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Raport o stanie gminy 2019

raport.lesna.pl/raport-o-stanie-gminy/raport-o-stanie-gminy-2019/

Na podstawie art. 28aa ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

gminnym/art. 30a ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie

powiatowym/art. 34a ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie

województwa, Burmistrz Gminy Leśna przedstawia niniejszym raport o stanie Gminy

Leśna w roku 2019.

Wprowadzenie

Rok 2019, był pierwszym pełnym rokiem działania nowych władz Gminy Leśna.

W kampanii wyborczej wskazywałem na wiele zazębiających się problemów naszej

gminy, wskazując na konieczność daleko idących zmian i podejmowania

zdecydowanych decyzji. W lutym 2019 r., w felietonie do Panoramy Leśnej pisząc

o swojej pracy użyłem takiej przenośni:

Żeby skutecznie zmieniać gminę na lepsze, trzeba wpierw dokładnie rozpoznać i nazwać

choroby toczące naszą wspólnotę. Swoją pracę mógłbym porównać do lekarza,

który zanim przejdzie do leczenia – musi zgromadzić rzetelne dane na temat zdrowia

pacjenta. Temu służą prowadzone obecnie wizyty, kontrole, opracowania raportów,

gromadzenie informacji przez ankiety. Pozwalają one spojrzeć głębiej niż to co widoczne

gołym okiem i podejmować późniejsze decyzje na podstawie solidnej wiedzy,

a nie przypuszczeń i „pomysłów zza biurka”.

Tego rodzaju praca diagnostyczno-kontrolna prowadzona była od pierwszych tygodni

zarządzania Urzędem Miejskim w Leśnej. Wymagała wielu godzin pracy urzędników,

specjalistów oraz mojej własnej, ponieważ wytyczne do opracowania właściwie

wszystkich zestawień i analiz były wyznaczane osobiście przeze mnie. Najbardziej

istotne analizy dotyczyły głównie sfery gospodarki komunalnej oraz infrastruktury

(wod-kan, drogi, mieszkalnictwo, stan obiektów użyteczności publicznej).

Im głębiej udawało się zajrzeć w stan gminy sprzed roku 2019, tym bardziej

ponury wyłaniał się obraz. W maju 2019 r., w podsumowaniu Raportu o Stanie

Gminy Leśna w 2018 zapisałem najważniejsze zadania czekające nas w roku 2019. Były

to przede wszystkim pilne i niezbędne reformy wszystkich sfer gospodarki

komunalnej oraz powrót do realizowania strategii rozwoju czekającej

na wdrożenie od 2014 roku.

W najgorszym stanie zastaliśmy w 2019 roku te zadania, które pozostawały w zarządzie

spółki miejskiej PM Synergia. Po sześciu miesiącach podejmowania prób zreformowania

firmy, wymianie Rady Nadzorczej oraz Zarządu podjąłem niełatwą decyzję dotyczącą

likwidacji spółki oraz przejęcia jej zadań przez Urząd Miejski. Kluczowym
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założeniem reformy było przywrócenie kontroli oraz odpowiedzialności

za zadania, którymi miała zajmować się spółka. W prezentacji dla Rady

miejskiej pisałem:

Dobry pomysł i spójna wizja przyszłości PM Synergia zostały zniweczone poprzez błędy

zarządcze, brak współpracy między Synergią a gminą, brak realizacji celów

strategicznych, złą i opłakaną w skutkach politykę gminy w zakresie gospodarki

komunalnej. Jakość świadczonych usług pozostaje daleka od tego, co można by uznać

za przyzwoite. Dla poprawienia jakości i efektywności zadań z zakresu gospodarki

komunalnej w każdym aspekcie, niezbędny jest stały i bezpośredni nadzór właściciela.

[Szymon Surmacz, prezentacja z sesji Rady Miejskiej 06.2019. Więcej informacji

o likwidacji spółki wraz z odnośnikami do dokumentacji źródłowej zamieszczamy w dziale

dotyczącym PM Synergia]

Zmiany w modelu zarządzania gospodarką komunalną oznaczały także reorganizację

Urzędu Miejskiego w Leśnej. Dla realizowania zadań z zakresu gospodarki wodno-

kanalizacyjnej został powołany Referat Gospodarki Komunalnej (listopad 2019), a dział

estetyki z byłej Synergii został zastąpiony brygadą porządkowo-remontową (październik

2019).

Istotne jest, że zmieniając strukturę organizacyjną i łącząc dublujące się zadania między

urzędem a spółką Synergia realizujemy obecnie więcej zadań mniejszą liczbą osób

i stanowisk kierowniczych. Tego rodzaju optymalizacja to nie tylko mniejsze

koszty obsługi zadań gminy, ale przede wszystkim możliwość realizowania

nowych inicjatyw na które wcześniej nie było ani czasu ani zasobów.

Oprócz zmian związanych z reformą gospodarki komunalnej rozpoczęliśmy także

reorganizację zadań związanych ze sferą społeczną. W lutym 2019 r. w Urzędzie

Miejskim został utworzony Referat Społeczny, którego główne zadania to: wsparcie dla

oddolnych inicjatyw społecznych oraz organizacji pozarządowych, rozwój obszarów

wiejskich, koordynacja zadań związanych ze sportem i turystyką, komunikacja

społeczna (nowa Panorama Leśnej, Facebook, strony www).

Efekty podjętych reform będą długofalowe i konkretne rezultaty będzie można opisać

nie wcześniej jak w raporcie za 2020 lub 2021 rok. Jednak już dziś widać większą

efektywność urzędu w wielu sferach. Pokazuje to m.in rejestr pozyskiwanych

środków zewnętrznych, postępująca cyfryzacja i szybkość reagowania w sferze

komunikacji społecznej (profil na Facebooku, nowe strony internetowe jak

gminalesna.pl, panoramalesnej.pl, koronawirus.lesna.pl, klimatyczne.lesna.pl

czy niniejszy raport.lesna.pl)

Podsumowując

Pierwszy rok zarządzania gminą to przede wszystkim okres obserwacji, gromadzenia

danych, analiz, porządkowania wiedzy i sprzątania ogromnego bałaganu

pozostawionego właściwie w każdej sferze aktywności gminy, co pokazują także
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informacje zawarte w niniejszym raporcie. W mojej subiektywnej ocenie najważniejsze

działania podjęte w roku 2019 to przede wszystkim:

Reforma gospodarki komunalnej i likwidacja PM Synergia

Przyjęcie uchwał dotyczących reformy mieszkalnictwa komunalnego

oraz przygotowanie struktury urzędu do przyjęcia nowych zadań z tego zakresu.

Ujednolicenie systemu odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości

zamieszkałych i niezamieszkałych.

Powołanie Referatu Społecznego i w konsekwencji rosnąca liczba inicjatyw

społecznych, nowe stowarzyszenia i lepsze wykorzystanie środków z Odnowy Wsi

Dolnośląskiej i Lokalnej Grupy Działania Partnerstwo Izerskie.

Decyzja o powołaniu Zastępcy Burmistrza – Marcina Mireckiego, który przejął

na siebie wiele zadań operacyjnych związanych z rozwiązywaniem problemów

wymagających szybkiej interwencji i dobrej znajomości terenu i zasobów gminy.

Przygotowanie gminy do otwarcia się na rynek turystyczny: opracowanie marki

turystycznej, utworzenie muzeum w podziemiach Ratusza, zlecenie opracowania

koncepcji oznakowania tras turystycznych, współpraca z Koalicją na rzecz rozwoju

turystyki i współtworzenie strony www.gminalesna.pl

rozpoczęcie procesu aktualizacji strategii rozwoju oraz przystąpienie w grudniu

do porozumienia gmin w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych

Aglomeracji Jeleniogórskiej (ZIT AJ) co umożliwi Gminie Leśna pozyskiwanie

środków w nowej perspektywie finansowania unijnego (2021-2027)

zmiana miejscowego planu zagospodarowania dla terenu byłej fabryki Fatma

w Pobiednej oraz sprzedaż znacznej części niezagospodarowanego od dwóch

dekad terenu na cele inwestycyjne (przetwórstwo tworzyw sztucznych, fabryka

maszyn drogowych).

Zachęcam wszystkich mieszkańców Gminy Leśna do wnikliwej lektury informacji

zawartych na stronach Raportu. Jeżeli brakuje w nim danych, które Wy uważacie

za ważne, proszę o przesłanie wniosków i i pomysłów na adres email: raport@lesna.pl

Wspólnie będziemy poprawiać jego jakość, żeby działania zarządzanej przeze mnie

gminy były jak najbardziej przejrzyste, a podejmowane decyzje zrozumiałe dla każdego,

komu nie jest obojętny rozwój i jakość życia w Gminie Leśna.

Jak wielokrotnie podkreślałem w swoich wypowiedziach: Gmina to przede

wszystkim wspólnota mieszkańców, a od Waszej aktywności i inicjatywy zależy

bardzo wiele. Tak jak zapisano w naszej Strategii Rozwoju z 2014 r:

Gmina LEŚNA to gmina turystyczna i przedsiębiorcza, dążąca do wykorzystania

potencjału przyrodniczo-krajobrazowego i kulturowego oraz potencjału swojego

położenia. Siłą napędową lokalnej gospodarki są kreatywni i przedsiębiorczy mieszkańcy.

Gmina Leśna to także integrująca się ciągle wspólnota mieszkańców.

[Strategia Rozwoju Gminy Leśna na lata 2014-2025, rozdział II.1 Misja i wizja]
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Od każdego z nas – mieszkańców Gminy Leśna zależy przyszłość naszej małej ojczyzny,

Będziemy mogli lepiej ją współtworzyć, kiedy dobrze poznamy jej problemy

i ograniczenia, ale też zrozumiemy ogromny potencjał i możliwości, które jeszcze

wykorzystujemy w niewielkim stopniu.

Przed Wami raport o stanie Gminy Leśna za rok 2019, w wielu miejscach aktualizowany

na bieżąco. Zachęcam do regularnej lektury, wyciągania wniosków i angażowania się

w inicjatywy podejmowane przez Urząd Miejski i inne jednostki organizacyjne gminy.

Szymon Surmacz

Burmistrz Leśnej
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Realizacja polityk, programów i strategii w 2019

raport.lesna.pl/zrodla/strategie-plany-programy-analizy/realizacja-polityk-programow-i-strategii-w-2019/

Najważniejszym dokumentem wyznaczającym cele długookresowe jest Strategia
Rozwoju Gminy, która została przyjęta w roku 2014, jednak w latach 2014-2018
nie podjęto działań monitorujących jej realizację.

W listopadzie 2018 r. wraz z objęciem stanowiska, burmistrz Szymon Surmacz podjął
decyzję o powrocie do tego dokumentu i opracowanie aktualizacji, wymuszonej
zmianami jakie zaszły w gminie między rokiem 2014 a 2018. Są one szczegółowo
opisane w dokumencie aktualizacyjnym (str. 4).

W 2019 trwały prace opisane we wprowadzeniu do Raportu, związane z koniecznością
zbadania faktycznego stanu gminy. W związku z prowadzonymi kontrolami,
reorganizacją urzędu, likwidacją spółki miejskiej  i wprowadzaniu nowych zadań dla
Urzędu Miejskiego, rok 2019 można uznać za czas remanentu, porządkowania danych
i szacowania najpilniejszych potrzeb w zestawieniu z realnymi możliwościami gminy.

Nie był to więc czas intensywnego rozwoju a raczej planowany postój dla rozeznania
sytuacji, wykonania niezbędnej reorganizacji posiadanych zasobów oraz nabrania sił.
Urząd realizował zadania i inwestycje zapisane do budżetu na rok 2019 jeszcze
przez władze wcześniejszej kadencji. Udało się też pozyskać kilka istotnych
dofinansowań i zrealizować inwestycje z zakresu gospodarki komunalnej (kanalizacja,
oczyszczalnia ścieków), rozwoju społecznego (klub Senior+) czy poprawy
bezpieczeństwa (zakup wozu strażackiego). Wydatki inwestycyjne opisujemy w rozdziale
dot. inwestycji.

W związku z zaplanowaną aktualizacją strategii rozwoju, w 2019 roku nie wprowadzono
jeszcze zestawienia wskaźników związanych z realizacją Strategii Rozwoju. Wykonanie
narzędzi monitorowania założonych wskaźników rozwoju strategicznego
i prezentowania danych online została zaplanowana na rok 2020 – wraz z raportem
o stanie gminy za 2020 rok.

Pozostałe wskaźniki rozwojowe publikujemy w zakładce WSKAŹNIKI, szczegółowe dane
dotyczące rozwoju poszczególnych sfer są opisane na kolejnych stronach raportu.

W gminie Leśna w 2019 r. obowiązywały następujące dokumenty strategiczne

1. Strategia Rozwoju Gminy Leśna na lata 2014-2025 przyjęta uchwałą
nr L/359/2014 Rady Miejskiej w Leśnej z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie
przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Leśna na lata 2014 – 2025.

2. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Leśna przyjęta uchwałą
nr XLIII/287/2018 Rady Miejskiej w Leśnej z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Leśna.
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3. Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Leśna na lata 2016 – 2023
przyjęty uchwałą nr XXIV/165/2016 Rady Miejskiej w Leśnej z dnia 5 sierpnia
2016 r. w sprawie przyjęcia „Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Leśna
na lata 2016 – 2023” (zmiana uchwałą nr XXVIII/179/2016 Rady Miejskiej
w Leśnej z dnia 28 października 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia
„Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Leśna na lata 2016- 2023”)

4. Wieloletni Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy
Leśna na lata 2017-2021 został przyjęty uchwałą nr XXIX/188/2016 Rady
Miejskiej w Leśnej z dnia 29 listopada 2016 r.

5. Program opieki Nad Zabytkami został przyjęty uchwałą nr XLII/271/2017
Rady Miejskiej w Leśnej z dnia 21 grudnia 2017 r. (Dz.Urz.Woj.Doln. z 2018 r.,
poz. 27)

6. Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Leśna na lata 2017-
2020 z perspektywą do 2024 r. został przyjęty uchwałą nr XLI/260/2017
Rady Miejskiej w Leśnej z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia
Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Leśna na lata 2017-2020
z perspektywą do 2024 roku.

7. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej przyjęty uchwałą nr XXV/167/2016 Rady
Miejskiej w Leśnej z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie przyjęcia do realizacji
Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Leśna (ostatnia zmieniona wersja).

8. Założenia do Planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa
gazowe Gminy Leśna przyjęte uchwałą nr XVII/129/2016 Rady Miejskiej
w Leśnej z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie uchwalenia Założeń do Planu
zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Gminy Leśna.

9. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Leśna w 2018 roku przyjęty
uchwałą NR XLV/296/2018 Rady Miejskiej w Leśnej z dnia 29 marca 2018 r.
w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Leśna w 2018 roku.

