
3. część działki oznaczonej 

numerem geodezyjnym 370/6  
w Ciechanowicach. 

 
Umowy zostały zawarte:  
dla cz. działki 479/1 w dniu  

4 maja 2021 r.,  
dla cz. działki 370/6 i cz. działki 

659/13 w dniu 1 czerwca 2021 r. 

3 XXX/179/2021 w sprawie: wyrażenia zgody 

na sprzedaż nieruchomości 
położonej w Sędzisławiu 

Wyrażono zgodę na sprzedaż 

nieruchomości położonej  
w Sędzisławiu, oznaczonej 
geodezyjnie jako działka nr 215/6 

o, zabudowanej budynkiem 
gospodarczym. 

 
Umowę zawarto w dniu  
14 stycznia 2022 r. 
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4 XXXII/190/2021 w sprawie wyrażenia zgody na 
zawarcie kolejnych umów 
dzierżawy z dotychczasowymi 

dzierżawcami, których 
przedmiotem są te same 

nieruchomości 

Wyrażono zgodę na zawarcie 
umów dzierżawy  
z dotychczasowymi 

dzierżawcami, na czas 
oznaczony do 3 lat, których 

przedmiotem są te same 
nieruchomości wydzierżawione 

na cele rolne, tj.: 
1. część działki oznaczonej 
numerem geodezyjnym 22  

w Ciechanowicach, 
2. część działki oznaczonej 

numerem geodezyjnym 473  
w Wieściszowicach. 

 
Umowy zawarto w dniu 4 
października 2021 r. 

5 XXXIII/192/2021 w sprawie wyrażenia zgody na 
sprzedaż lokalu mieszkalnego 

położonego w budynku 
mieszkalnym  
w Ciechanowicach 

Wyrażono zgodę na sprzedaż 
lokalu mieszkalnego nr 10 

położonego w budynku 
mieszkalnym nr 75 w 
Ciechanowicach, o powierzchni 

28,54m2. 
 

Umowę sprzedaży zawarto  
w dniu 20 kwietnia 2022 r. 

6 XXXIII/193/2021 w sprawie: wyrażenia zgody 
na sprzedaż nieruchomości 
położonej w Ciechanowicach  

Wyrażono zgodę na sprzedaż 
niezabudowanej nieruchomości 
położonej w Ciechanowicach, 

oznaczonej geodezyjnie jako 
działka nr 250/2. 

 
Aktualnie trwa procedura 

sprzedaży. Na dzień 17 maja 
2022 r. wyznaczono termin  
I przetargu. 

7 XXXIII/194/2021 w sprawie wyrażenia zgody na 
sprzedaż nieruchomości 

położonej w Świdniku,  
w granicach działki nr 161 

Wyrażono zgodę na sprzedaż  
w drodze bezprzetargowej 

niezabudowanej nieruchomości 
położonej w Świdniku, 
oznaczonej geodezyjnie jako 

działka nr 161. 
 

Aktualnie trwa procedura 
sprzedaży. 
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8 XXXIV/201/2021 w sprawie wyrażenia zgody na 
nabycie nieruchomości przez 
Gminę Marciszów 

Wyrażono zgodę na odpłatne 
nabycie przez Gminę Marciszów 
następujących nieruchomości 

gruntowych: 
1. nieruchomość położona  

w Marciszowie, oznaczona 
geodezyjnie jako działka  

nr 490/4, 
2. nieruchomość położona  
w Marciszowie, oznaczona 

geodezyjnie jako działka  
nr 563/4, 

3. nieruchomość położona  
w Marciszowie, oznaczona 

geodezyjnie jako działka nr 
109/1. 
 

Nieruchomości zostaną nabyte  
w związku z ich zajęciem pod 

gminną przepompownię 
ścieków. 

9 XXXIV/202/2021 w sprawie wyrażenia zgody na 

nabycie nieruchomości przez 
Gminę Marciszów 

Wyrażono zgodę na odpłatne 

nabycie przez Gminę Marciszów 
nieruchomości gruntowej 

położonej w Marciszowie, 
oznaczonej geodezyjnie jako 

działka nr 307/4. 
 
Umowa sprzedaży została 

zawarta w dniu 24 marca 2022 r. 
Nieruchomość została nabyta  

w związku z jej zajęciem pod 
drogę gminną.  

10 XXXIV/203/2021 w sprawie wyrażenia zgody na 
zniesienie współwłasności 
nieruchomości 

Wyrażono zgodę na zniesienie 
współwłasności nieruchomości 
położonej w Marciszowie, 

oznaczonej geodezyjnie jako 
działka nr 200/9. Zniesienie 

współwłasności nastąpiło 
poprzez odpłatne nabycie przez 
Gminę udziałów od pozostałych 

współwłaścicieli nieruchomości. 
 

Nieruchomość zostanie nabyta  
w związku z jej zajęciem pod 

gminną przepompownię 
ścieków. 
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11 XXXV/213/2021 w sprawie wyrażenia zgody na 
zawarcie kolejnych umów 
dzierżawy z dotychczasowymi 

dzierżawcami, których 
przedmiotem są te same 

nieruchomości 

Wyrażono zgodę na zawarcie 
umów dzierżawy z 
dotychczasowymi dzierżawcami, 

na czas oznaczony do 3 lat, 
których przedmiotem są te same 

nieruchomości wydzierżawione 
na cele rolne, tj.: 

1. część działki oznaczonej 
numerem geodezyjnym 22  
w Ciechanowicach, 

2. działki oznaczonej numerem 
geodezyjnym 202 w 

Ciechanowicach, 
3. część działki oznaczonej 

numerem geodezyjnym 709/2  
w Ciechanowicach, 
4. część działki oznaczonej 

numerem geodezyjnym 380/36  
w Marciszowie, 

5. część działki oznaczonej 
numerem geodezyjnym 430  
w Marciszowie, 

6. część działki oznaczonej 
numerem geodezyjnym 262/2  

w Marciszowie, 
7. część działki oznaczonej 

numerem geodezyjnym 215/7  
w Sędzisławiu, 
8. część działki oznaczonej 

numerem geodezyjnym 380/36  
w Świdniku, 

9. część działki oznaczonej 
numerem geodezyjnym 473  

w Wieściszowicach, 
10. część działki oznaczonej 
numerem geodezyjnym 479/1  

w Wieściszowicach. 
Wyrażono zgodę na zawarcie 

umowy dzierżawy z 
dotychczasowym dzierżawcą,  
na czas oznaczony do 3 lat, 

której przedmiotem jest ta sama 
nieruchomość wydzierżawiona 

na cele nierolne, tj. cześć działki 
oznaczonej numerem 

geodezyjnym 473 w 
Wieściszowicach. 
 

Umowy zawarto w styczniu 2022r.  
Tabela 10 Uchwały dotyczące gospodarowania nieruchomościami 
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Uchwały dotyczące przyjętych lub zaktualizowanych programów i strategii 
 

LP Numer Tytuł Realizacja 

1 XXVII/160/2021 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad 
zwierzętami bezdomnymi oraz 
zapobiegania bezdomności zwierząt na 

terenie Gminy Marciszów w 2021 roku 

Zrealizowano 

2 XXVII/161/2021 w sprawie określenia trybu  

i harmonogramu opracowania Strategii 
Rozwoju Gminy Marciszów na lata 2021-

2030, w tym trybu konsultacji społecznych 

Zrealizowano 

3 XXVII/162/2021 w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu 
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz 

Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla 
Gminy Marciszów na lata 2021-2025 

Zrealizowano 

4 XXVII/163/2021 w sprawie: przyjęcia do realizacji 
Gminnego Programu Profilaktyki  

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla 
Gminy Marciszów na rok 2021 

Zrealizowano 

5 XXVIII/166/2021 w sprawie: zmiany uchwały  
Nr XXVII/161/2021 Rady Gminy Marciszów  

z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie 
określenia trybu i harmonogramu 
opracowania Strategii Rozwoju Gminy 

Marciszów na lata 2021-2030, w tym trybu 
konsultacji społecznych 

Zrealizowano 

6 XXXIV/200/2021 w sprawie: uchwalenia Programu 
współpracy Gminy Marciszów  

z organizacjami pozarządowymi oraz 
podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  

o działalności pożytku publicznego  
i wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2020 

r. poz. 1057 z późń. zm.) na rok 2022 

Zrealizowano 

7 XXXV/211/2021 w sprawie zmiany Uchwały Nr 

XXVII/161/2021 Rady Gminy Marciszów  
z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie 
określenia trybu i harmonogramu 

opracowania Strategii Rozwoju Gminy 
Marciszów na lata 2021-2030, w tym trybu 

konsultacji społecznych 

Zrealizowano 

8 XXXV/212/2021 w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju 
Gminy Marciszów na lata 2021-2030 

Zrealizowano 

Tabela 11 Uchwały dotyczące przyjętych lub zaktualizowanych programów i strategii 
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Uchwały dotyczące usług komunalnych i społecznych 
 

LP Numer Tytuł Realizacja 

1 XXV/151/2021 w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do 
przedszkola publicznego, prowadzonego 
przez Gminę Marciszów, branych pod 

uwagę na drugim etapie postępowania 
rekrutacyjnego, określenia liczby punktów 

za każde z tych kryteriów oraz dokumentów 
niezbędnych do ich potwierdzenia 

Zrealizowano 

2 XXV/152/2021 w sprawie określenia kryteriów 
rekrutacyjnych do I klasy publicznej szkoły 
podstawowej dla kandydatów 

zamieszkałych poza obwodem szkoły, 
liczby punktów za te kryteria oraz 

dokumentów niezbędnych do ich 
potwierdzenia 

Zrealizowano 

3 XXV/153/2021 w sprawie: szczegółowych warunków 
przyznawania i odpłatności za usługi 
opiekuńcze i specjalistyczne usługi 

opiekuńcze, z wyłączeniem 
specjalistycznych usług opiekuńczych dla 

osób z zaburzeniami psychicznymi oraz 
szczegółowych warunków częściowego 
lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak 

również trybu ich pobierania 

W raportowanym 
roku 9 osób 
skorzystało z pomocy 

w formie usług 
opiekuńczych. 

Wysokość 
udzielonego 
wsparcia wyniosła 21 

tys. zł. 

4 XXVIII/165/2021 w sprawie przekazania projektu 

Regulaminu dostarczania wody  
i odprowadzania ścieków obowiązującego 

na terenie Gminy Marciszów do organu 
regulacyjnego 

Przyjęto Regulamin 

dostarczania wody  
i odprowadzania 

ścieków 
obowiązujący na 
terenie Gminy 

Marciszów. 

5 XXX/180/2021 w sprawie przekazania projektu 

Regulaminu dostarczania wody  
i odprowadzania ścieków obowiązującego 

na terenie Gminy Marciszów do organu 
regulacyjnego 

Organ regulujący 

wydał pozytywną 
opinię w sprawie 

przekazanego 
projektu Regulaminu.  
 

Jednocześnie moc 
straciła Uchwała Nr 

XXVIII/165/21 Rady 
Gminy Marciszów  
z dnia 30 kwietnia 

2021 r. 

6 XXX/181/2021 w sprawie: określenia wzorów wniosku  

o przyznanie dodatku mieszkaniowego 
oraz deklaracji o dochodach 

gospodarstwa domowego 

Zrealizowano 



 

 33 

7 XXXI/187/2021 w sprawie uchwalenia Regulaminu 
dostarczania wody i odprowadzania 
ścieków na terenie Gminy Marciszów 

Zrealizowano 

Tabela 12 Uchwały dotyczące usług komunalnych i społecznych 

 
 

Uchwały dotyczące realizacji inwestycji 
 

LP Numer Tytuł Realizacja 

1 XXIX/175/2021 w sprawie: udzielenia dotacji 
Sudeckiemu Przedsiębiorstwu 

Robót Drogowych Sp. z o.o.  
w Jeleniej Górze na prace 

konserwatorskie, 
restauratorskie i roboty 
budowlane przy obiekcie 

wpisanym do rejestru 
zabytków 

Przyznano dotację w wysokości  
7,5 tys. zł na dofinansowanie prac 

konserwatorskich zadania pn. 
Konserwacja i restauracja 

barokowych desek stropowych wraz 
z zabezpieczeniem znajdujących się 
na nich malowideł, w Pałacu  

w Ciechanowicach 
 

Prace zostały wykonane i rozliczone. 

2 XXIX/176/2021 w sprawie: udzielenia dotacji 
Mo-To Mateusz Ziajkiewicz na 

prace konserwatorskie, 
restauratorskie i roboty 

budowlane przy obiekcie 
wpisanym do rejestru 

zabytków 

Przyznano dotację w wysokości  
7,5 tys. zł na dofinansowanie prac 

konserwatorskich związanych  
z robotami budowlanymi w budynku 

nr 25 we wsi Sędzisław. 
 

Prace zostały wykonane i rozliczone. 

3 XXXI/184/2021 w sprawie: zmiany uchwały  
Nr XXIX/175/2021 Rady Gminy 

Marciszów z dnia 28 maja 
2021 r. w sprawie udzielenia 

dotacji Sudeckiemu 
Przedsiębiorstwu Robót 

Drogowych Sp. Z o.o.  
w Jeleniej Górze na prace 
konserwatorskie, 

restauratorskie i roboty 
budowlane przy obiekcie 

wpisanym do rejestru 
zabytków  

Zrealizowano 

Tabela 13 Uchwały dotyczące realizacji inwestycji 
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Uchwały dotyczące współpracy Gminy Marciszów 
 

LP Numer Tytuł Realizacja 

1 XXVI/154/2021 w sprawie wyrażenia zgody na 
zawarcie porozumienia pomiędzy 
Gminą Marciszów, a Gminami 

tworzącymi Zintegrowane Inwestycje 
Terytorialne Aglomeracji 

Jeleniogórskiej oraz przystąpienie do 
prac nad dokumentem strategicznym 

Zintegrowanych Inwestycji 
Terytorialnych Aglomeracji 
Jeleniogórskiej na lata 2021-2029, 

zwanym Planem działań ZIT AJ 

Zrealizowano 

2 XXXIV/205/2021 w sprawie wyrażenia zgody na 

realizację projektu partnerskiego  
z jednostkami samorządu 

terytorialnego Aglomeracji 
Jeleniogórskiej, w ramach którego 
opracowany zostanie Plan Adaptacji 

do Zmian Klimatu Aglomeracji 
Jeleniogórskiej 

W raportowanym roku 

powołano grupy robocze 
pracujące nad Planem 

Adaptacji do Zmian 
Klimatu Aglomeracji 
Jeleniogórskiej. 

3 XXXIV/210/2021 w sprawie: wyrażenia woli kontynuacji 
członkostwa Gminy Marciszów  
w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa 

Działania Kwiat Lnu z siedzibą  
w Czadrowie w okresie planowania 

2021-2027 

Rozpoczęto prace nad 
Lokalną Strategią Rozwoju. 

Tabela 14 Uchwały dotyczące współpracy Gminy Marciszów 

 

 

Uchwały dotyczące opłat i podatków 
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Funkcjonowanie Gminy 
 

Administracja samorządowa 
 

Kierownictwo Urzędu Gminy Marciszów 
 

Wójt Gminy: Wiesław Cepielik 

Pełni kontrolę nad 

pracą: 

• Skarbnika Gminy, 

• Zastępcy Wójta Gminy, 

• Sekretarza Gminy, 

• Referatu Spraw Obywatelskich, 

• Pełnomocnika Informacji Niejawnych, 

• Stanowiska ds. informatyki i monitoringu, 

• Stanowiska ds. obrony cywilnej i zarządzania 

kryzysowego, 

• Radcy Prawnego, 

• Inspektora Ochrony Danych, 

• Inspektora BHP. 

 

Zastępca Wójta 

Gminy: 

Paweł Truszczyński1 

Pełni kontrolę nad 

pracą: 

• Referatu Rozwoju, Gospodarki Komunalnej i Ochrony 

Środowiska, 

• Zakładu Gospodarki Komunalnej Wodociągi 

Marciszowskie. 

 

Sekretarz Gminy: Marta Kwiecień 

Pełni kontrolę nad 

pracą: 

• Referatu Organizacyjno-Społecznego, 

• Jednostek podległych Gminie: Zespołu Szkolno-

Przedszkolnego, Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej 

 

Skarbnik Gminy: Edyta Bania 

Pełni kontrolę nad 

pracą: 

• Referatu Finansów. 

 

 

 

 

  

 
1 Zastępca Wójta Gminy został powołany w dniu 1 stycznia 2022 r. 
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Stan zatrudnienia w Urzędzie Gminy Marciszów 
 

Praca Urzędu Gminy Marciszów w 2021 r. podzielona była na cztery Referaty 

oraz samodzielne stanowiska. W strukturze Urzędu działają poniższe Referaty: 

• Referat Finansowy, 

• Referat Organizacyjno-Społeczny, 

• Referat Rozwoju Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, 

• Referat Spraw Obywatelskich. 

 

W ramach umów zleceń zatrudnieni są: 

• Radca Prawny, 

• Inspektor BHP, 

• Inspektor Ochrony Danych, 

• Informatyk. 

 

W Urzędzie Gminy Marciszów funkcjonuje 38 etatów, w tym 24 etaty stanowią 

stanowiska urzędnicze (z uwzględnieniem: Wójta, Zastępcy Wójta, Sekretarza 

oraz Skarbnika). 

 

W ramach stanowisk pomocniczych i obsługi działa 14 etatów, w tym: 

• 1 etat – pomoc administracyjna,  

• 2 etaty – bibliotekarka,  

• 1 etat – kierowca OSP,  

• 4 etaty – kierowca ciągnika-konserwator,  

• 2 etaty – pracownik gospodarczy,  

• 1,5 etatu – sprzątaczka,  

• 1,5 etatu – opiekun przewozu uczniów,  

• 1 etat – rzemieślnik specjalista-nadzorujący dział gospodarczy. 

 

W raportowanym roku zakończono współprace z 5 osobami, w tym:  

• 1 osoba – likwidacja etatu,  

• 1 osoba – wypowiedzenie umowy przez pracodawcę,  

• 1 osoba – rozwiązanie umowy na mocy porozumienia stron,  

• 2 osoby – rozwiązanie umowy z upływem czasu na jaki były zawarte. 
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Kontrole przeprowadzone w 2021 r. 
 

W dniu 9 listopada miała miejsce kontrola przeprowadzona przez Zakład 

Ubezpieczeń Społecznych w Wałbrzychu w sprawie prawidłowości obliczania 

składek na ubezpieczenie społeczne oraz innych składek oraz terminowości 

opracowywania wniosków o świadczenie emerytalno-rentowe. Przedmiotowa 

kontrola nie wykazała żadnych nieprawidłowości, co było jednoznaczne  

z niewydaniem środków prawnych przez instytucję kontrolującą, czyli Zakład 

Ubezpieczeń Społecznych w Wałbrzychu. 

 

 

System oświaty 
 

Zaprezentowane w tej części Raportu dane dotyczą realizacji zadań 

oświatowych na terenie Gminy Marciszów w roku szkolnym 2020/2021. 

 

W roku szkolnym 2020/2021 Gmina Marciszów była organem prowadzącym  

dla Szkoły Podstawowej i Publicznego Przedszkola funkcjonujących w ramach 

Zespołu Szkolno-Przedszkolnego. Placówki oświatowe prowadzone przez 

Gminę Marciszów funkcjonują w dwóch budynkach: szkoła podstawowa  

w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego przy ul. Szkolnej 2, a przedszkole  

w Centrum Administracyjno-Oświatowym przy ul. Szkolnej 8d. 

 

W roku szkolnym 2020/2021 organizację oraz przebieg procesu kształcenia  

i wychowania w zdecydowanym stopniu determinowała sytuacja 

epidemiologiczna w kraju i wynikająca z niej konieczność ograniczania 

funkcjonowania szkoły w trybie stacjonarnym. W związku z tym przyjęte 

priorytety na rok szkolny 2020/21 oraz zaplanowane działania, chociażby  

w ramach programu wychowawczo-profilaktycznego, musiały ulec zmianie, 

bądź ich realizacja została odroczona na późniejsze terminy. 

 

W dniu 1 września 2020 r. w systemie stacjonarnym w 17 oddziałach szkoły 

podstawowej i w 5 grupach przedszkolnych łącznie naukę rozpoczęło 276 
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uczniów i 114 przedszkolaków. Co warte podkreślenia, wszystkie podania  

o przyjęcie dziecka do placówki wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 

2020/2021 zostały rozpatrzone pozytywnie. 

 

W raportowanym okresie w stosunku do poprzedniego roku szkolnego: 

• liczba dzieci w szkole podstawowej zmalała o 16 uczniów, 

• ogólna liczba uczniów zmalała o 6 uczniów, 

• liczba dzieci uczęszczających do przedszkola wzrosła o 22 dzieci. 