10. Gminny program zadrzewieniowy

2/2

https://raport.lesna.pl/wp-content/uploads/2020/07/Lokalny_Program_Rewitalizacji_Gminy_Lesna_na_lata_2016_2023.pdf
https://raport.lesna.pl/wp-content/uploads/2020/07/Wieloletniego-programu-gospodarowania-mieszkaniowym-zasobem-Gminy-Le%C5%9Bna-na-lata-2017-2021.pdf
https://raport.lesna.pl/wp-content/uploads/2020/07/Zabytki.pdf
https://raport.lesna.pl/wp-content/uploads/2020/07/PO%C5%9A.pdf
https://raport.lesna.pl/wp-content/uploads/2020/07/PGN.pdf
https://raport.lesna.pl/wp-content/uploads/2020/07/ciep%C5%82o.pdf
https://raport.lesna.pl/wp-content/uploads/2020/07/Zwierz%C4%99ta.pdf
https://raport.lesna.pl/wp-content/uploads/2020/07/PROGRAM-ZADRZEWIENIOWY-DLA-GMINY-LE%C5%9ANA.pdf


Finanse gminy w 2019
raport.lesna.pl/zrodla/raporty-sprawozdania/finanse-gminy-w-2019/

Dochody

Łączny dochód uzyskany: 42.641.428,03 zł
Dochód planowany: 42.182.372,65 zł
Wykonanie budżetu:

dochody: 101,09%
wydatki: 92,58%

Dochód w podziale na najważniejsze działy:

Dochód z tytułu Kwota dochodu

PIT 5.923.141,00 zł

Podatek od nieruchomości 3.547.192,65 zł

Opłata eksploatacyjna 497.525,40 zł

CIT 85.677,67 zł

Podatek od środków transportowych 68.278,67 zł

Opłata miejscowa 44.032,76 zł

Opłata targowa 2.435,00 zł

Porównanie dochodów gminy w latach 2017-2019 można znaleźć we wskaźnikach
ogólnych.

Wydatki

Wydatki łącznie: 43.385.729,08 zł
Wydatki inwestycyjne: 3.366.981,59 zł
Wydatki bieżące: 3.560.748,89 zł
Wydatki w podziale na najważniejsze kategorie:

pomoc społeczna: 14.837.864,04 zł
edukacja: 13.588.833,86 zł
administracja: 4.272.509,98 zł
odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych: 1.909.892,85 zł
OKiS: 880.787,51 zł
dotacje dla NGO razem: 266 663,55 więcej szczegółów w informacji
o dotacjach i działalności organizacji społecznych
fundusz sołecki razem: 419.872,41 zł
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Wolne środki po rozliczeniu 2019 roku: 2.995.004,15 zł

Zadłużenie

Na dzień 31.12.2019 r. dług Gminy Leśna wynosił 3.987.000,00 zł w tym:

z tytułu pożyczki zaciągniętej w grudniu 2012 roku w Wojewódzkim Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Jeleniej Górze w kwocie 740.000 zł
(pożyczka zaciągnięta na zadanie „Budowa i przebudowa oczyszczalni ścieków
w Smolniku). Spłata pożyczki nastąpi we wrześniu 2023 roku.
z tytułu emisji obligacji komunalnych zaciągniętych w 2013 roku na kwotę
2.097.000,00 zł. Spłata długu przypada na grudzień 2022 roku.

Ponadto w czerwcu 2019 roku dokonano emisji obligacji na zadanie „Budowa remizy
OSP w Świeciu” w wysokości 1.150.000,00 zł zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej
nr XLIII/286/2018 z dnia 30 stycznia 2018 roku. Spłata długu nastąpi w 2025 i 2026
roku.

Na dzień 31.12.2018 r. dług Gminy Leśna wynosił 3.737.000,00 zł w tym:

z tytułu pożyczki zaciągniętej w grudniu 2012 roku w Wojewódzkim Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Jeleniej Górze w kwocie 840.000 zł
(pożyczka zaciągnięta na zadanie „Budowa i przebudowa oczyszczalni ścieków
w Smolniku). Spłata pożyczki nastąpi we wrześniu 2023 r.
z tytułu emisji obligacji komunalnych zaciągniętych w 2013 roku w kwocie
2.897.000,00 zł. Spłata długu przypada na grudzień 2022 roku.

Na dzień 31.12.2017 r. dług Gminy Leśna wynosił 4.637.000,00 zł w tym:

z tytułu pożyczki zaciągniętej w grudniu 2012 roku w Wojewódzkim Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Jeleniej Górze w kwocie 940.000 zł
(pożyczka zaciągnięta na zadanie „Budowa i przebudowa oczyszczalni ścieków
w Smolniku). Spłata pożyczki nastąpi we wrześniu 2023 roku.
z tytułu emisji obligacji komunalnych zaciągniętych w 2013 roku w wysokości
3.697.000,00 zł. Spłata długu przypada na grudzień 2022 roku.

Bezpieczna kwota zadłużenia Gminy Leśna zgodnie z art. 243 ufp wynosi 18.117.247,00
zł.

Środki zewnętrzne – pozyskane dotacje

Rejestr pozyskiwanych dotacji prowadzony jest na bieżąco i publikowany online.
Zawiera on nazwy projektów wraz z kwotami dofinansowania i wartości projektu
z wkładem własnym.
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W 2019 roku gmina pozyskała łącznie 1 955 836,11 zł ze środków zewnętrznych przy
wkładzie własnym 581 485,43 zł.

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2019 rok
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Mieszkańcy gminy 2019

raport.lesna.pl/mieszkancy/mieszkancy-gminy-2019/

Sprawy meldunkowe

W okresie od początku do końca 2019 r. liczba mieszkanek i mieszkańców Gminy
zmniejszyła się o 151 osób i na dzień 31 grudnia 2019 r. wynosiła 9896 osób, w tym 5050
kobiet i 4846 mężczyzn, 201 osób zameldowanych czasowo.

W podziale na kategorie wiekowe:

grupa wiekowa kobiety mężczyźni

w wieku przedprodukcyjnym (14 lat i mniej) 653 674

w wieku produkcyjnym (K: 15-59, M: 15-64) 2849 3567

w wieku poprodukcyjnym (K: 60+, M: 65+) 1504 705

Na początku 2019 r. na terenach miejskich mieszkało 4357 osób, a na terenach
wiejskich 5670 osób. Na koniec 2019 r. na terenach miejskich mieszkało 4280 osób,
a na terenach wiejskich 5616 osób.

W 2019 r. urodziło się 133 dzieci, w tym 41 dziewczynek i 92 chłopców, a zmarło 139
osób, w tym 74 kobiety i 65 mężczyzn.

Przyrost naturalny w 2019 r. był ujemny i wyniósł – 0,6 %.

Czynności Urzędu Stanu Cywilnego w 2019 r.:

sporządzono 23 nowych aktów urodzenia oraz przeniesiono do elektronicznego
rejestru 392 akty
sporządzono 43 nowe akty małżeństwa oraz przeniesiono do elektronicznego
rejestru295 aktów
sporządzono 67 nowych aktów zgonu oraz przeniesiono do elektronicznego
rejestru 40 aktów
wydano 1165 odpisów aktów stanu cywilnego 9 skróconych, zupełnych
i wielojęzycznych
w Sali Ślubów Urzędu Miejskiego w Leśnej zorganizowano 10 jubileuszy 50-lecia
oraz 60-lecia pożycia małżeńskiego
11 parom udzielono ślubu poza lokalem USC

Rejestr wyborców

W 2019 r. liczba osób w rejestrze wyborców wynosiła 7 935, z czego 93 osoby zostały
dopisane na wniosek.
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Liczba mieszkańców poszczególnych miejscowości stan

na 31.12.2019 r.

Więcej informacji statystycznych można znaleźć na stronie GUS.
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PM Synergia

raport.lesna.pl/gospodarka-komunalna/pm-synergia/

Przedstawiamy kluczowe informacje dotyczące działalności oraz procesu likwidacji
spółki miejskiej PM Synergia. Decyzja o likwidacji spółki była oparta na raporcie

oceniającym działalności spółki oraz na koncepcji reorganizacji gospodarki

komunalnej zaproponowanej przez burmistrza Szymona Surmacza Radzie Miejskiej
w Leśnej w czerwcu 2019 r.

W podsumowaniu raportu pt. „Ocena stanu i poziomu realizacji zadań powierzonych
PM Synergia w Leśnej” z dnia 17.06.2019 czytamy:

W świetle zgromadzonych informacji można stwierdzić jednoznacznie, że:

PM Synergia nie realizuje planów strategicznych, od momentu założenia

nie spełniła właściwie żadnych pokładanych w niej nadziei.

Dobry pomysł i spójna wizja przyszłości zostały zniweczone poprzez błędy

zarządcze, brak współpracy między Synergią a gminą, brak realizacji celów

strategicznych, złą i opłakaną w skutkach politykę gminy w zakresie gospodarki

komunalnej.

Jakość świadczonych usług pozostaje daleka od tego, co można by uznać

za przyzwoite.

Dla poprawienia jakości i efektywności zadań z zakresu gospodarki komunalnej

w każdym aspekcie, niezbędny jest stały i bezpośredni nadzór właściciela.

Zarząd spółki, w ramach reform wykonuje wyłącznie zabiegi poprawiające

bieżące funkcjonowanie niektórych sfer – jak np. nadzór nad prawidłowością

odbioru odpadów – jednak nie przedstawia żadnego planu reorganizacji

zmierzającego do trwałej poprawy stanu spółki i osiągania kolejnych celów

rozwojowych.

Podsumowując – ocena stanu i poziomu realizacji zadań powierzonych PM Synergia

w Leśnej – stan na czerwiec 2019 roku, jest zarówno w ogóle jak i szczególe

jednoznacznie negatywna.

Należy pilnie rozważyć alternatywne modele realizacji zadań własnych gminy

w zakresie gospodarki komunalnej. Każdy dzień zwłoki oznacza kolejne straty

finansowe, rosnące niezadowolenie mieszkańców i potencjalne koszty

i problemy organizacyjne – w tym nawet procesy o niewywiązywanie się

przez gminę z zadań określonych w ustawach.

Słowa te znalazły potwierdzenie w kolejnych miesiącach po rozpoczęciu likwidacji.
Przejmowanie kolejnych sfer gospodarki komunalnej przez urząd i wykonywane przy
tej okazji kontrole i inwentaryzacje nie pozostawiają wątpliwości, że gmina płaciłaby
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ogromne kary za poszukiwanie „oszczędności” kosztem środowiska i bezpieczeństwa
mieszkańców. Szczególnie rażące zaniedbania pokazują przede wszystkim:

Kontrola odbioru odpadów z nieruchomości niezamieszkałych
Kontrola zaplecza działu estetyki
Oceny rzeczoznawców dotyczące wyceny środków trwałych
Kontrola DWIOŚ na oczyszczalni ścieków
Informacja dot. gospodarki mieszkaniowej

Synergia została zlikwidowana głównie ze względu na sposób w jakim realizowała
powierzone jej zadania. Utrzymywanie pozorów „zarządzania” mieszkaniami,
wodociągami czy oczyszczalnią ścieków groziło nie tylko pogłębiającą się frustracją
mieszkańców, ale przede wszystkim w dłuższej perspektywie groziło zapaścią finansową
gminy. Funkcjonowanie spółki nie przynosiło żadnych spodziewanych korzyści.

Spółka ani nie realizuje żadnej polityki inwestycyjnej ani nie poszukuje innych źródeł

przychodów na rynku usług. Obecnie jedyne przychody „rynkowe” – rozumiane jako

inne niż należne opłaty lub umowy z gminą – to przychody uzyskiwane ze sprzedaży

i montażu wodomierzy – to podsumowanie rozdziału „ocena efektywności finansowej”.
Kluczowym sposobem uzyskiwania „dodatniego wyniku finansowego” na koniec roku
były rosnące co rok faktury wystawiane Urzędowi Miejskiemu za świadczone usługi
i poszukiwanie oszczędności kosztem środowiska i mieszkańców gminy. Model
biznesowy spółki w latach 2014-2018 można podsumować jednym zdaniem: jak
brakowało pieniędzy to burmistrz dosypał.

Szczegółowy raport dotyczący likwidacji spółki i porównujący efektywność

nowego modelu zarządzania gospodarką komunalną został zaplanowany

na jesień 2020 r., rok po przejęciu zadań likwidowanej spółki przez Urząd

Miejski w Leśnej. Zostanie on przedstawiony podczas sesji Rady Miejskiej

w październiku 2020 r. oraz ujęty w raporcie o stanie gminy za 2020 r.

Więcej informacji o stanie spółki, jej majątku, podejmowanych reformach i ostatecznej
likwidacji znajduje się w poniższych dokumentach i artykułach:

„W Przedsiębiorstwie Miejskim Synergia w Leśnej zachodzą poważne zmiany”,
Panorama Leśnej nr 2 (80) Luty 2019 str. 1, 8-9
„PM Synergia i gospodarka odpadami – im głębiej w las tym ciemniej”, Panorama
Leśnej nr 4 (82) Kwiecień 2019 str. 9
Analiza „Kierunki Rozwoju Przedsiębiorstwa Miejskiego SYNERGIA Sp. z o. o.
na rok 2019 i lata 2020-2021„
Raport „Ocena stanu i poziomu realizacji zadań powierzonych PM Synergia
w Leśnej” z dnia 17.06.2019
Prezentacja „Koncepcja reorganizacji wykonywania zadań zakresu gospodarki
komunalnej w Gminie Leśna” – czerwiec 2019
„Gospodarka komunalna przechodzi do urzędu”, „Odpowiedzialność i jakość
życia” Panorama Leśnej nr 7 (85) Lipiec 2019 str. 1, 8-9
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„Leśna: oczyszczanie ścieków i… zaniechań”, Panorama Leśnej nr 8 (86) Sierpień
2019 str 8-9
„Zadania Synergii – do urzędu…”, „Zaplecze działu estetyki…”, „Likwidator PM
SYNERGIA Sp. z o.o. w Likwidacji informuje” Panorama Leśnej nr 10 (88)
Październik 2019 str 1, 8-9, 14
„Sprawy mieszkaniowe przejął Urząd Miejski w Leśnej” Panorama Leśnej nr 11
(89) Listopad 2019 str 6, 8-9, 14
Protokół z kontroli odbioru odpadów z nieruchomości niezamieszkałych
Protokół kontroli zaplecza działu estetyki  wraz z dokumentacją fotograficzną
Oceny rzeczoznawców dotyczące wyceny środków trwałych w PM Synergia
Protokół z likwidacji spółki cz1. do końca 2019 r  oraz cz.2 1.01-20.03.2020
Protokół po kontroli DWIOŚ na oczyszczalni ścieków
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Urząd Miejski – organizacja i zarządzanie 2019

raport.lesna.pl/bez-kategorii/urzad-miejski-organizacja-i-zarzadzanie-2019/

W 2019 roku burmistrz Leśnej zaczął reorganizować Urząd Miejski
zgodnie z ideą i metodologią działania organizacji opartej na wiedzy.
Proces ten został zaburzony koniecznością większych zmian związanych
z likwidacją spółki miejskiej i przejęciem zadań spółki bezpośrednio
do urzędu.

W efekcie zmian organizacyjnych powołano nowy referat Gospodarki
Komunalnej, sekcję ds estetyki, remontów i utrzymania porządku przy
Referacie Inwestycji oraz powiększono Referat Nieruchomości. Nowy
regulamin organizacyjny został wdrożony we wrześniu 2019 r.