 

Ponadto zgodnie z obowiązującymi przepisami Gmina ponosi koszty 

utrzymania dziecka w niepublicznym i publicznym przedszkolu prowadzonym 

przez inne podmioty niż Gmina Marciszów. W roku szkolnym 2020/2021 w okresie 

wrzesień-kwiecień do tych podmiotów uczęszczało 5 dzieci, w tym: 4 dzieci do 

PPP Stokrotka w Kamiennej Górze i 1 dziecko do Integracyjnego Punktu 

Przedszkolnego Romano drom pe fedyr dzipen w Kamiennej Górze. Natomiast 

w maju 2021 r. do PPP Stokrotka dołączyło kolejne dziecko. Łącznie obciążenie 

budżetu Gminy Marciszów za pobyt 6 dzieci w roku szkolnym 2020/2021 

wyniosło 54 tys. zł. 

 

Liczba etatów pedagogicznych wynosiła 32 pełnych etatów, w tym: 

• 1 etat – pedagog,  

• 1 etat – logopeda,  

• 5/6 etatu – nauczyciel bibliotekarz,  

• 3 etaty – nauczyciele świetlicy, 

• 2 etaty – nauczyciel współorganizujący nauczanie. 

W przedszkolu zatrudnionych było 5 wychowawców sprawujących opiekę nad 

dziećmi oraz specjaliści, którzy realizowali 20 godzin tygodniowo.  

 

Stan zatrudnienia nauczycieli nie ulega zmianie od wielu lat. W Zespole Szkolno-

Przedszkolnym zatrudnieni są nauczyciele z każdej grupy awansu 

zawodowego. Najliczniejszą grupą są nauczyciele posiadający stopień 

awansu nauczyciela dyplomowanego 25 osób, 7 osób to nauczyciele 
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posiadający stopień nauczyciela mianowanego, 2 osoby ze stopniem 

nauczyciela kontraktowego i 1 nauczyciel stażysta, a także 1 nauczyciel bez 

stopnia awansu. W Przedszkolu Publicznym podział zatrudnienia jest 

następujący: 

• 3 nauczycieli dyplomowanych,  

• 1 nauczyciel kontraktowy, 

• 1 stażysta. 

 

W roku szkolnym 2020/2021 jeden nauczyciel podniósł stopień awansu 

zawodowego, uzyskując stopień nauczyciela kontraktowego. 

 

W związku z wprowadzonymi obostrzeniami i ograniczeniami prowadzenia 

zajęć szkolnych z powodu epidemii wirusa SARS-CoV-2 w roku szkolnym 

2020/2021 uczniowie klas I-III odbywali zajęcia stacjonarne przez 86 dni,  

a w systemie nauczania na odległość przez 99 dni. Okres nauki zdalnej wynosił 

53,5 % ogółu godzin dydaktycznych w całym roku szkolnym. W klasach IV-VIII 

zajęcia lekcyjne były prowadzone stacjonarnie przez 61 dni, a zdalne 

nauczanie przez 124 dni, co stanowiło 67% ogółu dni nauki. 

 

Dużym wyzwaniem dla placówek oświatowych było zorganizowanie takiego 

funkcjonowania szkół i przedszkoli, które miałoby możliwie minimalny 

negatywny wpływ na dzieci i młodzież uczęszczające do placówek. W tym 

czasie zostały zrealizowane wszystkie obowiązki zapisane w zmienionym 

rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r.  

Do ważniejszych działań należały: 

• w pierwszych dniach września 2020 r. dokonano rozpoznania wyposażenia 

uczniów i nauczycieli w urządzenia umożliwiające udział lub prowadzenie 

edukacji zdalnej. Rozpoznanie przeprowadzili wychowawcy klas. Zbiorcze 

zestawienia wykazały, że 1 uczeń, nie ma możliwości kontaktu ze szkołą  

za pomocą urządzenia do komunikacji internetowej, poza telefonem 

rodziców oraz liczna grupa uczniów korzysta ze sprzętu komputerowego 

wspólnie z rodzeństwem. W tej sytuacji, na podstawie umowy użyczenia,  
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z zasobów szkoły użyczono 43 zestawy komputerowe. Dyrektor szkoły 

wystąpił do organu prowadzącego o zakup sprzętu komputerowego  

ze specjalnych środków rządowych. W związku z tym Szkole udało się 

pozyskać 46 komputerów; 

• do zdalnego nauczania wykorzystywano aplikację ZOOM i e-dziennik 

Librus; 

• po przeprowadzonych konsultacjach z nauczycielami zostały utrzymane 

plany lekcji dla poszczególnych oddziałów, które obowiązywały na dzień 

rozpoczęcia roku szkolnego, przy czym czas trwania pojedynczej jednostki 

lekcyjnej został skrócony do 30 minut, a 15 minut nauczyciel był do 

dyspozycji uczniów; 

• stale monitorowano postępy uczniów w nauce oraz weryfikowano ich 

wiedzę i umiejętności; 

• wdrożono dokument Zasady funkcjonowania Zespołu Szkolno-

Przedszkolnego w Marciszowie w okresie pandemii COVID-19 w roku 

szkolnym 2020/21 określający m.in. zadania wszystkich pracowników szkoły 

i podstawowe zasady organizacji i prowadzenia zajęć w celu 

zminimalizowania zakażenia koronawirusem lub choroby COVID-19. 

 

Opieką świetlicową objętych było 207 uczniów, natomiast z obiadów 

korzystało 182 uczniów. 

 

W raportowanym okresie średnie oceny roczne w szkole w poszczególnych 

oddziałach były bardzo wysokie. Jednakże nie wszystkim uczniom udało się 

uzyskać promocję do klasy następnej oraz nie wszyscy uczniowie klas 

najstarszych ukończyli szkołę. W roku szkolnym 2020/2021 odbyło się  

8 egzaminów poprawkowych, które zdało 2 uczniów. 5 uczniów otrzymało 

warunkową promocję do klasy programowo wyższej. VIII klasy nie ukończyło  

3 uczniów, a 9 uczniów nie otrzymało promocji do następnej klasy. 
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Do egzaminu ośmioklasisty w 2021 r.  w Zespole Szkolno-Przedszkolnym  

w Marciszowie przystąpiło 31 uczniów. Wyniki uzyskane przez uczniów  

z marciszowskiej szkoły podstawowej wyglądały następująco: 

• średni wynik uczniów z języka polskiego wynoszący 52,52% był niższy o 3,83% 

od średniego wyniku w powiecie kamiennogórskim i o 5,33% niższy  

od średniego wyniku województwa dolnośląskiego 

• średni wynik uczniów z matematyki wynoszący 38,32% był niższy o 3,71%  

od średniego wyniku w powiecie kamiennogórskim i o 7,06% niższy  

od średniego wyniku województwa dolnośląskiego, 

• średni wynik uczniów z języka angielskiego wynoszący 50,45% był niższy  

o 11,71% od średniego wyniku w powiecie kamiennogórskim i o 15,73%  

od średniego wyniku województwa dolnośląskiego. 

 

W roku szkolnym 2020/2021 do szkoły uczęszczało 3 uczniów z orzeczeniami  

o potrzebie kształcenia specjalnego, natomiast 43 uczniów było objętych 

pomocą psychologiczno-pedagogiczną w formach zorganizowanych. 

 

Nauczyciele w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej podjęli niżej 

wymienione działania: 

• zajęcia rozwijające umiejętności uczenia się, w ramach których stosowano 

m.in. Mapę Myśli – skuteczną technikę uczenia się która w innowacyjny 

sposób pozwala uczniom myśleć efektywniej, krytycznie i kreatywnie, 

• zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, 

• zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, 

• zajęcia logopedyczne (specjalistyczne), 

• zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne, 

• zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu. 

 

W ramach przeprowadzonych w raportowanym roku programów, projektów  

i akcji należy wymienić: 

• Program Szkolnego Koła Wolontariatu, 

• Drzwi Otwarte, 
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• Narodowe czytanie – Starsi Młodszym, 

• Realizacja programu Klub Bezpiecznego Puchatka, 

• Realizacja programu Profilaktyka czerniaka, 

• Realizacja programu Kompleksowa profilaktyka wad postawy dzieci  

w wieku 5 - 14 lat, 

• Program Owoce i warzywa w szkole, 

• Program Szklanka mleka,  

• Szkolny program profilaktyki próchnicy zębów, 

• Program edukacji antytytoniowej Nie pal przy mnie proszę,  

• Udział w akcji charytatywnej WOŚP. 

 

W kwestii przeprowadzonych konkursów, przeglądów i zawodów 

wewnątrzszkolnych w okresie sprawozdawczym odbyły się: 

• Szkolny dzień tabliczki mnożenia, 

• Międzynarodowy Dzień Pisarzy, 

• Akcja Żonkile 

• Akcja sadzenia drzewek #100drzewna100latdziałalności Związku 

Ochotniczych Straży Pożarnych RP  

• Szkolny Konkurs plastyczny Sporty zimowe Żyrafy Lokatki, 

• Szkolny Konkurs plastyczny Projekt koszulki SKO, 

• Konkurs wiedzy Witaminki dla chłopczyka i dziewczynki, 

• Konkurs wiedzy Matematyczny As, 

• Konkurs wiedzy Moja ojczyzna, 

• Konkurs recytatorski klas I – III Humor w wierszach Jana Brzechwy. 

 

Szkoła zrealizowała również szereg działań na rzecz rodziców, w tym m.in.:  

Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały, Jak organizować naukę w domu, Nowe 

zagrożenie w Internecie – patotreści oraz Jak pomóc dziecku, by radziło sobie 

z emocjami?. 
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Pracownicy placówek oświatowych w raportowym roku odbyli szereg szkoleń  

i kursów, których celem było podniesienie ich kompetencji. Z określonych form 

doskonalenia skorzystało: 

• 2 osoby – konferencje, 

• 29 osób – szkolenia online, 

• 1 osoba – kursy e-learning, 

• 5 osób – kursy doskonalące, 

• 4 osoby – studia podyplomowe, 

• 13 osób – webinaria. 

 

Z planu wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli zostały zrealizowane 

zagadnienia związane ze wspieraniem nauczycieli w zakresie pracy  

z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Przedmiotem szkoleń 

były: 

• SPE w nauczaniu zdalnym; praca indywidualna i grupowa z uczniem  

ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, 

• Indywidualizacja pracy z uczniem na lekcjach prowadzonych zdalnie,  

• Jak pracować w szkole z dzieckiem z autyzmem i z zespołem Aspergera,  

• Nauczanie eksperymentalne dla nauczycieli współorganizujących proces 

kształcenia. 

 

 

Dodatkowo nauczyciele uczestniczyli w następujących zewnętrznych formach 

doskonalenia w zakresie pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach 

edukacyjnych:  

• studia podyplomowe: z tyflopedagogiki, oligofrenopedagogiki  

(1 nauczyciel), 

• kursy doskonalące EEG – Biofeedback I Stopnia (2 nauczycieli), 

• warsztaty Wspieranie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,  

• szkolenia:  

− Tutoring w szkole - Wychować człowieka mądrego, 

− Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – współpraca 

nauczyciela współorganizującego kształcenie specjalne  

i prowadzącego, 
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− Praktyczne zastosowanie integracji sensorycznej w pracy z dziećmi  

(10 nauczycieli), 

• konferencja Uczymy się pomagać dzieciom i młodzieży w kryzysie. 

 

W kwestii przyznanych stypendiów sytuacja w raportowanym roku wyglądała 

następująco: 

• stypendia motywacyjne – 44 uczniów otrzymywało kwotę w wysokości  

50 zł miesięcznie, 

• stypendia socjalne – 18 pozytywnie rozpatrzonych wniosków na  

20 złożonych, 

• stypendia Wójta Gminy Marciszów – 7 uczniów ze średnią ocen powyżej 5,0 

i wzorowe zachowanie otrzymało stypendium w kwocie 500 zł. 

 

W okresie sprawozdawczym w celu poprawy estetyki i bezpieczeństwa 

uczniów przeprowadzono niżej wymienione prace remontowe: 

• naprawa zarysowań i spękań oraz ubytków elewacji kompleksu,  

• oczyszczanie spodu świetlika dachowego w łączniku,  

• wymiana uszkodzonych płytek w sanitariatach poddasza,  

• wymiana drzwi w toaletach,  

• malowanie (gabinet pedagoga, klasa nauczania zintegrowanego, klasa 

historii, klasy przedszkolne, korytarz, blok żywieniowy, ciąg komunikacyjny), 

• mycie elewacji budynku szkoły od strony boiska, 

• wymiana uszkodzonych płytek na schodach przed wejściem głównym do 

budynku szkoły,  

• położenie tynku żywicznego w korytarzu przedszkolnym,  

• kompleksowy remont szatni,  

• naprawa parapetów w salach lekcyjnych z likwidacją ubytków. 
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Działalność z zakresu polityki społecznej 
 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Marciszowie (dalej: GOPS) funkcjonuje 

jako gminna jednostka organizacyjna pomocy społecznej. Na poziomie 

lokalnym wykonuje zadania skierowane na wsparcie i poprawę warunków 

życia mieszkańców Gminy Marciszów.  

 

W celu prawidłowej realizacji powierzonych obowiązków GOPS na dzień  

31 grudnia 2021 r. na podstawie umowy o pracę zatrudniał 7 pracowników,  

w tym: 

• kierownika ośrodka, 

• 3 pracowników socjalnych, 

• 1 pracownika realizującego zadania wynikające m.in. z ustawy  

o świadczeniach rodzinnych i funduszu alimentacyjnego, 

• 1 pracownika realizującego zadania wynikające m.in z ustawy  

o świadczeniach wychowawczych, dodatków mieszkaniowych  

i energetycznych oraz profilaktyki uzależnień, 

• 1 głównego księgowego. 

Jednocześnie GOPS zatrudniał na umowę zlecenie opiekunkę świadczącą 

usługi opiekuńcze i asystenta rodziny. 

 

W 2021 r. łącznie utrzymanie GOPS kosztowało blisko 470 tys. zł, natomiast 

wydatki poniesione przez instytucję na realizację powierzonych działań 

wyniosły blisko 7,5 mln zł. 

 

W raportowanym roku w Gminie Marciszów pomocą społeczną objęto  

257 osób w 146 rodzinach, stanowiących około 5,94 % ogółu mieszkańców 

Gminy. Głównym powodem korzystania ze świadczeń pomocy społecznej 

było: ubóstwo, bezrobocie oraz niepełnosprawność. 

 

 

Jedną z podstawowych form pomocy osobom wykluczonym lub zagrożonym 

wykluczeniem społecznym jest wsparcie finansowe w postaci zasiłków.  
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W 2021 r. osobom zamieszkującym obszar Gminy Marciszów wypłacono niżej 

wymienione zasiłki: 

• 30 osobom, w tym 29 żyjącym samotnie, wypłacono 309 zasiłków stałych 

na łączną kwotę 177 tys. zł, 

• 60 osobom, w tym 55 osobom z powodu bezrobocia, wypłacono  

420 zasiłków okresowych na łączną kwotę 157 tys. zł, 

• 41 osobom wypłacono 44 zasiłki celowe z przeznaczeniem na: odzież, leki, 

opał i przewóz na łączną kwotę 22 tys. zł, 

• 5 osobom przyznano zasiłki celowe na pokrycie wydatków powstałych  

w wyniku zdarzenia losowego na łączną kwotę 6 tys. zł. 

 

Mieszkańcy Gminy Marciszów w raportowanym roku korzystali z możliwości 

otrzymywania świadczeń wychowawczych 500+, których łącznie wypłacono 

ponad 8 tys. na łączną kwotę ponad 4 mln zł. 

 

Znaczącą formą pomocy społecznej było wypłacanie świadczeń w ramach 

świadczeń rodzinnych, których wysokości i liczba w 2021 r. prezentowały się 

następująco: 

• zasiłek rodzinny – 276 tys. zł, 

• urodzenie dziecka (17 świadczeń) – 7 tys. zł, 

• opieka nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego  

(76 świadczeń) – 30 tys. zł, 

• samotne wychowywanie dziecka (105 świadczeń) – 21 tys. zł, 

• kształcenie i rehabilitacja dziecka niepełnosprawnego (123 świadczenia)  

– 13 tys. zł, 

• rozpoczęcie roku szkolnego (240 świadczeń) – 13 tys. zł, 

• podjęcie przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania  

(343 świadczenia) – 24 tys. zł, 

• wychowywanie dziecka w rodzinie wielodzietnej (580 świadczeń)  

– 53 tys. zł, 

• zasiłki pielęgnacyjne (1075 świadczeń) – 232 tys. zł, 

• świadczenia pielęgnacyjne (393 świadczenia) – 751 tys. zł, 
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• jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka (26 świadczeń)  

– 26 tys. zł, 

• świadczenia rodzicielskie (134 świadczenia) – 119 tys. zł. 

 

Na realizację zadania związanego z dożywianiem dzieci i zapewnieniem 

posiłku w 2021 r. łącznie poniesiono kwotę w wysokości 120 tys. zł, z czego  

51,5 tys. zł stanowiły środki własne Gminy. Pomoc w formie dożywiania była 

realizowana w ramach wieloletniego programu rządowego Posiłek w szkole  

i w domu. Z tej formy wsparcia łącznie skorzystało 35 dzieci z 21 rodzin.  

 

W ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej 

Potrzebującym realizowanego był w okresie od marca do września 2021 r. 

pomoc żywnościowa trafiła do 140 osób z Gminy Marciszów. 

 

W 2021 r. Gmina Marciszów ponosiła koszty w łącznej wysokości blisko  

300 tys. zł w ramach opłaty pobytu 9 mieszkańców Gminy w domach pomocy 

społecznej. 

 

Ważnym zadaniem GOPS było świadczenie usług opiekuńczych, które  

w szczególności przysługują osobom samotnym, które z powodu wieku, 

choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej 

pozbawieni. W raportowanym roku Wsparciem w postaci usług opiekuńczych 

objęto 9 osób w wymiarze 934 godzin. Natomiast specjalistycznymi usługami 

opiekuńczymi dla osób z zaburzeniami psychicznymi objęto 1 osobę z obszaru 

Gminy Marciszów.  

 

GOPS w raportowanym roku przystąpił do Programu Opieka wytchnieniowa  

w ramach Funduszu Solidarnościowego. Program był realizowany w formie 

świadczenia usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego  

w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej. Tą formą wsparcia objęto  
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3 opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad niepełnosprawnym 

członkiem rodziny. 

 

W ramach realizacji Programu Wspieraj Seniora Gminie Marciszów udało się 

pozyskać 7,5 tys. zł na realizację zadań związanych z zapewnieniem wsparcia 

osobom starszym i samotnym powyżej 70 roku. Seniorzy mogli liczyć na pomoc 

pracowników ośrodka pomocy społecznej w zakresie: 

• dostarczenia zakupów, 

• załatwienia drobnych spraw urzędowych, 

• dostarczenia ciepłych posiłków. 

 

W kwestii udzielania schronienia GOPS Marciszów posiada podpisane 

porozumienie o współpracy z Towarzystwem Pomocy im. Św. Brata Alberta  

- Schronisko dla Bezdomnych w Świdnicy na czas nieoznaczony. Porozumienie 

obejmuje zapewnienie schronienia 3 osobom. W przypadku wykorzystania 

tego limitu GOPS kierował potrzebujących do innych ośrodków. W 2021 r. 

liczba osób, którym przyznano decyzją tymczasowe miejsce w noclegowni 

albo schronisku dla bezdomnych, ośrodku wsparcia, wyniosła  

4 potrzebujących. 

 

W 2021 r. wyłącznie z pomocy społecznej w postaci świadczenia pracy 

socjalnej skorzystały łącznie 23 rodziny, natomiast z uwzględnieniem innych 

świadczeń łącznie wsparto 146 rodzin. 

 

Ważnym elementem działalności Gminy Marciszów w raportowym roku było 

wspieranie rodzin z obszaru Gminy. Realizacja działań w tym zakresie 

odbywała się poprzez wdrażanie zapisów Programu Wspierania Rodziny  

na lata 2022-2024 w Gminie Marciszów, który był adresowany do rodzin 

przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze oraz wymagających 

stałego monitorowania i zainteresowania ze strony pracowników socjalnych, 

asystenta rodziny, pedagogów szkolnych, pracowników przychodni 

medycznych, policji, kuratorów sądowych lub przedstawicieli innych instytucji 
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działających na rzecz poprawy funkcjonowania rodziny. To właśnie rodziny  

z trudnościami opiekuńczo-wychowawczymi stanowią znaczną część klientów 

pomocy społecznej. Najczęściej niezaradność rodziny w opiece i wychowaniu 

własnych dzieci łączy się z dysfunkcjami takimi, jak: uzależnienia, przemoc 

domowa, zaburzenia równowagi systemu rodzinnego w sytuacjach 

kryzysowych, problemy w pełnieniu ról rodzicielskich, małżeńskich  

i zawodowych. W tym kontekście podstawowym zadaniem Gminnego 

Ośrodka Pomocy Społecznej było bezpośrednie organizowanie i wykonywanie 

zadań związanych z zaspokojeniem potrzeb jednostek i rodzin pozostających 

w trudnej sytuacji życiowej poprzez rozpoznawanie tych potrzeb oraz 

bezpośrednie i pośrednie udzielanie świadczeń w formie pieniężnej, rzeczowej 

i usługowej.  