Zmiany te, okazały się jednak niewystarczające. Zdaniem burmistrza,
urząd nie miał wystarczających „mocy przerobowych” do realizowania
dwóch istotnych zadań: kompleksowej ochrony środowiska
oraz planowania i rozwoju strategicznego.

Pod koniec roku, zostały opracowane nowe założenia organizacyjne, które
wdrożono z dniem 31 stycznia 2020. W efekcie nowych zmian,
przesunięto Referat Organizacyjny oraz Referat Nieruchomości
bezpośrednio pod stanowisko Sekretarz Gminy, ochronę środowiska
wydzielono z Referatu Nieruchomości i Rolnictwa i utworzono nowy
referat – Rozwoju i Ochrony Środowiska. W nowym referacie znajduje się
także pion informatyzacyjny i stanowisko d/s obsługi i wspierania
przedsiębiorców.

Dzięki zmianom udało się bez zwiększania kosztów administracji
i zatrudnienia, uzyskać lepszą specjalizację komórek Urzędu Miejskiego
i w konsekwencji obsługę większej liczby zadań, szczególnie w zakresie
rozwoju strategicznego (długofalowego).

Efekty zmian zostaną opisane w raporcie za rok 2020, jednak już teraz
należy podkreślić, że połączenie tematów: rozwoju (strategicznego),
ochrony środowiska, adaptacji do zmian klimatu, rozwoju
przedsiębiorczości i informatyzacji pokazuje obrany przez burmistrza
Szymona Surmacza długofalowy kierunek rozwoju dla naszej gminy:
ekologicznej, czystej, nowoczesnej i przyjaznej dla przedsiębiorców,
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otwartej na turystów i osadników.

Po przejęciu zadań z PM Synergia i wprowadzeniu nowego regulaminu
organizacyjnego, urząd zatrudnia 71 osób w tym 4 osoby zarządu
(Burmistrz, Zastępca, Sekretarz i Skarbnik) i 6 kierowników.

Do pobrania:

Regulamin organizacyjny obowiązujący od 28 września 2018 r. Pobierz
Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Leśnej obowiązujący
od 31 stycznia 2020 r. Pobierz

2/2

https://raport.lesna.pl/gospodarka-komunalna/pm-synergia/
https://raport.lesna.pl/wp-content/uploads/2020/07/Zarzadzenie_nr_203_2018.pdf
https://raport.lesna.pl/wp-content/uploads/2020/07/Zarzadzenie_nr_203_2018.pdf
https://raport.lesna.pl/wp-content/uploads/2020/07/Zarzadzenie_20_2020.pdf
https://raport.lesna.pl/wp-content/uploads/2020/07/Zarzadzenie_20_2020.pdf


Gospodarka mieszkaniowa 2019

raport.lesna.pl/gospodarka-komunalna/gospodarka-mieszkaniowa/

Na dzień 31 grudnia 2019 r. Gmina Leśna w swoich zasobach posiadała
361 lokali mieszczących się w 137 budynkach mieszkalnych stanowiących
własność lub współwłasność (wspólnoty). Wysoki udział lokali
mieszkalnych we wspólnotach mieszkaniowych (z udziałem gminy) jest
efektem długotrwałej prywatyzacji realizowanej metoda rozproszoną.

W maju 2019 r., burmistrz zaproponował Radzie Miejskiej przyjęcie
uchwały, która miała na celu ograniczenie wyprzedaży rozproszonej,
zmniejszając bonifikaty na wykup mieszkań w budynkach należących
w 100% do zasobu gminy, a premiując (utrzymując wysokie bonifikaty)
wykup mieszkań w już istniejących wspólnotach.

W maju rozpoczęto też inwentaryzację zasobów mieszkaniowych gminy.
Powstała elektroniczna baza danych, w której gromadzone są informacje
dotyczące stanu technicznego każdego mieszkania, dane dotyczące
metrażu, najemców, zadłużenia, a także informacje o przeprowadzanych
remontach i priorytetach remontowych. Narzędzia informatyczne zostały
opracowane w Urzędzie Miejskim a uzupełnianie danych powierzono
najpierw pracownikom PM Synergia, a w procesie likwidacji spółki
prowadzenie bazy danych przejął Referat Nieruchomości Urzędu
Miejskiego.

Przeprowadzenie inwentaryzacji i zgromadzenie danych o stanie zasobu
komunalnego w jednym miejscu pozwoliło oszacować skalę niezbędnych
remontów. Zebrane potrzeby remontowe i inwestycyjne okazały się
niewspółmierne do finansowych możliwości gminy. Przed rokiem 2019
nie tworzono tego rodzaju zestawień, wiedza o każdym lokalu była
„zamknięta” w papierowych teczkach w biurze PM Synergia
oraz w głowach pracowników działu mieszkaniowego spółki. Przejęcie
działu mieszkaniowego do Urzędu Miejskiego pozwoliło przede wszystkim
na zgromadzenie wiedzy i odpowiedzialności za mienie komunalne
w jednym miejscu, a w konsekwencji – przygotowanie pakietu reform,
adekwatnego do zdiagnozowanej skali potrzeb.
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Burmistrz przedstawiając Radzie Miejskiej nowe założenia dotyczące
gospodarki mieszkaniowej wskazał przede wszystkim nowe fakty, które
ukazały się w procesie inwentaryzacji i „odsłonięcia” realiów kryjących się
w „teczkach” PM Synergia:

liczba niezbędnych remontów generalnych i związanych z tym
kosztów przekracza wielokrotnie możliwości finansowe gminy, w tym
także zdolności do zaciągania kredytów;
spółka PM Synergia jako zarządca nieruchomości gminnych nigdy
nie wykorzystała możliwości prowadzenia remontów z kredytów
finansowanych z przychodów z czynszów i funduszu remontowego,
wbrew założeniom nie finansowała też remontów z innej działalności
gospodarczej; w efekcie zasób mieszkaniowy z roku na rok ulegał
postępującej i coraz szybszej degeneracji;
jedyne budynki będące współwłasnością gminy,
w których realizowano działania inwestycyjne i remontowe
to budynki będące w zarządzie wspólnot mieszkaniowych –
szczególnie tam, gdzie gmina miała mniejszość udziałów;
wspólnoty mieszkaniowe mogą same decydować o zaciąganiu
wieloletnich kredytów, które nie zmniejszają zdolności kredytowej
gminy (wpływają jedynie na większe koszty z budżetu gminy – wpłaty
na fundusze remontowe wspólnot), oznacza to że gmina może
współfinansować wiele remontów jednocześnie bez konieczności
zadłużania się;
mieszkania i budynki, w których mieszkańcy zdecydowali się
na wykup są w znacznie lepszym stanie technicznym od tych,
w których czekano aż „Synergia lub gmina wyremontuje”.
stawki czynszów w mieszkaniach komunalnych, nie zmieniane od lat
były oderwane od realiów technicznych budynków; w procesie
inwentaryzacji ujawniły się przypadki, w których spółka miejska
pobierała od „swoich” lokatorów mniejsze opłaty niż płaciła
do wspólnoty mieszkaniowej powiększając w ten sposób narastający
deficyt w gospodarce mieszkaniowej;

Biorąc pod uwagę nowe dane, które ujawniły się wraz z procesem scalania
zarządzania mieszkalnictwem przyjęto nowe założenia dotyczące kierunku
reform mieszkalnictwa. Uchwały o nowych zasadach naliczania czynszów
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oraz zmiany w koncepcji gospodarowania zasobem mieszkaniowym
zostały przyjęte przez Radę Miejską w październiku. Zmieniają one
uchwały z maja 2019 r. i ich kluczowe założenia to:

powiązanie stawek czynszów ze stanem technicznym budynku
(wyższe dla lokali w dobrym stanie i standardzie, niższe w lokalach
beż łazienki czy ubikacji itp.)
szybka prywatyzacja części zasobów mieszkaniowych: wysokie
bonifikaty 95% obowiązujące do końca czerwca 2021 r. (dla ostatnich
lokali w budynku 99%);
zawiązywanie nowych wspólnot mieszkaniowych – urząd wspomaga
tworzenie zarządów wspólnot i podpisywanie umów
z profesjonalnymi zarządcami, dzięki czemu mieszkańcy mają
bezpośredni wpływ na poprawianie stanu technicznego budynków;
inicjowanie i wspieranie procesów remontowych i inwestycyjnych
w istniejących oraz nowych wspólnotach, wspieranie remontów
z budżetu gminy w ramach funduszu remontowego;
zwiększenie nadzoru nad realizacją zapisów umów najmu,
w których lokatorzy zobowiązani są do utrzymania w odpowiednim
stanie wynajmowanych od gminy mieszkań;
doprowadzenie do sytuacji, w której osoby w dobrej sytuacji
materialnej przejdą „na swoje” a gmina będzie mogła skupić się
na pomocy mieszkaniowej dla osób najbardziej potrzebujących.

Zmiana podejścia do zarządzania zasobami komunalnymi związana była
także ze zdarzeniami, które wynikły w końcówce 2018 r. – nakazem
wykonania remontów w budynkach należących w 100% do gminy,
pod rygorem wyłączenia z użytkowania (czyli pod groźbą konieczności
przymusowego wymeldowania mieszkańców):

dachu w pałacu w Szyszkowej (Szyszkowa 66), który kosztował
budżet gminy ponad 800 tys. zł;
budynku Grabiszyce Średnie 94, gdzie burmistrz zdecydował
o przeniesieniu trzech rodzin do nowych, wyremontowanych lokali
zamiast wydatkowania ponad 250 tys. zł na remont obiektu
zagrażającego bezpieczeństwu i życiu lokatorów. Łączny koszt
remontu tych mieszkań wyniósł 100 tys zł. czyli o 3/5 mniej niż
prognozowany remont nakazany w decyzji nadzoru budowlanego.
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Oba te wydarzenia pokazały, że utrzymywanie 100% własności budynków,
które pozostają w bardzo złym stanie technicznym może zdestabilizować
budżet gminy i w istotny sposób zmniejszyć pulę środków przeznaczonych
na innego rodzaju inwestycje. O ile utrzymanie zabytkowego pałacu
w Szyszkowej pełniącego funkcję mieszkania dla kilkunastu rodzin,
czy innych budynków mających wartość zabytkową i użytkową jest w pełni
uzasadnione, o tyle trudno znaleźć racjonalne uzasadnienie dla
ponoszenia gigantycznych nakładów finansowych na rzecz pojedynczych
rodzin i osób, w dodatku nie zawsze w trudnej sytuacji materialnej. Jest
to podejście nieuczciwe wobec zdecydowanej większości mieszkańców
radzących sobie samodzielnie na rynku mieszkaniowym.

Oprócz problemów o charakterze systemowym, istotne znaczenie dla
jakości gospodarki mieszkaniowej ma także postawa i zaniedbania
ze strony zarówno najemców, od których przez lata nie wymagano niczego
jak i byłych pracowników i zarządu PM Synergia, którzy tolerowali
istniejący stan zgodnie z zasadą „zawsze tak było”. Stan niektórych „lokali
mieszkalnych”, które odebrano spod zarządu spółki gminnej trudno
opisać słowami. Poniżej prezentujemy fotografie „mieszkań”, które
„wróciły do zasobu”:
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Mieszkanie, które zostało oddane

przez lokatorów, którzy zrezygnowali z umowy

najmu
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Mieszkanie w którym lokator doprowadził

do pożaru (pozyskiwał opał z trzciny w suficie).

Pożar na szczęście dla pozostałych mieszkańców

budynku nie rozprzestrzenił się. Lokal został

wykreślony z zasobu mieszkaniowego, a najemca

został oddany pod opiekę MGOPS

i Stowarzyszenia Przystań – Schronisko

św. Brata Alberta
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Mieszkanie w Miłoszowie, stan po przekazaniu do zasobu gminy

oraz po wykonaniu remontu przez Referat Nieruchomości
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Przykładowe remonty wykonywane przez gminę
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w 2019 r.

Podsumowanie

Główne cele reform w mieszkaniówce przyjęte na rok 2019 oraz kolejne to:

doprowadzenie do równowagi między realnymi możliwościami
finansowymi gminy a kosztami niezbędnymi do utrzymania zasobu
w przyzwoitym stanie technicznym
zaostrzenie kryteriów ekonomicznych dla najemców, zgodnie
z nowymi ustawami – tak by gmina faktycznie pomagała najbardziej
potrzebującym – czyli osobom w najtrudniejszej sytuacji materialnej
i społecznej, w tym w szczególności osobom dotkniętym
niepełnosprawnościami i rodzinom wielodzietnym
doprowadzenie do konsekwentnej poprawy stanu technicznego
budynków mieszkalnych w gminie, przy wykorzystaniu środków
wspólnot mieszkaniowych, budżetu gminy oraz dofinansowań
ze środków UE lub rządowych.

Szczegółowy opis przeprowadzonych w 2019 r. reform w sferze mieszkań
komunalnych znajduje się w dokumencie pt. Realizacja programu
gospodarowania gminnym zasobem mieszkaniowym.

Realizacja programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym Pobierz
Informacja dotycząca stanu technicznego budynków i mieszkań
komunalnychPobierz
Sprawozdanie z działalności społecznej komisji mieszkaniowej w 2019 r.
Pobierz
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Gospodarka komunalna – odpady

raport.lesna.pl/gospodarka-komunalna/gospodarka-komunalna-odpady/

Odbiór i zagospodarowanie odpadów

Odbiór i zagospodarowanie odpadów był jednym z ważniejszych i bardziej

gorących tematów roku 2019. W roku 2018, szczególnie podczas kampanii

wyborczej zadawano pytania dotyczące odbierania odpadów

z nieruchomości niezamieszkałych przez spółkę miejską PM Synergia.

Problem „znikających” odpadów z terenów niezamieszkałych

oraz korzyści, które z odnosiła spółka poprzez odwożenie odpadów

na koszt gminy, został wyjaśniony w protokole pokontrolnym z 15

kwietnia 2019 r i przedstawiony opinii publicznej w Panoramie Leśnej

nr 4 (82) w artykule „PM Synergia i gospodarka odpadami – im głębiej

w las tym ciemniej” (str 9).

W artykule z Panoramy Leśnej czytamy:

Kto zyskuje, kto traci? Kwota, jaką Synergia mogła uzyskać wg umów za odpady

komunalne z nieruchomości niezamieszkałych za cały badany okres (od lipca 2013

do grudnia 2018) wynosi 729.943,62 zł. Do ZGIUK w Lubaniu zapłacono za ten okres

22.233,62 zł. Różnica między przychodem a kosztem odbioru wyniosła łącznie 707.710

zł. Ta nadwyżka pomniejszona o koszty transportu i inne koszty pośrednie staje się

zyskiem firmy lub można ja zaksięgować na poczet strat z innej działalności. Jest

to bardzo zła wiadomość – zarówno dla Synergii jak i dla mieszkańców gminy. Oznacza

bowiem, że ważnym źródłem do-chodów dla miejskiej spółki jest nielegalne

„podrzucanie” śmieci niezamieszkałych na koszt gminy. Dziwi fakt, że mechanizm ten

jest wpisany właściwie „na stałe” w logikę działania firmy. Likwidacja tego procederu

musi nastąpić, chociaż może oznaczać nie-przewidziane skutki finansowe dla spółki.