 

W 2021 r. z terenu Gminy Marciszów w pieczy zastępczej zarówno w rodzinach 

zastępczych, jak i rodzinnych domach dziecka, przebywało 9 dzieci z 6 rodzin 

(wszystkie umieszczenia odbyły się na podstawie wyroków sądowych). Gmina 

na ten cel wydatkowała ogółem kwotę 59 tys. zł. 

 

W raportowanym roku wypłacono świadczenia z funduszu alimentacyjnego 

dla 23 uprawnionych na ogólną kwotę 114 tys. zł. 

 

Kolejną formą wsparcia rodzin było objęcie ich pracą socjalną i prowadzenie 

współpracy z asystentem rodziny. W 2021 r. liczba rodzin objętych pracą 

socjalną wyniosła 146 rodziny (275 osób w rodzinach). Wnikając szczegółowo 

w stan rodziny – jej skład i formę – należy stwierdzić, że pomoc udzielana była 

przede wszystkim rodzinom wielodzietnym. Natomiast głównym powodem 

przyznawania pomocy w raportowanym roku było ubóstwo, bezrobocie, 

niepełnosprawność i choroba. 

 

W 2021 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej swoje zadania realizował 

jeden asystent rodziny. Na sfinansowanie kosztów wynagrodzenia dla 

asystenta Gmina wydatkowała prawie 35 tys. zł. Asystent rodziny prowadzi 
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pracę z rodziną w miejscu jej zamieszkania lub w miejscu wskazanym przez 

rodzinę. Praca asystenta opiera się na bezpośrednim kontakcie z klientami  

w miejscu ich zamieszkania. Co ważne, asystent rodziny zatrudniony był  

w ramach umowy zlecenia i zadaniowego trybu pracy, co pozwoliło na pracę 

z rodzinami w różnych godzinach, także poza godzinami pracy Gminnego 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Marciszowie. W 2021 r. asystent rodziny miał 

pod opieką 10 rodzin, w tym 18 dzieci. Rodziny głównie zmagały się takimi 

problemami, jak: bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych, 

uzależnienia, alkoholizm, niepełnosprawność, bezrobocie, ubóstwo i trudności 

w prowadzeniu gospodarstwa domowego. W związku z rozpoznanymi 

problemami dotykającymi mieszkańców Gminy, sporządzono wykaz rodzin 

objętych szczególnym nadzorem ze strony pracowników socjalnych, na którym 

znalazło się 8 rodzin. 

 

Prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów 

alkoholowych, przeciwdziałaniem narkomanii oraz przeciwdziałaniem 

przemocy w rodzinie należy do zadań własnych Gminy. Wykonanie 

wskazanych zadań własnych Gminy Marciszów umożliwia opracowany 

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 

Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Marciszów przyjęty Uchwałą  

Nr XXVII/163/2021 Rady Gminy Marciszów z dnia 26 marca 2021 roku oraz 

Pogram Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy 

dla Gminy Marciszów na lata 2021-2025 przyjęty Uchwałą Nr XXVII/162/2021 

Rady Gminy Marciszów z dnia 26 marca 2021 r. 

W kwestii zwalczania narkomanii w raportowanym roku wydatkowano środki 

finansowe w wysokości 2,7 tys. zł, natomiast w kwestii przeciwdziałania 

alkoholizmowi wysokość wydatków kształtowała się na poziomie blisko  

27 tys. zł. 

 

Realizując cele zawarte w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021, 

skupiono się na profilaktyce, w szczególności na: 
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• zapobieganiu picia alkoholu przez osoby niepełnoletnie, wszechstronnej 

pomocy rodzinom z problemem alkoholowym oraz edukacji społecznej, 

• działaniach na rzecz poprawy bezpieczeństwa i przestrzegania prawa, 

• wypracowaniu wśród dzieci, młodzieży i osób dorosłych racjonalnych 

postaw wobec alkoholu, narkotyków i innych substancji o działaniu 

odurzającym poprzez wdrażanie i realizację programów profilaktycznych. 

 

Realizatorem Programów od 1 kwietnia 2021 r. był Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Marciszowie. 

 

Ważnym elementem działań realizowanych w ramach zapobiegania wyżej 

wymienionych problemów społecznych była praca Gminnej Komisji 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, która w 2021 r. pracowała  

w składzie: 

• Jacek Płaszewski – przewodniczący, 

• Teresa Krajewska-Wiśniak – zastępca przewodniczącego, 

• Danuta Polańska – sekretarz, 

• Jadwiga Adamczyk – członek, 

• Grażyna Bąkowicz – członek, 

• Krystyna Dziuba – członek, 

• Anita Pociecha – członek. 

 

Głównym zadaniem Komisji było inicjowanie zadań związanych z profilaktyką  

i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz podejmowanie czynności 

zmierzających do orzekania o zastosowaniu wobec osób uzależnionych  

od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa 

odwykowego. W celu realizacji przedmiotowych zadań Komisja  

w raportowanym roku podjęła współpracę z: 

• Zespołem Szkolno-Przedszkolnym w Marciszowie, 

• Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Marciszowie,  

• Powiatową Komendą Policji w Kamiennej Górze,  

• Radami Sołeckimi, 
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• Punktem Konsultacyjnym dla osób uzależnionych i członków ich rodzin, 

• Punktem Doradztwa Prawnego dla osób zamieszkałych na terenie Gminy 

Marciszów. 

 

W 2021 r. do Komisji wpłynęło 29 wniosków o wszczęcie postępowania  

w przedmiocie uzależnienia od alkoholu. W przypadku 8 osób skierowano 

zaproszenia na posiedzenie Komisji z problem alkoholowym. W przypadku 

pozostałych osób wydano 37 zaproszeń do Punktu Konsultacyjnego dla osób 

uzależnionych i członków ich rodzin w Marciszowie. W okresie 

sprawozdawczym Komisja obradowała dwa razy. 

 

W przypadku realizacji zadań obejmujących zwiększenie dostępności pomocy 

terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu od dnia  

1 sierpnia 2021 r. funkcjonował Punkt Konsultacyjny w dawnej siedzibie Banku 

Spółdzielczego w Marciszowie. Na podstawie umowy zlecenia  

z Certyfikowanym Specjalistą Psychoterapii Uzależnień. Jego zadaniem było 

nie tylko przekazywanie informacji o możliwościach podjęcia leczenia 

zamkniętego i zmotywowanie do niego, ale również: 

• udzielanie wsparcia po zakończeniu leczenia poprzez rozmowy 

podtrzymujące, 

• rozpoznanie w trakcie rozmowy przemocy domowej i udzielanie 

stosownego wsparcia i informacji o możliwościach powstrzymywania 

przemocy, 

• zainicjowanie interwencji w przypadku zdiagnozowanej przemocy 

domowej. 

W okresie działania Punktu łącznie odbyło się 56 wizyt, w trakcie których można 

było skorzystać z usług terapeuty. Punkt czynny był w każdą pierwszą i trzecią 

środę miesiąca, a od 1 listopada do końca 2021 r. ze względu na zwiększoną 

potrzebę na usługi terapeutyczne zwiększono liczbę dni otwarcia Punktu do  

3 razy w miesiącu. 

 



 

 53 

W ramach realizacji zadań z zakresu udzielania rodzinom, w których występują 

problemy uzależnień, pomocy psychospołecznej, prawnej oraz ochrony przed 

przemocą w rodzinie uruchomiono Punkt Doradztwa Prawnego przy Punkcie 

Konsultacyjnym dla osób uzależnionych i członków ich rodzin w Marciszowie, 

który rozpoczął swoją działalność w dniu 20 kwietnia 2021 r. Punkt doradztwa 

prawnego czynny był raz w miesiącu w godzinach od 9.00 do 13.00.  

Od momentu jego powstania do końca 2021 r. odbyło się łącznie 30 wizyt,  

w czasie których udzielano porad prawnych osobom zagrożonych 

wykluczeniem społecznym. 

 

W zakresie zapobiegania i pomocy związanej ze zjawiskiem przemocy 

domowej na terenie Gminy Marciszów działa Zespół Interdyscyplinarny  

ds. Przemocy w Rodzinie. W 2021 r. roku odbyły się: 

• 4 spotkania Zespołu Interdyscyplinarnego, 

• 28 spotkań grup roboczych w związku z założeniem Niebieskiej Karty dla 

ofiar przemocy. 

 

W raportowanym okresie wpłynęło 14 Niebieskich Kart. 

 

Istotnym elementem prowadzonego wsparcia dla mieszkańców Gminy 

Marciszów borykających się z problemami społecznymi, w szczególności 

dotykającymi dzieci i młodzież oraz ich rodziny, była współpraca i realizacja 

Programów pomocowych w ramach działalności Zespołu Szkolno-

Przedszkolnego. Dla uczniów w 2021 r. zorganizowano: 

• warsztaty profilaktyczne O słowach, co mają kolce, 

• widowisko artystyczne z zakresu profilaktyki, 

• Dzień zdrowego śniadania – projekt w ramach ogólnopolskiej akcji 

Śniadanie daje moc. 

 

Gmina Marciszów w raportowanym roku opracowała Diagnozę lokalnych 

zagrożeń społecznych, która pozwoliła na rozpoznanie skali lokalnych 

zagrożeń społecznych na terenie gminy Marciszów. Badania, które miały 
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miejsce we wrześniu i październiku 2021 zostały przeprowadzone przez 

specjalistów z Centrum Rozwoju Edukacji i Kompetencji INVESIS.  

Z przedstawionego raportu z badania wynikają ogólne wniosku  

i rekomendacje w brzmieniu: 

• zwiększanie dostępności i skuteczności pomocy terapeutycznej dla osób 

uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin,  

• prowadzenie i wspieranie edukacji publicznej w zakresie problemów 

uzależnień i przemocy, 

• wspieranie społeczności lokalnych w rozwiązywaniu problemów 

uzależnienia oraz przeciwdziałanie przemocy. 

 

Jako formę wsparcia mieszkańców Gminy Marciszów należy również wymienić 

możliwości z korzystania z Karty Dużej Rodziny, stanowiącej ogólnopolski system 

zniżek, stworzony z myślą o rodzinach wielodzietnych, które oferowane są 

zarówno przez instytucje publiczne, jak i firmy prywatne. W okresie od stycznia 

do grudnia 2021 r. GOPS wydał 44 Karty dla 14 rodzin z terenu Gminy 

Marciszów, które wychowują lub wychowywały co najmniej 3 dzieci.  

 

W kwestii pomagania mieszkańcom w zapewnieniu im dogodnych warunków 

mieszkaniowych GOPS wypłacił dodatki mieszkaniowe dla 17 gospodarstw 

domowych na kwotę 25 tys. zł oraz wydano 22 decyzje o wypłacie dodatku 

energetycznego dla 12 rodzin na kwotę blisko 2 tys. zł 
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Działalność samorządowych jednostek budżetowych 
 

 

Zakład Gospodarki Komunalnej Wodociągi Marciszowskie 
 

Zakład Gospodarki Komunalnej Wodociągi Marciszowskie z siedzibą  

w Marciszowie prowadzi działalność związaną ze zbiorowym zaopatrzeniem  

w wodę oraz zbiorowym odprowadzaniem ścieków w zakresie:  

• zakupu hurtowego wody  

• zbiorowego zaopatrzenia w wodę   

• zbiorowego odprowadzania ścieków i gospodarki ściekami. 

Ponadto jednostka zobowiązana jest do zapewnienia sprawności 

posiadanych urządzeń i przyłączy wodociągowych, do realizacji usług 

dostawy wody w wymaganej ilości i jakości, pod odpowiednim ciśnieniem oraz 

urządzeń i przyłączy kanalizacyjnych do realizacji usług odprowadzania (w tym 

oczyszczania ścieków) w sposób ciągły i niezawodny, zgodnie  

z obowiązującymi przepisami. 

 

W celu zaopatrzenia mieszkańców w wodę, Zakład kupuje hurtowo wodę  

od Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji z siedzibą w Wałbrzychu  

i dystrybuuje ją sieciami wodociągowymi przekazanymi przez Gminę 

Marciszów do eksploatacji. 

 

Należy zaznaczyć, że w raportowanym roku zbiorowym zaopatrzeniem w wodę 

mieszkańców Gminy Marciszów zajmowali się również: Wałbrzyskie 

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp z o.o. z siedzibą przy  

Al. Wyzwolenia 39 w Wałbrzychu oraz Zakłady Uzdatniania Wody przy  

ul. Nadrzecznej 43 i Głównej 25 w Marciszowie. 

 

W poniższej tabeli zostały przedstawione dane dotyczące systemu wodno-

kanalizacyjnego w Gminie Marciszów obejmujące liczbę użytkowników, liczbę 

zawartych umów na wywóz nieczystości płynnych oraz ilość rozliczonej wody. 

Zgodnie z przedstawionymi informacjami widać, że liczba użytkowników sieci 



 

 56 

wodno-kanalizacyjnej zwiększa się rok rocznie, natomiast wartość rozliczonej 

wody i ścieków jest niższa niż w roku 2020. 

 

DANE 2019 2020 2021 

Liczba osób przyłączonych do sieci wodociągowej 164 171 179 

Liczba osób przyłączonych do sieci kanalizacyjnej 373 519 537 

Liczba umów na wywóz nieczystości płynnych 342 350 366 

Ilość rozliczonej wody 13352 m3 16949 m3 15446 m3 

Ilość rozliczonych ścieków 67190 m3 97306 m3 86199 m3 

Tabela 15 System wodno-kanalizacyjny 

 

W zarządzie Zakładu znajdowały się niżej wymienione obiekty i urządzenia 

wodociągowo-kanalizacyjne: 

• sieć wodociągowa dla miejscowości Świdnik, 

• sieć wodociągowa dla miejscowości Ciechanowice, 

• sieć wodociągowa i kanalizacyjna przy ul. Słonecznej w Marciszowie (nowe 

osiedle), 

• sieć wodociągowa i kanalizacyjna w Sędzisławiu (nowe osiedle), 

• sieć wodociągowa i kanalizacyjna przy ul. Dworcowej w Marciszowie, 

• sieć wodociągowa i kanalizacyjna ul. Pogodna w Marciszowie, 

• sieć wodociągowa i kanalizacyjna ul. Piekarska w Marciszowie, 

• sieć wodociągowa i kanalizacyjna ul. Pocztowa w Marciszowie, 

• sieć wodociągowa i kanalizacyjna do działek budowlanych nr 305/19  

do 305/27 w Marciszowie, 

• sieć kanalizacji sanitarnej dla m. cz. Pustelnik, cz. Ciechanowic, Marciszowa 

i Wieściszowic, 

• oczyszczalnia ścieków wraz z kanalizacją dla miejscowości Sędzisław, 

• oczyszczalnia ścieków w Marciszowie, 

• lokalne oczyszczalnie ścieków typu Turbo-Jet w m. Wieściszowice 

i Ciechanowice (łącznie 7 obiektów). 

 

 

W kwestii wykonanych zadań remontowych i modernizacyjnych istniejących 

sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, w raportowanym roku Zakład 
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przeprowadzał prace związane z zabezpieczeniem bieżącego utrzymania 

zaopatrzenia w wodę i bieżącego odbioru ścieków komunalnych. 

 

W raportowanym roku nie powstały żadne nowe elementy infrastrukturalne. 

 

W 2021 r. średnia liczba etatów w Zakładzie wynosiła 9,75 etatu, w tym: 

• 4 osoby w administracji – dyrektor (0,5 etatu), zastępca dyrektora, inspektor 

ds. rozliczeń, inspektor ds. płac i pracowniczych oraz główna księgowa 

(0,25 etatu), 

• 6 osób fizycznych na pełny etat do obsługi sieci wod-kan, pompowni, stacji 

podnoszenia ciśnienia i oczyszczalni. 
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Działania inwestycyjno-rozwojowe 
 

 

W 2021 r. Gmina Marciszów poniosła niżej wymienione wydatki majątkowe 

związane z realizacją działań inwestycyjnych na terenie Gminy: 

 

1. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych 114497D w Marciszowie 

– na realizację zadania wydatkowano kwotę 265,583,48 zł (roboty 

budowlane – 258.665,28 zł). Na wykonanie inwestycji uzyskano dotację  

z budżetu Województwa Dolnośląskiego   w wysokości 109.166,40 zł;  

 

2. Marciszów II droga dojazdowa do gruntów rolnych – na realizację zadania 

wydatkowano kwotę 213.404,73 zł (roboty budowlane – 209.486,53 zł). Na 

realizację inwestycji uzyskano dotację z budżetu Województwa 

Dolnośląskiego w wysokości 54.432,00 zł; 

 

3. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 328 w km 114+150 – 115+140 w zakresie 

budowy chodnika w m. Marciszów – na opracowanie dokumentacji 

projektowej wydatkowano kwotę 19.999,00 zł; 

 

4. Przebudowa drogi gminnej nr 114443D w Ciechanowicach – na realizację 

zadania wydatkowano kwotę 531.083,28 zł (roboty budowlane – 525.008,00 

zł). Na realizację inwestycji uzyskano dofinansowanie z Rządowego 

Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 294.350,58 zł; 

 

5. Przebudowa drogi gminnej nr 114376D w Sędzisławiu – na realizację 

zadania wydatkowano kwotę 439.865,76 zł (roboty budowlane  

– 434.865,76 zł); 

 

6. Przebudowa drogi gminnej dz. nr 337 w Marciszowie – na realizację zadania 

wydatkowano kwotę 81.091,75 zł; 

 

7. Przebudowa drogi gminnej dz. nr 474/2 w Sędzisławiu – na realizację 

zadania wydatkowano kwotę 130.909,39 zł (roboty budowlane  

– 126.404,39 zł); 
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8. Wykonanie dokumentacji przebudowy drogi gminnej nr 114367D  

w Sędzisławiu – na wykonanie dokumentacji wydatkowano kwotę  

6.150,00 zł; 

 

9. Utwardzenie dz. nr 116/2 w Domanowie – na realizację inwestycji 

wydatkowano kwotę 56.899,80 zł; 

 

10. Utwardzenie drogi gminnej dz. nr 305/28 w Marciszowie – na realizację 

inwestycji wydatkowano kwotę 50.000,00 zł; 

 

11. Wykonanie płyt betonowych pod wiaty przystankowe – na realizację 

inwestycji wydatkowano kwotę 25.079,70 zł; 

 

12. W ramach realizacji zadań dotyczących oczyszczania terenu Gminy 

Marciszów zakupiono ciągnik rolniczy (210.197,16 zł) oraz pług do 

odśnieżania i posypywarki (66.835,74 zł); 

 

13. Wykonanie oświetlenia drogowego w Domanowie – na realizację inwestycji 

wydatkowano kwotę 87.026,24 zł, w tym:  

• budowa obwodu oświetlenia drogowego (82.410,00 zł), 

• montaż dwóch latarni solarnych (4.603,45 zł); 

 

14. Wykonanie oświetlenia drogowego w Marciszowie – na realizację 

inwestycji wydatkowano kwotę 128.920,06 zł, w tym:  

• budowa obwodu oświetlenia drogowego przy ul. Nadrzecznej 

(84.111,23 zł), 

• budowa obwodu oświetlenia drogowego przy ul. Sołeckiej (74.565,08 

zł); 

 

15. Budowa oświetlenia drogowego w Pastewniku – na realizacje zadania 

wydatkowano kwotę 58.555,78 zł (roboty budowlane – 58.542,99 zł);   

 

16. Budowa oświetlenia drogowego w Sędzisławiu – na realizację inwestycji 

wydatkowano kwotę 92.407,88 zł, w tym:  

• budowa dwóch obwodów oświetlenia drogowego (77.778,98 zł), 

• montaż dwóch latarni solarnych (14.603,45 zł); 
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17. Wykonanie oświetlenia drogowego w Ciechanowicach – na realizację 

inwestycji wydatkowano kwotę 38.497,59 zł, w tym:  

• wykonanie dokumentacji projektowej obwodu oświetlenia drogowego 

(9.225,00 zł),  

• montaż czterech latarni solarnych (29.206,89 zł); 

 

18. Modernizacja – wymiana lamp oświetleniowych na energooszczędne we 

wsi Nagórnik – na wymianę trzech opraw w technologii LED wydatkowano 

kwotę 3.321,00 zł; 

 

19. Wykonanie oświetlenia drogowego w Pustelniku – na montaż dwóch latarni 

solarnych wydatkowano kwotę 14.603,45 zł; 

 

20. Wykonanie oświetlenia drogowego w Świdniku – na montaż dwóch latarni 

solarnych wydatkowano kwotę 15.252,00 zł; 

 

21. Doświetlenie lampą solarna wsi Wieściszowice – na montaż latarni solarnej 

wydatkowano kwotę 7.301,72 zł; 

 

22. Projekt placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Pastewniku – na 

opracowanie dokumentacji zagospodarowania placu zabaw 

wydatkowano kwotę 2.500,00 zł; 

 

23. Opracowanie dokumentacji projektowej świetlicy wiejskiej w Świdniku – na 

wykonanie projektu budowlanego świetlicy wiejskiej w Świdniku 

wydatkowano kwotę 8.900,00 zł. 