Warto dodać, że nie są to jedyne pieniądze jakie spółka dostaje za odbiór i transport

śmieci. Za odbiór odpadów z nieruchomości zamieszkałych płaci Urząd Miejski

z budżetu gminy oraz z przychodów z opłat od mieszkańców. Te pieniądze trafiają

do firm tworzących konsorcjum (ZGiUK i Synergia), które wygrało przetarg na odbiór

śmieci komunalnych.

http://panoramalesnej.pl/wp-content/uploads/2019/04/pl82.pdf

Nie tylko odpady z terenów niezamieszkałych były problemem. Poważne

i rosnące co roku straty gmina ponosiła w związku ze zbyt niskimi

opłatami za odbiór odpadów.
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Zła gospodarka odpadami, w której kluczową rolę pełni zbyt duża ilość śmieci

zmieszanych powoduje rosnącą od 2015 roku dziurę w budżecie. Władza zeszłej kadencji,

nie chciała podnosić opłat za odpady i decydowała o dopłacaniu do złej gospodarki

z budżetu gminy. Kwota ta rosła z roku na rok: w 2015 roku dopłaciliśmy 113 142,03 zł,

w 2016 r. 217 921,07 zł, w 2017 już 292 452,95 zł, a w 2018 roku 533 236,63 zł

http://panoramalesnej.pl/wp-content/uploads/2019/04/pl82.pdf

Po wykonaniu kontroli i zdiagnozowaniu szkodliwych mechanizmów

gospodarki odpadowej, urząd podjął działania naprawcze. W kwietniu

2019 Rada Miejska wprowadziła nowe zasady gospodarowania odpadami:

włączono do jednego systemu odpady z nieruchomości

niezamieszkałych (żeby uniemożliwić ich „mieszanie” z odpadami

mieszkańców) – czyli od października 2019 deklaracje i opłaty

od przedsiębiorców pobierane są bezpośrednio przez urząd

wprowadzono wyższe stawki opłat za odbiór odpadów, nowe stawki

obowiązywały od lipca 2019

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych został

przeniesiony w lipcu do nowej lokalizacji (ul. Orzeszkowej – Dolwis),

co umożliwiło większy nadzór nad odpadami dostarczanymi

do PSZOK.

Powyższe działania przyniosły pozytywne efekty:

Zmniejszył się roczny deficyt. Dopłata do gospodarki odpadowej

na koniec roku wyniosła mniej niż w 2018. Na koniec roku 2019

do systemu gmina dopłaciła 339.331,07 zł.

Poprawiły się wskaźniki pracy PSZOK – więcej tańszych frakcji

odpadów (lepsza segregacja) oraz mniej wielkogabarytów niż w roku

2018 (najdroższa frakcja odpadowa, która lawinowo rosła

w ostatnich latach)

Zwiększyła się liczba deklaracji od firm (nieruchomości

niezamieszkałe) o 51 szt (36%)

W roku 2019 w całej Polsce zaczął rysować się kryzys

z odbiorem i przetwarzaniem odpadów komunalnych.

Gwałtownie zaczęły rosnąć ceny przetwarzania (odbioru)

wszystkich frakcji odpadów:
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Rodzaj odpadu Koszt styczeń
2019 netto \Mg

Koszt grudzień
2019 netto \Mg

% wzrost
kosztów

zużyte opony 300 zł 400 33%

beton i gruz nieuzbrojony 55 170 200%

odpady ulegające biodegradacji 96 196 100%

odpady wielkogabarytowe 437 600 37%

niesegregowane odpady
komunalne w tym posortownicze

395 435 10

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Leśna

za 2019r

Kolejny, równie wysoki wzrost kosztów zapowiadany jest

na 2020 r

Rodzi to ogromne problemy ze zbilansowaniem systemu gospodarki

odpadowej. Wprowadzanie nowych stawek opłat nie nadąża za szybko

rosnącymi kosztami:

Trzeba przyjąć, że produkcja śmieci per capita stale będzie rosła jeżeli nie nastąpi

radykalna zmiana zachowań konsumpcyjnych mieszkańców, a przyjęty system naliczania

opłat nie daje możliwości regulowania opłat w zależności od wagi wyprodukowanych

śmieci. Oznacza to, że przyjmując stawki opłat warto uwzględnić te aktualne i potencjalne

koszty, które wpłyną na bilans finansowy gospodarki odpadami, a zbilansowanie systemu

„do zera” musi oznaczać gwałtowny wzrost stawek, co może być trudne

do zaakceptowania ze względów społecznych

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Leśna za 2019r

Oprócz szybko rosnących kosztów drugim jeszcze poważniejszym

problemem gospodarki odpadowej w gminie Leśna jest ogromna masa

odpadów niesegregowanych (90% wszystkich odpadów). W Gminie Leśna

w 2019 r wyprodukowano 2194,05 Mg odpadów zmieszanych, co

w zestawieniu z ilością 2367,51 Mg z roku 2018 oznacza spadek o 7,33%.

Jest to jednak nadal dużo za mało.

Gmina nie płaci kar za zbyt niski poziom recyklingu wyłącznie dlatego,

że odpady ulegają wtórnej segregacji na lubańskim RIPOK, a my

(mieszkańcy) płacimy z budżetu gminy za pracę wykonywaną za nas

przez lubański ZGiUK. Każda tona szkła, plastikowych butelek,

czy papieru wywieziona z gminy Leśna jako „odpady
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posortownicze”, „zmieszane” na sortownię do Lubania to strata

kilkuset złotych (w zależności od rodzaju odpadu).

Szczegółowa analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie

Gminy Leśna za 2019rPobierz
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Gospodarka komunalna – wod-kan

raport.lesna.pl/gospodarka-komunalna/gospodarka-komunalna-wod-kan/

Wodociągi i kanalizacja

Za realizację zadań z zakresu gospodarki wodno-kanalizacyjnej do końca
października 2019 roku odpowiadała spółka miejska PM Synergia.

W połowie roku 2019, została wykonana kompleksowa ocena działalności
spółki miejskiej, w której opisano między innymi stan gospodarki wodno-
ściekowej, w 2019 roku w perspektywie wieloletniej. W raporcie
podpisanym przez Burmistrza Leśnej czytamy:

„Zadanie związane ze zbiorowym zaopatrzeniem ludności w wodę,
oraz zadania związane z odbiorem nieczystości ciekłych realizuje PM
Synergia poprzez Dział Wodociągów i Kanalizacji. W dziale pracuje 14
osób, które obsługują oczyszczalnię ścieków, stacje pomp, wykonują
naprawy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, montują wodomierze itp.

W lutym 2012 r, został sporządzony dokument pt. „Informacja na temat
stanu sieci wodociągowej w Gminie Leśna”. Przedstawia on m.in. dane
na temat stanu ujęć wody, awaryjności, stanu opomiarowania, produkcji,
sprzedaży i wydajności sieci. Raport ten stanowił podstawę aktualnej
oceny – co w perspektywie 7 lat udało się osiągnąć spółce w ramach
zadania zaopatrzenia w wodę.

W informacji z 2012 przedstawiono szereg problemów związanych
z działaniem wodociągów i ujęć wodnych. Najważniejsze z nich to:

brak dokumentacji dotyczącej sieci, („nie prowadzono [przed 2012 r.]
prawidłowej archiwizacji danych, nie gromadzono dokumentacji
w przypadkach modernizacji, a często nawet jej nie wykonywano
po przeprowadzonych pracach”)
duża awaryjność sieci, przy jednoczesnych problemach
z konstrukcją sieci (niewystarczająca liczba zasuw, różne typy rur), co
skutkuje zwiększoną dotkliwością awarii dla mieszkańców
(np. konieczność wyłączania dużych obszarów sieci, nawet przy
niewielkich awariach)
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ogromne straty wody w Leśnej (wydajność = 39%) i w Pobiednej
(wydajność = 38%) związana w znacznej mierze z jakością sieci
(nieokreślona ilość nieszczelnych odcinków)
niewystarczająca liczba wodomierzy (brak 21% w skali całej gminy).

Z powyższego zakresu zdecydowanie poprawiono stan opomiarowania,
który wynosi obecnie 98%, w niewielkim stopniu poprawiła się sytuacja
efektywności sieci wodociągowej w Leśnej (47%), co jest efektem przede
wszystkim lepszego opomiarowania, ponieważ nie wykonywano
w ostatnich latach żadnych inwestycji w sieć wodociągową w Leśnej.
Jednocześnie efektywność ujęcia w Pobiednej spadła do 25%.

W lutym 2019 r. wykonano aktualizację raportu z 2012 r. Wykazano
w nim zestawienie pilnych potrzeb remontowych i inwestycyjnych sieci
wodnej. Są to zadania „pilne” od wielu lat, a bez sprawnej komunikacji
na linii Synergia – Urząd Miejski – Rada Miejska i szybkich wdrożeń
(zlecenia na dokumentację, uchwały o finansowaniu) pozostaną one
„pilne” tylko na papierze.

Jeszcze trudniejsza sytuacja gminy Leśna występuje w przypadku
dostępności do sieci kanalizacyjnej. Zgodnie z danymi GUS w 2012 roku
istniały 423 połączenia prowadzące do budynków mieszkalnych
i zbiorowego zamieszkania. Z sieci kanalizacyjnej korzystało w 2012 roku
3.140 mieszkańców gminy (tj. 29,7%), a w porównaniu z 2002 rokiem
nastąpił wzrost jedynie o 3,8%. Dla porównania, w powiecie lubańskim
z kanalizacji korzystała ponad połowa mieszkańców (51,8%),
w województwie dolnośląskim – 70,1%, zaś w skali kraju – 64,3%.
Długość czynnej sieci kanalizacyjnej w Gminie Leśna wynosi zaledwie 16,9
km i nie zmieniła się od roku 2007. Dla porównania: Gryfów Śląski = 27,9
km (miasto) + 19,3 km (obszary wiejskie), Olszyna 23,2 km + 20,1 km,
Platerówka = 12,7 km, Siekierczyn = 59 km, Świeradów-Zdrój = 42,6 km.

Obecny system odprowadzania i oczyszczania ścieków w gminie Leśna,
oparty jest o dowóz ścieków wozami asenizacyjnymi do istniejącej
gminnej oczyszczalni w mieście. Wyjątek stanowi miasto Leśna,
w którym istnieje sieć kanalizacji sanitarnej, wymagająca jednak
modernizacji i rozbudowy. Ze względu na coraz częstsze awarie wozu
asenizacyjnego oraz trudności z zatrudnieniem kierowcy z odpowiednimi
uprawnieniami, liczba nieruchomości, w których mieszkańcy zgłosili
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konieczność odbioru nieczystości płynnych liczy niemal 200 domów. Czas
oczekiwania na odbiór wynosi 2-3 miesiące i jest to zdecydowanie efekt
braku planowania i przewidywania przez kierownictwo spółki.

Obecny stan i poziom realizacji zadań w omawianym zakresie

oceniam negatywnie.

Kluczowe deficyty mają przyczyny w złym planowaniu (lub właściwie
całkowitym braku planowania), braku konsekwencji w wykonaniu zadań
określonych w latach 2012-2014, braku komunikacji z właścicielem
(gminą), w tym przede wszystkich bieżących raportów i wniosków
o finansowanie zadań wod-kan, braku podjęcia działań z zakresu
inwentaryzacji sieci i gromadzenia dokumentacji technicznej.
Bez podjęcia stanowczych kroków naprawczych stan będzie się pogarszał
aż do potencjalnie całkowitej niewydolności systemu, co przy problemach
z suszą staje się kluczowym problemem infrastrukturalnym gminy”. 
(Źródło: OCENA STANU I POZIOMU REALIZACJI ZADAŃ

POWIERZONYCH PM SYNERGIA W LEŚNEJ Leśna, 17 czerwca 2019)

Po przestawieniu raportu, podjęto decyzję o likwidacji spółki i przekazaniu
jej zadań bezpośrednio pod nadzór Urzędu Miejskiego w Leśnej.
W procesie likwidacji spółki burmistrz podjął decyzję o utworzeniu
Referatu Gospodarki Komunalnej, który przejął wszystkie zadania
związane z:

zbiorowym zaopatrzeniem w wodę pitną (ujęcia wodne, sieci
wodociągowe)
utrzymaniem i obsługą sieci kanalizacyjnej i oczyszczalni ścieków
odbiorem nieczystości płynnych
utrzymaniem cmentarzy komunalnych.

Referat działał przez dwa ostatnie miesiące roku 2019, Kompleksowe
sprawozdanie z jego działalności zostanie wykonane w raporcie za rok
2020.

Jednak już w grudniu 2019, kontrola WIOŚ na głównej gminnej
oczyszczalni ścieków w Smolniku, pokazała, że brak szybkich
i zdecydowanych działań zwiększających nadzór nad gospodarką wod-kan
narażałby gminę na wiele nieprzewidzianych klopotów „wypływających”
z każdej sfery podległej wcześniej pod spółkę.
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Działalność inwestycyjna

raport.lesna.pl/inwestycje/dzialalnosc-inwestycyjna/

W roku 2019 r. w Gminie Leśna zrealizowano wiele różnorodnych

inwestycji na kwotę przekraczającą 3,3 mln zł. Wśród tych o największym

znaczeniu należy wymienić:

Budowę remizy OSP wraz z pomieszczeniami świetlicy
w Świeciu
Budowę oczyszczalni ścieków dla budynków 66A i 66B
w Szyszkowej
Utworzenie Klubu Senior+ w Gminie Leśna
Przebudowę drogi wojewódzkiej nr 358 w zakresie budowy
chodnika w miejscowości Leśna (ul. Stefana Żeromskiego)
oraz w Smolniku
Przebudowę dojść do budynków przy ul. Kombatantów 1, 3
i 5 w Leśnej
Zakup cystern do przewozu wody pitnej
Zakup samochodu pożarniczego dla OSP w Leśnej
Rozbudowa sieci przeciwpożarowej w Leśnej
Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej przy
ul. Żeromskiego w Leśnej
Budowa odcinka kanalizacji przy ul. Jana Kochanowskiego
i Rynek w Leśnej
Zakup samochodu asenizacyjnego

Do pobrania:

Szczegółowy wykaz inwestycji zrealizowanych w 2019 r. w Gminie Leśna
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Przedsiębiorcy w 2019

raport.lesna.pl/mieszkancy/przedsiebiorcy-w-2019/

Powołanie stanowiska ds. wspierania przedsiębiorczości

w Gminie Leśna

W 2019 r. w Urzędzie Miejskim w Leśnej wyodrębnione zostało

stanowisko ds. podejmowania działalności gospodarczej. Powołanie tego

stanowiska ma na celu wspieranie przedsiębiorczości a przy tym samych

Przedsiębiorców funkcjonujących już na naszym terenie, ale również

zamierzających założyć działalność gospodarczą.

Wykonywanie Głównych zadań:

Obsługa przedsiębiorców w zakresie wpisu, zmiany, zawieszenia

i zakończenia działalności gospodarczej.

Prowadzenie postępowań administracyjnych w celu wydania

zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Prowadzenie punktu kontaktowego między klientem a innymi

instytucjami państwowymi m.in. Urzędem Skarbowym, Zakładem

Ubezpieczeń Społecznych, Urzędem Pracy, Kasą Rolniczego

Ubezpieczenia Społecznego, biurami rachunkowymi.

Pomoc przy wypełnianiu dokumentów związanych z prowadzeniem

działalności gospodarczej.

Informowanie przedsiębiorców o terminach związanych

z prowadzeniem działalności gospodarczej (np. termin wniesienia

opłaty za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów

alkoholowych, termin złożenia oświadczeń o wartości sprzedaży

napojów alkoholowych).

Pomoc w zakresie poszukiwania dotacji da prowadzonej działalności

gospodarczej, lub pomocy na jej utworzenie.

Prowadzenie rejestru ewidencji innych obiektów świadczących usługi

hotelarskie.

Wydawanie zaświadczeń o prowadzeniu działalności gospodarczej

wpisanej do Gminnej Ewidencji Działalności Gospodarczej

prowadzonej przez Burmistrza Leśnej.
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Celem utworzenia stanowiska ds. wspierania przedsiębiorczości, jest

utrzymanie stałego kontaktu z przedsiębiorcami, wspieranie ich

i informowanie na bieżąco o sprawach istotnych z punktu prowadzenia

działalności gospodarczej.

„Wdrożenie standardów obsługi inwestora w samorządzie

województwa Dolnośląskiego”

Urząd Miejski w Leśnej w 2019 r. przystąpił do projektu realizowanego

przez Dolnośląską Agencję Współpracy Gospodarczej Sp. z o.o.

w Partnerstwie z Agencją Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej S.A.

pt. „Wdrożenie standardów obsługi inwestora w samorządzie

województwa Dolnośląskiego„.

Projekt jest realizowany w ramach 2 Osi priorytetowej Efektywne polityki

publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Działania 2.18 Wysokiej

jakości usługi administracyjne Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja

Rozwój 2014-2020.

Główny cel Projektu: podniesienie jakości obsługi inwestora poprzez

wdrożenie standardu obsługi inwestora w 40 jednostkach samorządu

terytorialnego woj. dolnośląskiego, w tym w miastach średnich z 79 JST

objętych wsparciem szkoleniowym z zakresu obsługi inwestora.

Wdrożenie standardów odbędzie się dzięki kompleksowemu wsparciu

obejmującemu szkolenia z zakresu obsługi inwestora, doradztwa,

modernizacji procedur wewnętrznych gmin oraz elektronizacji procesu

obsługi inwestora.

Okres realizacji projektu: wrzesień 2019 – grudzień 2021

Działania w ramach projektu:

1. Audyt stanu obsługi inwestora w JST

2. Szkolenia dla JST objętych wsparciem

3. Doradztwo indywidualne – obejmuje m.in. opracowanie oferty

inwestycyjnej na podstawie przyjętego w projekcie standardu,

przygotowanie zawartości
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4. Wdrożenie w gminie rozwiązań – opracowanie przez gminę, przy

wsparciu DAWG Sp. z o.o. i ARAW S.A. kompleksowej oferty

inwestycyjnej jednego obszaru lub obiektu gminy oraz opublikowanie

jej na własnej stronie internetowej, a także wdrożenie w urzędzie JST

procedur obsługi inwestora zgodnych ze standardem opracowanym

przez PAIH SA w ramach projektu;

5. Wizyty studyjne dla kadry kierowniczej oraz pracowników JST,

warsztaty z zakresu obsługi inwestorów w praktyce.

Szkolenia przeprowadzane są dla pracowników z urzędu:

1 osoba z kadry kierowniczej tj. Burmistrz Leśnej – Szymon Surmacz

1 osoba z pracowników urzędu tj. Inspektor ds. podejmowania

działalności gospodarczej i ochrony danych osobowych – Kornelia

Sieracka.

Cykl szkoleń trwa od listopada 2019 r do czerwca 2020 r. Poniżej znajduje

się wykaz realizowanych szkoleń:

1. ABC obsługi inwestora

2. Standardy obsługi inwestora

3. Przewagi konkurencyjne lokalizacji

4. Strona internetowa przyjazna inwestorowi, generator ofert

5. Jak stworzyć dobry materiał promocyjny

6. Oferta inwestycyjna, generator ofert

7. Marketing terytorialny

8. Zarządzanie strategiczne rozwojem gospodarczym.

Działalność gospodarcza w Gminie Leśna

Liczba podmiotów gospodarczych zarejestrowanych w Centralnej

Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej w Gminie Leśna

wynosi 638 (łącznie z działalnością zawieszoną).

Najważniejsi pracodawcy w gminie
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1 Odlewnia Metali Baworowo S.A

 2 Kruszywa Polskie S.A.

 3 PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO – HANDLOWO – USŁUGOWE

„ADAMPOL” REGINA LEWANDOWSKA

4 DROZD DANUTA Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo – Usługowe

„AGNES”

 5 F.H.U BIELAWA Bielecki Krzysztof

 6 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Leśna

Najczęściej występujące rodzaje wg. PKD 2007 działalności prowadzone

przez przedsiębiorców w Gminie to m.in.:

1. Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych –

329 przedsiębiorców,

2. Tynkowanie – 296 przedsiębiorstw,

3. Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian – 283

4. Zakładanie stolarki budowlanej – 273

5. Malowanie i szklenie – 264

6. Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej

niesklasyfikowane – 219

7. Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków

mieszkalnych i niemieszkalnych – 198

8. Transport drogowy towarów – 114

9. Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych

sklepach – 106

10. Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach

z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych – 85

11. Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne – 50.

Do pobrania:

Raport gminny o przedsiębiorcach działających na terenie gminy

pod względem rodzaju wykonywanej działalności

Obiekty świadczące usługi noclegowe w Gminie Leśna
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Handel

W Gminie Leśna najczęściej prowadzona jest sprzedaż detaliczna

prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności,

napojów i wyrobów tytoniowych. Liczba podmiotów zarejestrowanych

w CEIDG z rodzajem tej działalności wynosi 85.

Gastronomia

W Gminie Leśna prowadzonych jest 9 placówek gastronomicznych dla

których wydano zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych:

1. Zamek Czocha w Suchej

2. Zielony Piec ul. Lechów 9, Leśna

3. Złoty Sen, Złotniki Lubańskie

4. Złoty Potok Resort, Złoty Potok 42

5. Restauracja Leliwa, Rynek 8, Leśna

6. Restauracja Toscana, Rynek 9/1, Leśna

7. OR Czocha, ul. Baworowo 100, Leśna

8. Babie Lato, Kościelniki Górne 35

9. Plaża Czocha, Sucha dz. nr 198/7.

Wskaźnik przedsiębiorczości (GUS)
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Turystyka w 2019

raport.lesna.pl/turystyka/turystyka-w-2019/

Najważniejsze zadania wykonane w roku 2019 przez gminę lub
we współpracy z podmiotami z branży turystycznej, w większości
zrzeszonymi w z Koalicji na rzecz rozwoju turystyki wiejskiej

w gminie Leśna:

Inwentaryzacja miejsc noclegowych w Gminie Leśna, zbudowanie
bazy kontaktów i zasobów turystycznych (produkty lokalne,
rzemiosło, usługi)
Opracowanie strony internetowej dedykowanej turystom
GminaLesna.pl

Realizacja pierwszego konkursu na najlepszy leśniański produkt
lokalny
Wydanie informatorów dotyczących turystyki w gminie i produktu
lokalnego (do pobrania w PDF)
Opracowanie koncepcji marki lokalnej z podstawową książką
identyfikacji wizualnej
Opracowanie koncepcji oznakowania szlaków turystycznych, wraz
z wyznaczeniem tras za pomocą śladów GPS (łącznie ponad 200 km
tras pieszych i rowerowych)

Rada Miejska w Leśnej przyjęła uchwały związane z rozwojem branży
turystycznej:

Uchwała IX/58/2019 w sprawie sposobu finansowania promocji
i rozwoju turystyki w Gminie Leśna
Uchwały dotyczące opłaty miejscowej

Dla ułatwienia pobierania opłaty miejscowej (tzw „klimatyczne”), została
opracowana strona internetowa https://klimatyczne.lesna.pl
umożliwiająca wykonywanie przelewów online.

NA stronie GminaLesna.pl znajduje się katalog – baza informacyjna
dotycząca leśniańskich produktów lokalnych oraz noclegów. W bazie
znajduje się 66 ofert (nie licząc noclegów) produktów lokalnych: 15
rzemieślniczych (pamiątek), 21 usług, 36 produktów kulinarnych.
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W ramach projektu „Koalicja na rzecz rozwoju turystyki wiejskiej
w gminie Leśna” zrealizowano też 9 szkoleń. Przeprowadzone w 2019
szkolenia dotyczyły następujących zagadnień:

1. „Jak działają organizacje pozarządowe?”
2. „Działalność gospodarcza i odpłatna działalność pożytku publicznego
3. „Podstawy budowania marki lokalnej
4. „Karkonoska marka lokalna. Skarby Ducha Gór”
5. „Efekty działań sprzedażowych i marki lokalnej”
6. „Zbieranie danych GPS do celów mapowania szlaków turystycznych”
7. „Turystyczny potencjał minerałów z Grabiszyc”
8. „Geocaching i inne gry terenowe – potencjał turystyczny”
9. „Sprzedaż bezpośrednia rolników i sprzedaż rzemiosła”

Organizacja imprez:

W 2019 r na terenie gminy odbyło się ponad 20 imprez zwiększających
atrakcyjność turystyczną, gmina nie prowadziła ścisłego rejestru
i kalendarza imprez. Były to m in:

1. Majówka
2. Konkurs na produkty lokalne zorganizowany przez koalicję

turystyczną
3. Imprezy historyczne i kulinarne na Zamku Czocha
4. Festiwal „Swojskie Granie”
5. Festiwale kultury alternatywnej i festiwale muzyczne na Stacji

Wolimierz i w Atelier Wolimierz
6. Wigilia połączona z jarmarkiem produktu lokalnego

Wydatki na promocję

W roku 2019 wydano na cele związane z rozwojem turystyki i promocją
gminy 9 256,42 zł

Wydatki na cele związane z rozwojem turystyki i promocją gminy
obejmowały: zakup statuetek i pucharów na Galę Sportu, zakup
manekinów do galerii historycznej, nagrody finansowe dla zwycięskich
zespołów w zawodach, zakup artykułów na nagrody dla dzieci biorących
udział w zawodach kajakowych, zakup książek promocyjnych, zakup
ozdób świątecznych, zakup nagród na półmaraton z biegiem Kwisy.
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W roku 2019 wydano na zakup produktów i usług 19 702,45 zł

Wydatki na zakup produktów i usług obejmowały: artykuły promujące
Gminę Leśną w Przeglądzie Lubańskim, zakup pucharów i medali
na zawody sportowe odbywające się w Leśnej, tablice informacyjne
do galerii historycznej, druk ulotek promujących galerię, usługa
wykonania logo Leśnej, zapłata za stoisko na targi turystyki, transport
zespołu Smolniczanie, zakup desek do krojenia z logo Leśnej, odnowienie
domeny strony internetowej www.lesna.pl.

Galeria historyczna w podziemiach ratusza

1 września 2019 r. w 80. rocznicę wybuchu II Wojny Światowej otwarto
w podziemiach ratusza galerię historyczną pn: „Tajemnice Leśnej i Zamku
Czocha 1939-1945”. Ekspozycja „Tajemnice Leśnej i Zamku Czocha 1939
– 1945” ukazuje kluczowe momenty dziejów tych miejsc w czasie II wojny
światowej, w tym fakty dotyczące produkcji w Leśnej nowoczesnej broni
dla III Rzeszy – głównie części do samolotów.

Galeria z czasem ma stać się jedną z wystaw muzeum historycznego
Miasta Leśna i okolicy.
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Oświetlenie dróg, utrzymanie infrastruktury drogowej

raport.lesna.pl/utrzymanie-infrastruktury-drogowej-oswietlenie-drog/utrzymanie-infrastruktury-drogowej-

oswietlenie-drog/

Oświetlenie ulic

Modernizacja

W 2019 roku zakupiono łącznie 67 opraw oświetlenia ulicznego
z przeznaczeniem do wymiany starych opraw oświetleniowych
(w przeważającej większości rtęciowych) w miejscowościach: Miłoszów,
Leśna (przy OKiS, ul. Baworowo Kolonie), Pobiedna, Kościelniki Średnie, 
Szyszkowa, łącznik Szyszkowa – Kościelniki Górne.

Wydatkowano na ten cel kwotę: 33 501,43 zł.

Zlecono malowanie 38 sztuk słupów oświetlenia (w ramach konserwacji)
w miejscowości Miłoszów i Szyszkowa na kwotę: 3 739,20 zł. 

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

Budowa

Wybudowano 2 nowe punkty świetlne w miejscowości Szyszkowa
oraz sporządzono dokumentację techniczną i uzyskano zaświadczenie
o braku sprzeciwu do wykonania robót budowlanych polegających
na budowę oświetlenia ulicznego przy ul. Hetmańskiej
w Pobiednej.

Stan infrastruktury drogowej w gminie Leśna

Gmina Leśna, jest właścicielem sieci dróg o łącznej długości ok 461,233
km, z czego  62,307 km stanowią gminne drogi publiczne, a pozostałe są
to drogi gminne wewnętrzne.

Sieć dróg powiatowych przebiegających przez Gminę Leśna
(miejscowości) to 31,88 km.
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Przez Gminę Leśna przebiegają drogi wojewódzkie nr 360, 358, 393
o łącznej długości ok 28 km, których utrzymaniem zajmuje się
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu.

Stan infrastruktury drogowej w gminie LeśnaPobierz
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Edukacja, szkolnictwo

raport.lesna.pl/edukacja/edukacja-szkolnictwo/

Gmina Leśna jest jednostką organizacyjną dla następujących placówek
edukacyjnych:

1. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II na Smolniku
2. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pobiednej (w skład którego wchodzi

Szkoła Podstawowa oraz Przedszkole)
3. Miejsko-Gminne Przedszkole im. Kubusia Puchatka w Leśnej
4. Żłobek Miejski w Leśnej
5. Przedszkole Publiczne w Stankowicach.

Zgodnie z przepisami ustawy (Prawo budowlane) budynki placówek
edukacyjnych poddawane są kontrolom okresowym, w tym sprawdzeniu
stanu technicznego, przydatności do użytkowania obiektu budowlanego,
estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia.

Sprawdzenie stanu technicznego obejmuje sprawdzenie:

elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe
wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących
podczas użytkowania obiektu,
instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska,
instalacji gazowych,
przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych).