 

Jak widać z powyższego zestawienia zadania inwestycyjne zrealizowane  

w raportowanym roku głównie dotyczyły budowy, remontów lub modernizacji 

w zakresie infrastruktury drogowej. Podejmowanie działań w tym zakresie 

przyczyniło się do wzrostu jakości życia codziennego mieszkańców Gminy 

Marciszów i poprawy otaczającej ich infrastruktury publicznej. 

 

Wartym podkreślenia w zakresie działań rozwojowych jest fakt przyjęcie pod 

koniec 2021 r. Strategii Rozwoju Gminy Marciszów na lata 2021-2030,  

która to ma na celu wyznaczanie głównych kierunków rozwojowych Gminy.  
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W konsekwencji jej systematycznej realizacji z pewnością poziom życia  

w Gminie znacznie się poprawi oraz istnieje duże prawdopodobieństwo 

uczynienia z Gminy Marciszów jednego z podstawowych kierunków 

turystycznych Dolnego Śląska. 
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Działania w zakresie kultury i sportu 
 

 

W związku z panującym stanem epidemii wirusa SARS-CoV-2 oraz 

wprowadzonymi obostrzeniami na poziomie krajowym w raportowanym roku 

Gmina Marciszów zrezygnowała z organizacji części wydarzeń o charakterze 

kulturalnym i sportowo-rekreacyjnym z uwagi na zadbanie o bezpieczeństwo  

i życie mieszkańców Gminy. W związku z tym w 2021 r. nie odbyły się niektóre 

większe imprezy kulturalne, m.in. Dożynki i Dzień Dziecka. 

 

W drugiej połowie roku, kiedy zagrożenie zarażaniem koronawirusem  

i ewentualne następstwa choroby było już znacznie mniejsze, w dniu 5 września 

2021 r. odbył się V Bieg Pustelnika. Zawodnicy biorący udział w biegu 

rywalizowali po raz kolejny na leśnej trasie prowadzonej na szczyt Krąglaka. 

Przedmiotowe wydarzenie zorganizowane zostało w ramach akcji  

pn. Rozbiegana Gminy Marciszów. Inicjatorem biegu był sołtys Pustelnika  

– Wojciech Cepielik, natomiast organizatorem Rada Sołecka Pustelnika. 

 

W przypadku działalności na poziomie lokalnym, sołectwa organizowały 

spotkania dla swoich mieszkańców w świetlicach wiejskich. W takim trybie 

zostały m.in. zorganizowane Mikołajki dla dzieci, podczas których dzieci brały 

udział w konkursach z możliwością zdobycia nagród. 

 

 

Biblioteka Publiczna w Marciszowie 
 

Biblioteka Publiczna w Marciszowie pomimo obowiązujących obostrzeń  

i ograniczeń związanych z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 w 2021 r. 

była czynna codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00  

do 17.00. Funkcjonowanie Biblioteki Publicznej odbywało się z zachowaniem 

wszelkich zasad bezpieczeństwa, m.in. na ograniczeniu liczby osób mogących 

jednocześnie przebywać w siedzibie Biblioteki, konieczności zakrywania 

maseczką ust i nosa oraz obowiązkowej dezynfekcji rąk. Dodatkowo nie było 
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możliwości korzystania z otwartej przestrzeni czytelni, jednakże był wolny dostęp 

do półek. 

 

W raportowanym roku w Bibliotece było zarejestrowanych 587 czytelników,  

z czego 292 aktywnie korzystających z usług jednostki. Rozkład wiekowy  

i z podziałem na grupy aktywności zawodowej czytelników w 2021 r. prezentuje 

się następująco: 

• 36 osób w wieku 6-12 lat, 

• 29 osób w wieku 13-15 lat, 

• 23 osoby w wieku 16-19 lat, 

• 20 osób w wieku 20-24 lata, 

• 49 osób w wieku 25-44 lata, 

• 65 osób w wieku 45-60 lat, 

• 70 osób powyżej 60 roku życia, 

• 132 osoby uczące się, 

• 89 osób pracujących, 

• 71 osób pozostałych. 

 

W raportowanym roku Biblioteka Publiczna zarejestrowała 1 708 pozycji na 

zewnątrz. Łączna liczba odwiedzin w Bibliotece wyniosła 821.  

 

Na dzień 31 grudnia 2021 r. księgozbiór Biblioteki wynosił łącznie 11 483 

woluminów o łącznej wartości blisko 53 tys. zł, z czego w raportowanym okresie 

zakupiono 91 nowych książek o łącznej wartości blisko 2 tys. zł. 

 

W kwestii organizacji wydarzeń o charakterze kulturalno-edukacyjnym udało 

się, we współpracy z Dolnośląską Biblioteką Publiczną we Wrocławiu  

i Biblioteką Publiczną w Ciechanowicach, zorganizować warsztaty Walizka 

pełna książek, których opis znajduje się w kolejnym podrozdziale. 
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Biblioteka Publiczna w Ciechanowicach 
 

W raportowanym roku Biblioteka Publiczna w Ciechanowicach czynna była 

przez 2 dni w tygodniu: 

• wtorek w godzinach od 10.00 do 18.00, 

• piątek w godzinach od 10.00 do 18.00. 

 

W 2021 r. do Biblioteki było zapisanych łącznie 158 czytelników, wśród których 

przeważają użytkownicy aktywnie wypożyczający stanowiący 65% (102 

użytkowników) wszystkich czytelników, czyli tacy, którzy w ciągu 

raportowanego roku przynajmniej raz skorzystali z usług Biblioteki i wypożyczyli 

co najmniej 1 książkę. Na tę grupę składają się: 

• 35 osób uczących się, 

• 38 osób pracujących, 

• 29 osób będących emerytami, rencistami, osobami niepracującymi  

lub dziećmi do lat 6. 

 

W raportowanym roku wypożyczono na zewnątrz 478 książek, co daje średnio 

4,7 książki na jednego aktywnego czytelnika. Jest to średnia porównywalna  

do roku 2020, jednak niższa niż w latach poprzednich. Najprawdopodobniej 

wynika to z obowiązujących w 2021 r. obostrzeń związanych  

z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 i uzasadnionej obawy przed 

zakażeniem, w szczególności przez osoby w wieku senioralnym. 

 

W 2021 r. zbiory biblioteczne wzbogaciły się o 198 pozycji książkowych, z czego: 

• 102 egzemplarze zostały zakupione, 

• 96 egzemplarzy stanowiły dary od czytelników.  

 

Na zakup nowych książek w raportowanym roku wydatkowano kwotę  

w wysokości ponad 2 tys. zł. 
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Na dzień 31 grudnia 2021 r. stan księgozbioru Biblioteki wynosił  

8 231 egzemplarzy, których łączna wartość jest równoważna kwocie ponad  

38 tys. zł. 

 

Mimo obowiązujących w raportowanym roku ograniczeń w działalności 

instytucji kultury w przypadku podstawowej działalności Biblioteki Publicznej nie 

zdecydowano się na radykalne przerwy w jej funkcjonowaniu. Wypożyczenia 

odbywały się normalnie w dni pracy Biblioteki, przy zastosowaniu reżimu 

sanitarnego, co wiązało się m.in. z brakiem możliwości korzystania ze zbiorów 

na miejscu oraz ograniczeniem ilości osób jednocześnie przebywających  

w siedzibie Biblioteki Publicznej w Ciechanowicach. 

 

W roku 2021, w związku z istniejącą sytuacją epidemiologiczną, Biblioteka 

znacznie ograniczyła swoją działalność w obszarze organizacji wydarzeń  

i imprez kulturalnych związanych z rozpowszechnianiem czytelnictwa wśród 

mieszkańców Gminy. Pomimo niesprzyjających okoliczności udało się 

zorganizować wspólnie z Biblioteką Publiczną im. Tadeusza Mikulskiego  

we Wrocławiu warsztaty artystyczne dla dzieci Walizka pełna książek. Łącznie 

w warsztatach udział wzięło 25 dzieci ze szkoły w Marciszowie. Dzieci 

przygotowały prace plastyczne na temat Książka z mojej walizki, spośród 

których wybrano 5 najlepszych prac przekazanych do kolejnego etapu 

konkursu, który miał miejsce we Wrocławiu. Co ważne każdy uczestnik 

warsztatów otrzymał upominek w postaci książki z autografem prowadzącej 

warsztaty Joanny Zagner-Kołat – ilustratorki książek dla dzieci. Dla dzieci 

przygotowano słodki poczęstunek. W zorganizowanie i przygotowanie 

warsztatów aktywnie włączyła się Monika Skrzeczyńska z Biblioteki Publicznej  

w Marciszowie. Warsztaty odbyły się 24 września 2021 r., a w listopadzie 

otrzymano informację o wyróżnieniu pracy uczennicy z Sędzisława w kolejnym 

etapie konkursu, na którym ocenie podlegały prace dzieci z całego Dolnego 

Śląska. 
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W okresie sprawozdawczym wzorem lat ubiegłych w każdym miesiącu 

przygotowywany był kalendarz świąt obchodzonych w Polsce i na świecie. 

 

 

Biblioteka Publiczna w Sędzisławiu 
 

Biblioteka w Sędzisławiu w raportowanym roku była czynna przez 3 dni  

w tygodniu w godzinach od 12.00 do 20.00: 

• poniedziałek,  

• środa, 

• czwartek. 

 

Do Biblioteki Publicznej zapisanych było 302 czytelników, z czego  

217 użytkowników aktywnie wypożyczających. W grupie aktywnych 

użytkowników było: 

• 56 osób uczących się, 

• 97 osób pracujących 

• 64 osoby to byli emeryci, renciści, osoby niepracujące oraz dzieci do lat 6. 

 

W roku 2021 wypożyczono na zewnątrz 986 książek, co daje średnio 4,5 książki 

na jednego aktywnego czytelnika. Jest to średnia porównywalna do roku 2020, 

jednakże niższa niż w latach poprzednich. Spadek liczby wypożyczeni należy 

jednoznacznie wiązać z ograniczeniami związanymi z rozprzestrzenianiem się 

wirusa SARS-CoV-2 oraz ryzykiem zakażenia i negatywnych konsekwencji dla 

zdrowia i życia mieszkańców Gminy, w szczególności tych w wieku senioralnym.  

 

W raportowanym roku Biblioteka wzbogaciła się o 573 książki, z czego: 

• 93 egzemplarze zostały zakupione (łączna wysokość wydatków wyniosła  

2 tys. zł), 

• 480 to dary od czytelników. 

  

Na dzień 31 grudnia 2021 r. stan księgozbioru Biblioteki Publicznej wyniósł 12 573 

egzemplarze o łącznej wartości ponad 46 tys. zł. 
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Wzorem lat ubiegłych każdego miesiąca wykonywany był kalendarz świąt 

obchodzonych w Polsce i na świecie. 