Każdego roku przeprowadzane są remonty mające na celę poprawę stanu
technicznego obiektów, a co za tym idzie bezpieczne korzystanie
z obiektów oświatowych przez dzieci
i młodzież oraz nauczycieli. W 2019 roku przeprowadzono następujące
prace:

w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Pobiednej, w budynku
Przedszkola Publicznego przy ul. Dworcowej 2 zostały odbudowane
schody zewnętrzne na kwotę: 52 200 zł (schody żelbetowe
w okładzinach z płyt granitowych, balustrada ze stali kutej, poręcze
drewniane dębowe);
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w budynku Miejsko-Gminnego Przedszkola w Leśnej/ Żłobka
Miejskiego w Leśnej – wykonano ogrodzenie budynku na kwotę: 27
200 zł;
w budynku Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II na Smolniku –
wykonano ogrodzenie frontowe budynku na kwotę: 7 060 zł
(ogrodzenie z paneli) oraz wykonano prace w budynku przy
ul. Kościuszki 9 polegające na wymianie podgrzewacza wody
na kwotę 1 906,50 zł.
Najpilniejszymi zadaniami do realizacji jest remont więźby dachowej
oraz wymiana pokrycia dachu oraz remont elewacji na budynku
Miejsko-Gminnego Przedszkola w Leśnej/ Żłobka Miejskiego
w Leśnej oraz remont dachu na Szkole Podstawowej im. Jana Pawła
II w Smolniku wraz z zabezpieczeniem dachu hali gimnastycznej przy
szkole.

Szczegółowe informacje o stanie realizacji zadań oświatowych w roku
szkolnym 2018/2019, w tym o liczbie uczniów, nauczycieli, osiągnięciach
w konkursach i kosztach poniesionych na zadania oświatowe, znajdziesz
w sprawozdaniu pt. „Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych
w roku szkolnym 2018/2019”.
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Zabytki i zachowanie dziedzictwa narodowego

raport.lesna.pl/zabytki/kultura-zabytki-i-zachowanie-dziedzictwa-narodowego/

Opracowanie dokumentu jakim jest Program Opieki nad Zabytkami dla

miasta i Gminy Leśna 2018-2021 jest ustawowym obowiązkiem
samorządu terytorialnego. Niniejszy dokument ma charakter strategiczny
oraz planistyczny. Definiuje politykę postępowania wobec zachowanych
zasobów kulturowych zlokalizowanych na terenie Gminy Leśna
oraz określa ich racjonalny sposób zagospodarowania. Ideą wiodącą
Programu jest wykorzystanie dziedzictwa kulturowo-przyrodniczego jako
potencjału generującego lepszą jakość życia jej mieszkańców. Zadbane
obiekty zabytkowe, wypromowane produkty turystyczne
oraz zaangażowanie lokalnej społeczności
w procesy kulturotwórcze  konstytuują nowy wymiar przestrzeni,
w której zarówno jej mieszkańcy jak i turyści odnoszą wymierne korzyści.
Gmina Leśna charakteryzuje się niepowtarzalnym bogactwem walorów
przyrodniczych i kulturowych. Umiejętność wykorzystania
tak różnorodnego w swoim zakresie potencjału jest szansą
na zdynamizowanie sfery ekonomiczno-gospodarczej oraz społecznej.
Należy eksponować walory Gminy jako dalekie od komercyjnego wymiaru
i zwracać się do określonego odbiorcy zarówno w procesach
inwestycyjnych jak i kulturotwórczych.

Podstawową funkcję w realizacji Programu pełnią zdefiniowane
priorytety, kierunki działań, wreszcie same zadania. W niniejszej
propozycji zestawu działań wiodącym elementem decyzyjnym są prawa
własności do danego obiektu. Dlatego większość wymienionych zadań
dotyczy w szczególności jednostki samorządu terytorialnego. Natomiast
prywatni właściciele, wspólnoty mieszkaniowe, oraz władze kościelne
zachęcone są do rozważenia ujętych w Programie zadań.

Program opieki Nad Zabytkami został przyjęty uchwałą nr XLII/271/2017
Rady Miejskiej w Leśnej z dnia 21 grudnia 2017 r. (Dz.Urz.Woj.Doln.
z 2018 r. poz. 27) i dostępny jest do wglądu w Biuletynie Informacji
Publicznej w zakładce Inne Dane Udostępniane Publicznie → Zabytki
(http://bip.umlesna.nv.pl/m,807,zabytki.html).
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Ograniczone środki w budżecie Gminy nie pozwalają zrealizować
większości zadań zapisanych w Programie. I tak w roku 2019 prowadzone
były, jak corocznie, działania porządkujące estetykę miasta w obrębie
ratusza w Leśnej i obelisku przy byłym Gimnazjum w Leśnej. W ramach
założonych priorytetów w 2019 r. :

1. wymieniono stolarkę okienną w budynku Ratusza w Leśnej – koszt
zadania 108117,73 zł;

2. wykonano prace remontowe polegające na wymianie pokrycia
dachowego w budynku pałacu w Szyszkowej 66B – koszt zadania
764846,00 zł;

3. wybudowano obiekt remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Świeciu
wraz pomieszczeniami świetlicy za kwotę 1153314,00 zł;

4. korzystając ze wsparcia Programu Senior+ w budynku Ośrodka
Kultury i Sportu w Leśnej powstał Klub Seniora. Koszt zadania
208080,24 zł;

5. przy udziale środków z Odnowy Wsi Dolnośląskiej w Grabiszycach
Średnich powstała siłownia zewnętrzna. Koszt zadania 70734,84 zł;

6. powstały Otwarte Strefy Aktywności w miejscowościach Kościelniki
Średnie, Miłoszów, Świecie oraz Leśna. Łączny koszt wybudowania
powyższych stref wyniósł 274823,46 zł.

W ramach promocji dziedzictwa kulturowego gmina Leśna  corocznie
bierze udział w organizacji imprez „Swojskie Granie i Śpiewanie”, „Piesze
Wędrówki Rodzinne”.
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Ochrona zdrowia i profilaktyka uzależnień 2019

raport.lesna.pl/rozwoj-spoleczny/ochrona-zdrowia-i-profilaktyka-uzaleznien-2019/

Programy Zdrowotne

W 2019 r. na terenie Gminy Leśna funkcjonowało 7 publicznych
podmiotów leczniczych.

Na dzień 1 stycznia 2019 roku 29 podmiotów posiadało zezwolenia
na sprzedaż napojów alkoholowych, a na dzień 31 grudnia 2019 r. 28
podmiotów.

Na terenie Gminy w roku 2019 funkcjonowały 3 apteki.

W 2019 r. w Gminie Leśna zrealizowano następujące programy:

1. „Książki czytajcie, świat poznawajcie, bez nałogów czas spędzajcie”
na kwotę 1750 zł.
Z programu skorzystało 400 osób.

2. „Rusz się mały człowiek, rusz się po zdrowie” na kwotę 2100 zł.
Z programu skorzystało 350 osób.

3. „Chcę zdrowo i bezpiecznie żyć bez narkotyków, dopalaczy i innych
używek” na kwotę 4 540 zł.
Z programu skorzystało 330 osób.

4. „XXV Międzynarodowy Festiwal Muzyczny i Zlot Rodzin
Abstynenckich” na kwotę 4.000 zł.
Z programu skorzystało 400 osób.

5. Warsztaty Artystyczno-Profilaktyczne dla uczniów „Tak rozrywkom!
Nie używkom” na kwotę 2 129 zł.
Z programu skorzystało 146 osób.

6. Aktywizacja sportowa dzieci i młodzieży z terenu Miasta i Gminy
Leśna poprzez organizację zajęć pozalekcyjnych sportowych
w kierunku piłki nożnej na kwotę 4 100 zł.
Z programu skorzystało 60 osób.

7. „Obóz wypoczynkowy pod namiotami – Wypoczynek letni dzieci
i młodzieży z elementami profilaktyki uzależnień” na kwotę 17 400 zł.
Z programu skorzystało 176 osób.
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8. „Więc chodź pomaluj mój świat- Odlotowy Lipiec 2019” na kwotę 2
700 zł.
Z programu skorzystało 20 dzieci.

9. „Trzeźwość rozwija poprawne relacje – Warsztaty Inspiracji”
na kwotę 2 050 zł.
Z programu skorzystało 60 osób.

10. Popularyzacja zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży Gminy
Leśna w dyscyplinie Kajakarstwo Górskie i Kajak Polo” na kwotę 3
860 zł.
Z programu skorzystało 18 osób.

11.  „Sportowe potyczki rodzinne 2019” na kwotę 2 050 zł.
Z programu skorzystało 40 osób.

12. Aktywizacja sportowa dzieci i młodzieży z terenu Miasta i Gminy
Leśna poprzez organizację zajęć pozalekcyjnych sportowych
w kierunku piłki nożnej na kwotę 3 500 zł.
Z programu skorzystało 30 osób.

13. „3mam formę jestem wolny od używek” na kwotę 2 800 zł.
Z programu skorzystało 30 osób.

14. „Święty Mikołaj przeciwko nałogom” na kwotę 4 000 zł.
Z programu skorzystało 450 osób.

Program Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

W ramach realizacji zapisów Programu realizowano:

1. Prowadzenie Punktu Konsultacyjnego dla osób uzależnionych i ich
rodzin. Finansowanie pracy terapeuty – usługa za prowadzenie
Punktu Konsultacyjnego przez lektora w dziedzinie uzależnień:
8 160 zł.

2. Organizowanie zajęć i imprez podejmujących problematykę
uzależnień:

Współfinansowanie Festiwalu Zespołów Muzycznych Klubów
Abstynenckich
(4 000 zł)
Współfinansowanie imprez integracyjnych dla dzieci i młodzieży
z rodzin z problemem alkoholowych
(15 366,41 zł)
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Współfinansowanie imprez i spotkań dla osób uzależnionych
i współuzależnionych celem kreowania pozytywnych wzorców
zachowań oraz budowania pozytywnych kontaktów
interpersonalnych
(2 047,17 zł)

3. Udzielenie opieki i pomocy psychospołecznej osobom (rodzinom),
w których występują problemy alkoholowe:

finansowanie godzin pracy opiekunów realizujących zajęcia
profilaktyczne i opiekuńcze w wietlicach środowiskowych (Leśna,
Grabiszyce, Pobiedna)
(34 913,64 zł)
zakup materiałów i przedmiotów dla świetlic środowiskowych
(2 018,58 zł)
dożywianie dzieci uczestniczących w programach opiekuńczo –
wychowawczych w szkołach i świetlicach
(14 004,13 zł)
organizacja wypoczynku da dzieci w okresie wakacji (półkolonie,
kolonie, obozy itp.) 
(20 098,87 zł)

4. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej
i edukacyjnej:

zakup materiałów w ramach kampanii ogólnopolskich
(4 428 zł),
finansowanie programów motywacyjno – profilaktycznych dla dzieci
i dorosłych
(3 878,97 zł),
organizacja zajęć pozalekcyjnych sportowych
(7 600 zł),
edukacja publiczna w zakresie problematyki alkoholowe, m.in. zakup
materiałów papierniczych, zakup broszur, folderów w zakresie
profilaktyki
(2 900 zł).

5. Pomoc terapeutyczna i rehabilitacyjna dla osób uzależnionych
od alkoholu:
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opłata biegłych orzekających o uzależnieniach alkoholowych
(7 366,88 zł),
uczestnictwo w szkoleniach podnoszących wiedzę i kwalifikacji
w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
oraz związane z tym koszty udziału i dojazdu
(1 100 zł).

6. Funkcjonowanie Komisji ds. Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych:

wynagrodzenia członków KRPA
(24 106,73zł),
opłaty sądowe – wszczęcia postępowania do podjęcia leczenia
odwykowego
(1 300 zł),
funkcjonowanie biura, m.in. zakup materiałów papierniczych, opłaty
telefoniczne, pocztowe i inne; zakup usług remontowych sprzętu
komputerowego
(2 976,34 zł).

Łącznie wykonanie – 156 265,72 zł

Program Przeciwdziałania Narkomanii

1. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej
oraz szkoleniowej dla dzieci i młodzieży w zakresie rozwiązywania
problemów narkomanii:

współfinansowanie spotkań, prelekcji, warsztatów dotyczących
profilaktyki i rozwiązywania problemów związanych z narkomanią
wśród dzieci i młodzieży w szkołach z terenu gminy Leśna
(4 540 zł),
zakup materiałów (książki, ulotki, filmy, plakaty) związanych
z tematyką narkotykową
(1 692,57 zł).

2. Wspomaganie instytucji, stowarzyszeń, organizacji pozarządowych
i osób fizycznych służących rozwiązywaniu problemów narkomanii
(1 424 zł).
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Łącznie wykonanie: 7 656,57 zł

Do gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych wpłynęło 42
zgłoszeń przypadków nadużywania alkoholu.

Do pobrania:

Sprawozdanie z realizacji gminnego programu profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania
narkomaniiPobierz
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Kultura, kultura fizyczna, sport i rekreacja

raport.lesna.pl/sport-i-rekreacja/kultura-fizyczna-sport-rekreacja/

OKiS

Ośrodek Kultury i Sportu w Leśnej, na terenie Gminy Leśna, jest głównym

koordynatorem działań w zakresie edukacji kulturalnej i artystycznej dla

dzieci, młodzieży i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Informacje o podejmowanych działaniach, zajęciach, bibliotekach

znajdują się w Raporcie z działalności Ośrodka Kultury i Sportu w Leśnej

w 2019 rokuPobierz

Organizacje społeczne

W zadaniach z zakresu kultury fizycznej, sportu i rekreacji największą

inicjatywę wykazują kluby sportowe i stowarzyszenia. Realizują one

dziesiątki imprez kulturalnych rocznie, przy dużym wsparciu budżetu

gminy.

Kultura, kultura fizyczna i sport są istotnymi sferami działalności pożytku

publicznego i zostały bardziej szczegółowo opisane w rozdziale

poświęconym aktywności organizacji społecznych i inicjatywach

mieszkańców.
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Planowanie przestrzenne

raport.lesna.pl/planowanie-przestrzenne/planowanie-przestrzenne/

Gmina Leśna posiada pokrycie miejscowymi planami zagospodarowania

przestrzennego całego obszaru gminy w granicach administracyjnych.

W gminie Leśna obowiązuje studium uwarunkowań i kierunków

zagospodarowania przestrzennego uchwalone w połowie 2015 r.

zmienione Uchwałą Nr XLII/277/2017 Rady Miejskiej w Leśnej z dnia 21

grudnia 2017 r. oraz pięć miejscowych planów zagospodarowania

przestrzennego tj.:

Uchwała Nr XIV/89/2015 Rady Miejskiej w Leśnej z dnia 30

października 2015 r.

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego gminy Leśna,

Uchwała Nr IX/53/2015 Rady Miejskiej w Leśnej z dnia 27 maja

2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego dla terenu górniczego „Liściasta Góra”,

Uchwała nr XLV/302/2018 Rady Miejskiej w Leśnej z dnia 27

kwietnia 2018 r. w sprawie uchwalenia zmian miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego gminy Leśna,

Uchwała Nr XLVI/303/2018 Rady Miejskiej w Leśnej z dnia 27

kwietnia 2018 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego obszaru położonego w rejonie nieruchomości d.