 

Dodatkowo w ramach swojej działalności Biblioteka kontynuowała 

zapoczątkowaną kilka lat temu akcję zbierania nakrętek plastikowych  

dla chorych dzieci. Przez pierwsze 3 lata nakrętki były zbierane dla chłopca  

z poważną wadą słuchu. Obecnie zbiórka jest prowadzona dla chłopca, który 

jest niepełnosprawny ruchowo. 
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Współpraca z mieszkańcami Gminy 
 

 

Konsultacje społeczne  
 

W raportowanym roku jednym z najważniejszych procesów konsultacyjnych 

było zbieranie uwag i sugestii do przedstawionego projektu Strategii Rozwoju 

Gminy Marciszów na lata 2021-2030. Obwieszczenie i ogłoszenie  

o przeprowadzeniu konsultacji społecznych poza wywieszeniu w siedzibie 

Urzędu Gminy, zostało opublikowane w dniu 27 września 2021 r. na stronach 

internetowych Biuletynu Informacji Publicznej i oficjalnej stronie Gminy 

Marciszów. Ponadto wysłano pisma w sprawie konsultacji do sąsiednich gmin 

oraz Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. W ramach 

procesu konsultacyjnego można było zgłosić uwagi: 

• na formularzach zgłaszania uwag w dnia od 27 września do 7 listopada 

2021 r. – 4 uwagi, których autorami byli: mieszkańcy Gminy, Gmina 

Janowice Wielkie oraz Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, 

• w trakcie dyżuru telefonicznego w dniu 7 października 2021 r. – 0 uwag, 

• na spotkaniu informacyjno-konsultacyjnym w dniu 14 października 2021 r., 

w którym udział wzięło 8 osób, w tym: mieszkańcy Gminy Marciszów, radni 

Gminy Marciszów oraz przedstawiciele Urzędu Gminy – mieszkańcy zwrócili 

uwagę na konieczność odpowiedniego uzbrojenia terenów oraz 

wykorzystania potencjału turystycznego Gminy. 

Po uwzględnieniu przedstawionych uwag projekt Strategii Rozwoju Gminy 

Marciszów na lata 2021-2030 został przyjęty na sesji Rady Gminy Marciszów  

w grudniu 2021 r. 

 

Drugim procesem konsultacyjnym, który miał miejsce w raportowanym roku, 

były konsultacje społeczne projektu Programu Współpracy Gminy Marciszów  

z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na 2022 r. Konsultacje 

społeczne zostały przeprowadzone w dniach od 21 września do  

21 października 2021 r. Ich celem było zapoznanie się z opiniami i uwagami 

przedstawicieli organizacji pozarządowych i innych podmiotów na temat 
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przedmiotowego projektu. Ogłoszenie o konsultacjach wraz z formularzem  

do zgłoszenia uwag i opinii w ramach prowadzonych konsultacji i projektem 

Programu umieszczono na stronach internetowych: www.bip.marciszow.pl 

oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy. Zainteresowane podmioty otrzymały 

możliwość przekazania swoich opinii i uwag pocztą elektroniczną, tradycyjną 

oraz osobiście. W wyznaczonym terminie nie wpłynął żaden formularz 

dotyczący treści projektu Programu Współpracy Gminy Marciszów  

z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na 2022 r. 

 

 

Współpraca z organizacjami pozarządowymi 
 

W 2021 r. w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi Gmina 

zawarła umowy na realizację zadania publicznego pn. Upowszechnianie 

kultury, kultury fizycznej sportu i rekreacji z niżej wymienionymi podmiotami: 

• Ludowy Klub Sportowy Bóbr Marciszów z siedzibą przy ul. Włókienniczej 4, 

58-410 Marciszów, który realizował zadanie pn. Prowadzenie 6 drużyn 

piłkarskich i 2 siatkarskich – 35 tys. zł dotacji; 

• Ludowy Klub Sportowy Lesk Sędzisław z siedzibą w Sędzisławiu nr 19/4, 58-

410 Marciszów, który realizował zadanie pn. Lesk Sędzisław – rozgrywki 2021 

– 15 tys. zł dotacji; 

• Kamiennogórski Klub OYAMA z siedzibą w Sędzisławiu nr 5, 58-410 

Marciszów, który realizował zadanie pn. Aktywizacja dzieci i młodzieży  

z Gminy Marciszów do udziału w procesie kultury fizycznej i sportu 2021  

– 15 tys. zł dotacji. 

 

 

 

 

 

 

  



 

 70 

Współpraca z jednostkami Ochotniczych Straży Pożarnych 
 

W raportowanym roku poniesiono wydatku w kwocie 193 tys. zł związane  

ze wsparciem jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych.  

 

Wydatki bieżące związane były m.in. z wynagrodzeniem wraz z pochodnymi 

związane z zatrudnieniem 1 kierowcy, wynagrodzeniem ryczałtowym 

kierowców OSP Świdnik i Pastewnik oraz Komendanta Gminnego (73.668,60 zł). 

W kategorii innych wydatków znalazły się m.in.: 

• zakup środków ochrony indywidualnej dla kierowców z jednostki OSP 

Marciszów i Pastewnik / rękawice robocze, środki do mycia i inne, 

• zakup paliw, olejów i płynów do pojazdów pożarniczych i sprzętu  

(14.868,18 zł), 

• zakup obuwia i radiostacji dla jednostki OSP Pastewnik, środka 

pianotwórczego dla jednostki OSP Marciszów, środka owadobójczego do 

zwalczania szerszeni, innych materiałów (6.129,05 zł), 

• zakup części eksploatacyjnych do pojazdów i sprzętu – akumulatory do 

Mercedesa, opony zimowe do Citroena Jumper, zasilacz do radiostacji, 

łańcuch tnący do piły spalinowej i inne (2.830,17 zł). 

 

W ramach funduszu sołeckiego zakupiono wyposażenie OSP: 

• sołectwo Ciechanowice – zakup wyposażenia dla OSP Marciszów  

(3.000,00 zł), 

• sołectwo Domanów – zakup wyposażenia dla OSP Marciszów (500,00 zł), 

• sołectwo Marciszów – zakup wyposażenia dla OSP Marciszów (2.996,68 zł), 

• sołectwo Nagórnik – zakup wyposażenia dla OSP Marciszów (1.000,00 zł), 

• sołectwo Pastewnik – zakup wyposażenia dla OSP Marciszów (500,00 zł), 

zakup wyposażenia dla OSP Pastewnik (1.380,00 zł) oraz zakup usług 

pozostałych (119,00 zł), 

• sołectwo Pustelnik – zakup wyposażenia dla OSP Marciszów (500,00 zł), 

• sołectwo Świdnik – zakup wyposażenia dla OSP Marciszów (700,00 zł), 
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• sołectwo Wieściszowice – zakup wyposażenia dla OSP Marciszów (1.500,00 

zł). 

 

Z wyżej wymienionych środków funduszy sołeckich zakupiono m.in. ubrania 

specjalne, obuwie specjalne, akumulatorki do latarek oraz komputer 

stacjonarny. 
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Aktywność zewnętrzna 
 

 

Promocja 
 

W raportowanym roku w ramach realizacji działań związanych z promocją 

Gminy Marciszów działała strona internetowa pod adresem 

https://new.marciszow.pl/, na której publikowano najważniejsze aktualności  

z życia codziennego Gminy, a także udostępniano różne informacje  

w odpowiednich zakładkach, takich jak: Urząd Gminy, Dla Mieszkańców oraz 

Dla Turystów. Istniała również możliwość skontaktowania się z Urzędem Gminy 

(wszelkie informacje były umieszczone w zakładce Kontakt). 

 

W celu zwiększenia obecności i widoczności w sieci w 2021 r. prowadzony był 

profil Gminy na portalu społecznościowym Facebook, gdzie udostępniano 

m.in. aktualności dotyczące funkcjonowania wspólnoty samorządowej, 

dodatkowe informacje istotne dla mieszkańców Gminy Marciszów oraz zdjęcia 

z zorganizowanych imprez i wydarzeń. 

 

Ponadto w raportowanym roku Gmina Marciszów wydała nową mapę 

turystyczną ze wszystkimi atrakcjami godnymi uwagi oraz odwiedzenia, której 

nakład wyniósł 2 tys. egzemplarzy. 

 

W ramach podjętych działań promocyjnych w raportowanym roku poniesiono 

kwotę w wysokości prawie 46 tys. zł, na którą złożyły się m.in. niżej wymienione 

wydatki:  

• promocja Gminy w lokalnych mediach (8.722,00 zł), 

• serwis informacyjny Gminy (4.800,00 zł), 

• zakup kalendarzy dla Radnych Gminy Marciszów (2.679,00 zł), 

• wykonanie i zakup materiałów promujących Gminę (9.768,49 zł), 

• wykonanie i zakup materiałów promujących Gminę – logo i pylon 

(12.120,42 zł), 

• usługa marketingowa (12.250,00 zł). 
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Ważnym wydarzeniem w kontekście zrealizowanych działań promocyjnych  

w raportowanym roku była prezentacja nowej szaty wizualnej wraz z logo 

Gminy Marciszów. Prezentacja miała miejsce w siedzibie Urzędu Gminy 

Marciszów w dniu 9 lipca 2021 r. Nowy system identyfikacji wizualnej jest 

nośnikiem najważniejszych składników, takich jak lokalne walory krajobrazowe, 

historia i tradycja regionu, co ma służyć budowaniu jednolitej marki Gminy 

Marciszów. Co ważne opracowanie nowej szaty graficznej wraz z logo jest 

jednym z zadań wpisanych do Strategii Rozwoju Gminy Marciszów na lata  

2021-2030 w celu zwiększenia możliwości promocyjnych Gminy poza jej 

granicami, zarówno na obszarze kraju, jak i za jego granicami.  

 

 

 
Fotografia 1 Prezentacja identyfikacji wizualnej (autor: Artur Kubieniec) 
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Udział Gminy w związkach, stowarzyszeniach i organizacjach 
 

W raportowanym roku Gmina Marciszów była aktywnym członkiem niżej 

wymienionych stowarzyszeń i związków: 

• Stowarzyszenia Euroregion Nysa, 

• Stowarzyszenia Lokalna Organizacja Turystyczna Ziemi Kamiennogórskiej, 

• Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania KWIAT LNU, 

• Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej. 

 

W 2021 r. ważnym elementem współpracy z zewnętrznymi partnerami była 

współpraca prowadzona w ramach partnerstw nawiązanych z zagranicznymi 

ośrodkami: 

• Pilníkov (miasto w Czechach),  

• Vítězná (gmina w Czechach). 
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