„Dolwisu” w mieście Leśna,

Uchwała nr XVIII/138/2019 Rady Miejskiej w Leśnej z dnia 20

grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego gminy Leśna na obszarze

położonym w miejscowości Pobiedna- d. nieruchomości fabryki

„Fatma”.

W 2019 roku Gmina przeprowadziła zmianę dwóch dokumentów

planistycznych w oparciu o następujące uchwały Rady Miejskiej w Leśnej:
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Uchwała nr VII/46/2019 Rady Miejskiej w Leśnej z dnia 26 marca

2019 r. w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany miejscowego

planu zagospodarowania przestrzennego gminy Leśna na obszarze

położonym w miejscowości Pobiedna – d. nieruchomość fabryki

„Fatma”;

Uchwała Nr VII/45/2019 Rady Miejskiej w Leśnej z dnia 26 marca

2019 r. w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany studium

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy

Leśna – d. nieruchomości fabryki „Fatma” w Pobiednej.

Wykonując dyspozycję art. 32 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu

przestrzennym organ wykonawczy gminy powinien co najmniej raz

w czasie kadencji rady dokonać analizy zmian w zagospodarowaniu

przestrzennym gminy, dla sformułowania ocen:

1. aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania

przestrzennego gminy,

2. aktualności obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania

przestrzennego,

3. zasadności przystąpienia do sporządzenia zmian studium lub planów

oraz stopnia zasadności przewidywanych rozwiązań planów

z ustaleniami studium, opracowując ewentualnie program prac

planistycznych.

Powyższe ma na celu obserwację i analizę zachodzących na obszarze

gminy zmian zagospodarowania polegającą na świadomym kształtowaniu

polityki przestrzennej oraz analizę wniosków mieszkańców i podmiotów

gospodarczych dotyczących oczekiwanych korekt dokumentów

planistycznych. Takie opracowanie zostało wykonane w 2019 r. i przyjęte

uchwałą Rady Miejskiej w Leśnej Nr XVIII/137/2019 z dnia 20 grudnia

2019 r. Opracowanie zawiera program prac planistycznych, który został

podzielony na trzy etapy.

Etap I :

Zmiana w tekście mpzp w par. 17 ust. 1- dopuszczenie na terenach

zabudowy zagrodowej (RM) lokalizowania zabudowy mieszkaniowej

jednorodzinnej, mieszkaniowo-usługowej i letniskowej na użytkach

nie objętych ochroną gruntów rolnych.
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Zmiany w tekście mpzp w par. 15 ust. 1 (MN), par. 16 ust. 1 (MNU),

par.17 ust. 1 (RM), par.19 ust. 1 (MW) i w par. 20 ust. 1 (MU) dla

umożliwienia lokalizowania placów zabaw, wiat rekreacyjnych,

garaży itp. Na terenach zabudowy mieszkaniowej.

Zmiany na rysunku i w tekście mpzp dot. lokalizowania pojedynczych

inwestycji wskazywanych w postulatach gminy.

Opracowanie analizy dotyczącej potrzeb i możliwości wyznaczania

nowych terenów cmentarzy.

Etap II:

Kompleksowa aktualizacja SUiKZP gminy, szczególnie w odniesieniu

do kierunków zagospodarowania przestrzennego.

Etap III:

Opracowywanie nowych miejscowych planów zagospodarowania

przestrzennego dla terenów istniejącego zainwestowania i ewentualnie ich

bezpośredniego sąsiedztwa.

Obowiązujące studium, jak i plany zostały uchwalone niedawno.

Zauważalne są zmiany, jakie nastąpiły w zagospodarowaniu

przestrzennym Gminy Leśna. Zmiany te są obrazowane liczbą wydanych

wypisów i wyrysów z miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego oraz liczbą wydanych decyzji o pozwoleniu na budowę.

Przy pełnym pokryciu obszaru gminy planami nie ma konieczności

wydawania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,

czyli decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego i decyzji

o warunkach zabudowy ( jak w art. 4 ust. 1 i 2 ustawy o planowaniu

i zagospodarowaniu przestrzennym). Najwięcej pozwoleń dotyczyło

inwestycji polegających na budowie domów mieszkalnych

jednorodzinnych.

Największym zainteresowaniem inwestorów biorąc pod uwagę wydawanie

wypisów z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego cieszyły

się grunty zlokalizowane w obrębie Pobiednej. Pobrane informacje

odnoszące się do zasad zagospodarowania terenów zostały w części

zrealizowane poprzez uzyskanie pozwoleń na budowę, oraz w części

posłużyły potrzebom szacowania wartości nieruchomości.
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W Referacie Inwestycji i Zamówień Publicznych tut. Urzędu na bieżąco

rejestruje się wnioski mieszkańców gminy z postulatami dotyczącymi

pożądanych przez zainteresowanych zmian ustaleń planu. Na dzień 31

grudnia 2019 r. opracowano zestawienie wniosków o zmianę

obowiązujących ustaleń planistycznych w liczbie 114 wniosków.

Wg zestawienia największym zainteresowaniem mieszkańców jest

przekształcenie gruntów obecnie wg planu zabudowa zagrodowa na tereny

zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Głównym celem sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania

przestrzennego jest stworzenie podstaw do kompleksowego kształtowania

zagospodarowania gminy w sposób zapewniający warunki do poprawy

jakości życia mieszkańców, zachowania równowagi przyrodniczej,

ochrony dóbr kultury oraz prowadzenie lokalnej polityki gospodarczej.

Wszystkie obowiązujące w Gminie Leśna dokumenty planistyczne zostały

opracowane pod rządami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu

przestrzennym z 2003 r. i uchwalone przez Radę Miejską. Ich procedury

i stopień zgodności z wymaganiami prawa powszechnego były badane

przez służby kontroli i nadzoru Wojewody Dolnośląskiego. Dokumenty

planistyczne wypełniają wymogi ustawy o planowaniu

i zagospodarowaniu przestrzennym. Są w tym aspekcie aktualne. Potrzeba

zmian ich ustaleń wynika z analiz wniosków zgłaszanych

przez mieszkańców gminy, inwestorów oraz zamiarów samej Gminy.

Podjęliśmy współpracę z Fundacją Sendzimira dotyczącą projektu

„Wspólna przestrzeń- partycypacyjne planowanie przestrzenne

w gminach”. Projekt skierowany jest do gmin, które:

przystąpią do pogłębionych konsultacji społecznych dokumentacji

planistycznych,

 przystąpią do sporządzenia dokumentów planistycznych (uchwała)

lub ich zmian,

 zobowiążą się, do przyjęcia w/w uchwały w okresie określonym

w szczegółach rekrutacji;

Dodatkowo, planuje się w sierpniu 2020 r. podjęcie uchwały otwierającej

zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
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Pomoc społeczna 2019
raport.lesna.pl/zrodla/raporty-sprawozdania/pomoc-spoleczna/

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Leśnej

W 2019 r. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Leśnej udzielił
wsparcia 278 rodzinom (548 osób w tych rodzinach). W liczbie tej ujęte
zostały wszystkie rodziny, które skorzystały z różnych form pomocy,
tj. w postaci zasiłków stałych, okresowych i celowych, a także które
otrzymały wyłącznie pomoc w postaci pracy socjalnej.

Liczba rodzin i liczba osób w rodzinach korzystających z pomocy
społecznej stale spada dla przykładu w 2018 r. wynosiła odpowiednio 296
(liczba rodzin) i 590 (liczba osób w rodzinach).

Do MGOPS w Leśnej w 2019 r. wpłynęło 1 285 wniosków o udzielenie
pomocy, wydano 2 263 decyzji.

Jedną z form pomocy pieniężnej są zasiłki okresowe przyznawane
w szczególności ze względu na ubóstwo, bezrobocie, długotrwałą chorobę
i niepełnosprawność. W 2019 r. najwięcej osób otrzymało zasiłki okresowe
z powodu ubóstwa – 201 rodzin lub osób. Łącznie na zasiłki okresowe
wydatkowano kwotę 426 193,71 zł.

Kolejna formą pomocy są zasiłki celowe. Zasiłki celowe przyznawane są
najczęściej na dofinansowanie zakupu leków, opału, energii elektrycznej
i gazu. W 2019 r. wypłacono je 208 rodzinom lub osobom na łączną kwotę
87 073,00 zł.

Na realizację zadania Pomoc państwa w zakresie dożywania wydano
kwotę: 133 300,68 zł. W ramach tego zadania w roku 2019 wypłacono 180
świadczeń pieniężnych dla podopiecznych Ośrodka w formie zasiłku
celowego na zakup żywności na łączną kwotę 79 580,00 zł. Pozostała
kwota, tj. 53 720,68 zł stanowi opłatę za gorący posiłek szkole dla 99
uczniów.

W 2019 r. w ramach zadań własnych zapewniona była pomoc
środowiskowa w formie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania
osobom wymagającym pomocy w codziennym funkcjonowaniu.
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Na realizację tego zadania przeznaczono kwotę 60 752,65 zł. Pomoc taką
świadczono na rzecz 14 osób. Łącznie liczba godzin świadczeń to 3 288.
Koszt jednej usługi wyniósł 19,50 zł za godzinę. Na przełomie ostatnich lat
można zaobserwować trend wzrostowy liczby osób korzystających z usług
opiekuńczych.

Osiemnaście samotnych, starszych i przewlekle chorych osób z terenu
naszego miasta i gminy przebywało w Domach Pomocy Społecznej. Osoby
te częściowo opłacają pobyt z własnych świadczeń, a pozostała część
dopłacana jest ze środków własnych gminy. Na realizacje tego zadania
w 2019 r. przeznaczono kwotę 540 407,94 zł.

Starzejące się społeczeństwo, a co za tym idzie wzrastająca liczba osób
z niepełnosprawnościami, często też opiekuńcza niewydolność rodzin
wobec dorosłych osób niesamodzielnych, wymaga wysokich nakładów
finansowych na zapewnienie im opieki całodobowego lub dziennego
wsparcia. Prognozuje się, że liczba osób umieszczanych w domu pomocy
będzie stale rosła ma to związek ze starzejącym się społeczeństwem.
Również rośnie liczba osób chorych psychicznie, którzy sami nie są
w stanie funkcjonować w domu.

W MGOPS w Leśnej zatrudniony był 1 asystent rodziny. W 2019 r.
prowadził pracę z 18 rodzinami, które przeżywają trudności opiekuńczo-
wychowawcze. Również z rodzinami zagrożonymi odebraniem dzieci lub
rodzinami, w których dzieci umieszczone są w pieczy zastępczej.
W związku z rosnącą liczbą rodzin z problemami konieczne będzie
zatrudnienie jeszcze jednego asystenta rodziny. W 2019 roku 29 dzieci
z Gminy Leśna przebywało w rodzinach zastępczych i 17 dzieci przebywało
w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Koszt utrzymania tych dzieci
w pieczy zastępczej to kwota 407 974,23 zł.

Na 1 stycznia 2019 r. 358 rodzin otrzymywało zasiłki rodzinne na dzieci,
a na dzień 31 grudnia 2019 r. 234 rodzin. Liczba dzieci, na które rodzice
otrzymywali zasiłek rodzinny, wynosiła na początek roku 678, a na koniec
roku 566. Kwota świadczeń rodzinnych w 2019 r. wyniosła 3 557 360,91 zł,
w tym kwota zasiłków pielęgnacyjnych – 703 259,76 zł, świadczeń
pielęgnacyjnych – 1 080 329,40 zł, specjalny zasiłek opiekuńczy –
107 880,00 zł, zasiłek dla opiekuna – 60 140,00 zł, jednorazowa

2/5



zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 52 000,00 zł, świadczenie
rodzicielskie – 275 487,30 zł, zasiłki rodzinne wraz z dodatkami –
1 278 264,45 zł.

Na 1 stycznia 2019 r. 74 rodziny otrzymywały świadczenia z funduszu
alimentacyjnego, a na dzień 31 grudnia 2019 r. 63 rodziny. Liczba dzieci,
na które rodzice otrzymywali świadczenia z funduszu alimentacyjnego
wynosiła na początek roku 115, a na koniec roku 101. Kwota wypłaconych
świadczeń z funduszu alimentacyjnego w 2019 r. wyniosła 495 320,00 zł.

Na 1 stycznia 2019 r. 502 rodzin otrzymywało świadczenia wychowawcze
(tzw. 500+), a na dzień 31 grudnia 2019 r. 789 rodzin. Liczba dzieci,
na które rodzice otrzymywali świadczenia wychowawczego wynosiła
na początek roku 814, a na koniec roku 1 256. Kwota wypłaconych
świadczeń wychowawczych w 2019 r. wyniosła 6 369 079,73 zł.

Liczba świadczeń przyznawanych na dzieci (rodzinne, alimentacyjne)
spadła o kilka procent w porównaniu z rokiem poprzednim. Spadek
spowodowany jest niskimi kryteriami dochodowymi przy jednoczesnym
wzroście minimalnego wynagrodzenia.

Sprawozdanie z realizacji zadań MGOPS Leśna Pobierz

Stowarzyszenie „Przystań” Schronisko dla Bezdomnych im. Św.
Brata Alberta

Misja
Udzielanie pomocy ludziom bezdomnym, opuszczonym przez własne
rodziny i znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej. Zabezpieczanie
podstawowych potrzeb materialnych, opieki duchowej i moralnej.

Prowadzone działania
Wyremontowanie i uruchomienie schroniska dla bezdomnych mężczyzn.
Zapewnienie noclegu, wyżywienia i opieki duchowej. Prowadzenie pracy
z ludźmi uzależnionymi od alkoholu. Organizowanie spotkań, występów,
pogadanek w Ośrodku. Działanie na rzecz pomocy osobom ubogim
z terenu miasta i gminy w zakresie wydawania posiłków i rozdawnictwa
odzieży. Pomaganie bezdomnym w uzyskiwaniu dokumentów, rent,
emerytur, zasiłków, odzieży, miejsca w szpitalu, itp. Zorganizowanie
koncertu pieśni religijnej. Utworzenie czytelni. Rozszerzenie programu
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kulturalnego Schroniska.

Monar-Markot. Dom dla Samotnych Matek z Dziećmi w Pobiednej

„Monar-Markot. Dom dla Samotnych Matek z Dziećmi” w Pobiednej ma
na celu pomagać rodzinom oraz osobom samotnym w trudnych
sytuacjach życiowych. Jako instytucja podejmuje działania w zakresie
szeroko pojętej pomocy społecznej, by zapewnić potrzebującym godne
warunki życia. W ramach działalności pomaga osobom cierpiącym
z powodu ubóstwa, bezrobocia, a także bezdomnym. W kręgu osób
którym pomaga znajdują się również osoby niepełnosprawne lub
przewlekle chore.

Łącznie z ośrodka skorzystały 74 osoby, (czas pobytu: 12 m-cy). Koszt
realizacji zadania w 2019 r. wyniósł: 405 548,00 zł, w tym 75,4% środków
(305 807,03 zł) na podstawie zawartych porozumień poniosły inne
jednostki samorządu terytorialnego.

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Smolniku

W 2019 r. z pomocy w formie schronienia skorzystało 45 osób, (czas
pobytu: 12 m-cy). Do zadań Ośrodka należy również prowadzenie
krótkoterminowej psychoterapii indywidualnej i grupowej
ukierunkowanej na wsparcie w kryzysie, udzielanie poradnictwa i pomocy
psychologicznej, prawnej i socjalnej dla osób dotkniętych kryzysem,
organizowanie grup wsparcia i grup terapeutycznych, prowadzenie
dyżurów interwencyjnych oraz telefonu informacyjno- interwencyjnego.
Koszt prowadzenia OIK w 2019 r. wyniósł: 337 550,00 zł. W tym
ze środków powiatu lubańskiego wydatkowano 120 917,46 zł (tj. 35,8%
ogółu środków). Pozostała część finansowania pochodziła z dotacji
udzielonej przez miasto Jelenia Góra, powiat jeleniogórski, powiat
lwówecki, zgorzelecki, wrocławski oraz powiat górowski.

Środowiskowy Dom Samopomocy
w Smolniku
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Zadania z zakresu pomocy społecznej realizuje również Środowiskowy
Dom Samopomocy w Smolniku. Placówka przeznaczona jest dla 40 osób,
powyżej 18 roku życia, które z powodu zaburzeń psychicznych mają
trudności w codziennym funkcjonowaniu a nie wymagają leczenia
szpitalnego. W 2019 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubaniu
wydało 40 skierowań do placówki. W zajęciach uczestniczyło 36 osób.
Na działalność ŚDS wydatkowano kwotę 519 344,64 zł., z tego 94,4%
stanowiła dotacja z budżetu państwa na realizację zadania z zakresu
administracji rządowej. W minionym roku na potrzeby ośrodka zakupiono
9- cio osobowy samochód do przewozu osób niepełnosprawnych
o wartości 148 919,50 zł ( w tym: dotacja 80 000 zł oraz środki własne
powiatu 68 915,50 zł).
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Bezpieczeństwo mieszkańców i mienia
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INFORMACJA Z DZIAŁAŃ RATOWNICZO – GAŚNICZYCH GMINNYCH
JEDNOSTEK OSP

Na terenie Gminy Leśna znajduje się 6 jednostek ochrony
przeciwpożarowej:

OSP Leśna,
OSP Pobiedna,
OSP Grabiszyce,
OSP Szyszkowa,
OSP Świecie,
OSP Złotniki Lubańskie

OSP Leśna i OSP działają w ramach Krajowego Systemu Ratowniczo-
Gaśniczego.

Liczba strażaków ochotników ogółem: 161 w tym 12 kobiet.

Liczba strażaków ochotników mogących brać bezpośredni udział
w działaniach ratowniczo-gaśniczych: 101 w tym 4 kobiety.

Wyposażenie jednostek:

12 samochodów ratowniczo-gaśniczych,
17 motopomp w tym 9 pływających,
6 autopomp,
15 pilarek spalinowych do drewna,
3 piły do betonu,
8 agregatów prądotwórczych,
1 agregat oddymiający,
12 aparatów powietrznych,
4 zestawy hydraulicznych narzędzi do ratownictwa drogowego.

Informacja z działań ratowniczo-gaśniczychPobierz

O działaniach Komisariatu Policji w Leśnej informujemy na bieżąco
w rubryce w Panoramie Leśnej
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Organizacje społeczne, inicjatywy mieszkańców

raport.lesna.pl/rozwoj-spoleczny/organizacje-spoleczne-inicjatywy-mieszkancow/

Organizacje pozarządowe w Gminie Leśna

Na początku 2019 roku w Gminie Leśna funkcjonowały 44 organizacje

pozarządowe, w tym:

9 fundacji,

24 stowarzyszenia,

4 kluby sportowe,

6 ochotniczych straży pożarnych.

Na koniec roku 2019 w gminie Leśna było zarejestrowane 46

organizacji, w trakcie roku zarejestrowano 2 nowe stowarzyszenia.

Dofinansowania dla NGO

W 2019 roku Burmistrz Leśnej ogłosił dwa otwarte konkursy ofert dla

organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych z budżetu

gminy Leśna.

Na pierwszy otwarty konkurs do dyspozycji organizacji oddano 175 tysięcy

złotych w sferze wspierania i upowszechniana kultury fizycznej.

Na konkurs ogłoszony przez Burmistrza Leśnej Zarządzeniem Nr 28/2019

z dnia 4 lutego 2019 roku złożono 7 ofert. Komisja konkursowa przekazała

organizacjom na zgłoszone zadania, a Burmistrz Leśnej zatwierdził łącznie

174 500 zł.

W drugim otwartym konkursie do dyspozycji organizacji postawiono 32

tysiące złotych w sferach: działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym

wypoczynek dzieci i młodzieży (12 000 zł) i turystyka (20 000 zł).

Na konkurs ogłoszony przez Burmistrza Leśnej we wrześniu 2019 roku

złożono 2 oferty. Komisja konkursowa przekazała organizacjom

na zgłoszone zadania, a Burmistrz Leśnej zatwierdził, 28 700 zł.

W ramach tzw. małych grantów (tryb art. 19a ustawy) Burmistrz Leśnej

wsparł w 2019 roku realizację 19 zgłoszonych zadań, na kwotę 48 325 zł.

Informacje o zrealizowanych projektach i przyznanych dotacjach zawiera

sprawozdanie z udzielonego wsparcia.
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Ponadto, władze samorządowe uznały za zasadne wsparcie rozwoju

infrastruktury służącej mieszkańcom gminy, będącej w zarządzie

organizacji sportowych i dodatkowo przyznały z budżetu Gminy Leśna 4

dotacje celowe na dofinansowanie zadań związanych ze sportem (uchwała

nr XIV/92/2019 z dnia 30 sierpnia 2019 roku w sprawie określenia

warunków i trybu finansowego wspierania rozwoju Sportu w Gminie

Leśna). Na podstawie uchwały po raz pierwszy udzielono dotację

na poprawę infrastruktury sportowej (LUKS Kwisa 46.000 i MGKS

Włókniarz – 5.500 zł ) – wkłady własne do projektów ze środków

zewnętrznych. Dotacja dla LUKS Kwisa nie została zrealizowana i została

zwrócona do budżetu gminy, z planem wykonania na rok 2020.

Dodatkowo na szkolenie dzieci i młodzieży klub MGKS Włókniarz

otrzymał 20.000 zł. Na podstawie uchwały o finansowaniu sportu wydano

łącznie 25 500 zł.

Inicjatywa Lokalna

Oprócz zarejestrowanych organizacji pozarządowych, burmistrz Leśnej

ogłosił konkurs na realizację inicjatyw lokalnych. Inicjatywa lokalna jest

formą współpracy umożliwiającą mieszkańcom wraz z samorządem

gminnym realizację pomysłów mających na celu poprawę jakości życia

i rządzenia w jednostkach samorządu terytorialnego.

W 2019 roku odbyły się dwa nabory na zadania z zakresu Inicjatywy

Lokalnej, na które przeznaczono w budżecie gminnym 15 000 zł.

Na każdą inicjatywę można było uzyskać do 500 zł. W ramach programu

wydano ze środków gminy łącznie 13 928 zł. Dofinansowano przede

wszystkim zadania poprawiające estetykę gminy pod hasłem „Wiosenne

porządki w Gminie Leśna”.

Wkład rzeczowy wniesiony przez wnioskodawców wyniósł 14 420,30 zł,

wkład finansowy 1713 zł, a wolontariat został wyceniony na  28 468,70

zł.

Łączna wartość programu wyniosła 58 530 zł, czyli do każdej

złotówki z budżetu gminy, mieszkańcy dołożyli pracę i wkład

własny w wysokości ponad 3 zł.

Szczegółowe informacje zawiera zestawienie zrealizowanych projektów.
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Gminna Rada Działalności Pożytku Publicznego

Burmistrz Leśnej powołał Zarządzeniem  Nr 54/2019 z dnia 8 marca 2019

roku Gminną Radę Działalności Pożytku Publicznego w Leśnej

na kadencję 2019-2022. W jej skład wchodzi 10 osób, w 2019 roku byli to:

1. Przedstawiciel Rady Miejskiej w Leśnej – Wioletta Kalińska

2. Przedstawiciel Rady Miejskiej w Leśnej – Katarzyna Męcina

3. Przedstawiciel Burmistrza Leśnej – Aneta Usyk

4. Przedstawiciel Burmistrza Leśnej – Wioletta Szewczyk

5. Przedstawiciel organizacji pozarządowych – Marcin Maciej Rębarz

6. Przedstawiciel organizacji pozarządowych – Krzysztof Tekliński

7. Przedstawiciel organizacji pozarządowych – Katarzyna Szczepańska

8. Przedstawiciel organizacji pozarządowych – Zbigniew Dudziński

9. Przedstawiciel organizacji pozarządowych – Jolanta Chojnacka

10. Przedstawiciel organizacji pozarządowych – Katarzyna Chudzińska.

Władze Gminnej Rady  Działalności Pożytku Publicznego w Leśnej

na kadencję 2019 – 2022, wybrane na posiedzeniu 20.03.2019 roku:

Przewodnicząca Rady – Katarzyna Chudzińska

Wiceprzewodnicząca – Katarzyna Szczepańska

Sekretarz – Aneta Usyk

GRDPP zajmuje się opiniowaniem rocznego programu współpracy

z organizacjami pozarządowymi, inicjuje działania ze sfery pożytku

publicznego, koordynuje współpracę miedzy organizacjami i inicjatywami

mieszkańców, wspiera rozwój aktywności społecznej, kultury, sportu

i turystyki.

Rada Seniorów

Gminna Rada Seniorów została powołana Uchwałą Nr XVI/98/2019 Rady

Miejskiej w Leśnej z dnia 29 października 2019 r. w sprawie powołania

Miejskiej Rady Seniorów w Gminie Leśna. Wybory do Rady odbyły się

w dniach 22.11-12-12.2019. Pierwsze posiedzenie rady senioralnej zostało

zaplanowane na początek roku 2020 i odbyło się 31.01.2020 r.

Działalność Rady zostanie ujęta w sprawozdaniu za rok 2020.

Młodzieżowa Rada Gminy
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Od 28 grudnia 2018 r, działa w Gminie Leśna Młodzieżowa Rada Gminy

w składzie:

Przewodnicząca Rady Paulina Jakubowska,

Zastępca – Bartłomiej Król

Sekretarz – Zuzanna Kurowska

Iga Flaszyńska

Paweł Kotliński

Wiktoria Marszałek

Marie Szymocha

Rada rekrutowała się wyłącznie z uczniów najstarszych klas szkół

podstawowych. W wyborach, które odbyły się we wrześniu nie wzięła

udziału starsza młodzież ze szkół ponadpodstawowych. Mogło to mieć

wpływ na niewielką aktywność młodzieżowych radnych wybranych

we wrześniu 2018 roku, którzy jednocześnie mieli inne obowiązki

w samorządach szkolnych i innych formach aktywności i nauki.

Rada nie podejmowała działań, które przełożyłyby się na większą

aktywność i samorządność młodych mieszkańców gminy, co jest

wskazówką dla władz gminnych, że należy zmienić formułę wyborów,

zachęcić do udziału w wyborach starszą młodzież (w wieku

ponadpodstawowym) i zreorganizować sposób działania Rady.

Szczegółowy wykaz zadań finansowanych w sferze pożytku publicznego

z budżetu gminy Leśna przez organizacje pozarządowe.Pobierz

Podsumowanie programu Inicjatywa LokalnaPobierz

Zestawienie zrealizowanych projektów w ramach Inicjatywy

LokalnejPobierz
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Raport o stanie gminy 2020

raport.lesna.pl/raport-o-stanie-gminy/raport-o-stanie-gminy-2020/

Dane do Raportu za rok 2020 są gromadzone i publikowane na bieżąco.
Wiele kluczowych wskaźników rozwoju znajduje się w zakładce
WSKAŹNIKI, finalna wersja Raportu za rok 2020 zostanie opracowana
i przedstawiona Radzie Miejskiej oraz mieszkańcom gminy do 31 maja
2021 roku zgodnie z zapisami ustawy.

Plan na rok 2020

Najważniejsze zadania inwestycyjne i organizacyjne na rok 2020:

Informatyzacja urzędu

Doprowadzenie systemu informatycznego w Urzędzie Miejskim
do wymogów ustaw o cyberbezpieczeństwie, RODO i innych
z zakresu zarządzania informacją.
Reforma obiegu dokumentów usprawniająca pracę urzędu,
przyspieszająca obieg spraw, ułatwiająca zdalne korzystanie z usług
urzędu przez ePuap.
Zwiększenie wykorzystania podpisu elektronicznego, szczególnie
w korespondencji masowej.
Wprowadzanie cyfrowych rejestrów, ułatwiających zarządzanie
gminą, prowadzących do reorganizacji urzędu zgodnie z ideą
organizacji uczącej się i zarządzania opartego na wiedzy.

Wykonanie i dokończenie zaplanowanych inwestycji:

Budowa sieci wodociągowej wraz ze stacją uzdatniania wody
w miejscowości Złotniki Lubańskie.
Poprawienie funkcjonowania oczyszczalni ścieków w Smolniku,
wykonanie niezbędnych napraw i remontów.
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 358 w zakresie chodnika
w miejscowości Leśna (ul. Osiedle) wraz z zatoką autobusową.
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Smolnika oraz Leśnej
(ul. Wiejska, ul. Elizy Orzeszkowej) – inwestycja planowana
do wykonania na lata 2020/2022.
Remont rurociągów kanalizacyjnych w dnie Potoku Miłoszowskiego.

1/2

https://raport.lesna.pl/raport-o-stanie-gminy/raport-o-stanie-gminy-2020/
https://raport.lesna.pl/wskazniki/


Budowa oczyszczalni ścieków dla budynków w Szyszkowej nr 66A
i 66B.
Budowa ogrodzenia wokół budynku przedszkola w Pobiednej.
Dokończenie dokumentacji, uzyskanie pozwoleń i rozpoczęcie prac
wodno-kanalizacyjnych w Pobiednej.

Aktualizacja strategii rozwoju

Opracowanie Aktualizacji Strategii Rozwoju wraz
z Programem zaopatrzenia w wodę i odbiór nieczystości

płynnych dla Gminy Leśna na lata 2020-2029

Rozpoczęcie utworzenia koncepcji zagospodarowania terenu
oraz budynków byłych zakładów DOLWIS

Gospodarka odpadowa

Uzyskanie dotacji i uruchomienie kampanii edukacyjnej zmierzającej
do zwiększenia wskaźników recyklingu i redukcji kosztów gospodarki
odpadowej.
Wdrożenie zmian dostosowujących system gminny do wymogów
nowej ustawy o gospodarce odpadowej oraz wymogów związanych
z prowadzeniem Bazy Danych Odpadowych (BDO)

Rozwój turystyki

Utworzenie gminnej Informacji Turystycznej oraz galerii produktu
lokalnego w budynku Ratusza
Pilotażowe wytyczenie i oznakowanie nowych szlaków turystyczny
zgodnie z koncepcją opracowaną w grudniu 2019 r.

Wsparcie przedsiębiorców

Utworzenie Punktu Obsługi Inwestora (w ramach projektu DAWG)
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