
SPRAWOZDANIE 
z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Piechowice za 2013 rok 

Budżet Gminy Miejskiej Piechowice na 2013 rok przyjęty został uchwałą nr 
161/XXXIII/2013 Rady Miasta Piechowice z  dnia  29 stycznia 2013 roku.

Planowane wielkości budżetu wg uchwały budżetowej na 2013 rok:

Dochody budżetu gminy w wysokości 19 052 627,09 zł, z tego:
dochody bieżące -17 230 027,09 zł

dochody majątkowe - 1 822 600,00 zł

Wydatki budżetu gminy w wysokości 18 623 811,09 zł, z tego:
wydatki bieżące - 17 226 905,09 zł

wydatki majątkowe - 1 396 906,00 zł

W uchwale budżetowej na 2013 rok zaplanowano nadwyżkę w wysokości 428 816 zł.



SPRAWOZDANIE 
z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Piechowice za 2013 rok 

W wyniku podjętych w trakcie roku uchwał i wydanych zarządzeń plan budżetu Miasta 
Piechowice na dzień 31.12.2013 roku osiągnął następujące wielkości:

Dochody budżetu gminy w wysokości 19 970 612,56 zł, z tego:
dochody bieżące - 17 985 686,56 zł

dochody majątkowe - 1 984 926,00 zł

Wydatki budżetu gminy w wysokości 18 407 389,96 zł, z tego:
wydatki bieżące - 17 128 069,38 zł

wydatki majątkowe - 1 279 320,58 zł

Po dokonanych zmianach w budżecie na koniec 2013 r. planowano nadwyżkę w 
wysokości 1 563 222,60zł.



SPRAWOZDANIE 
z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Piechowice za 2013 rok 

Plan dochodów budżetowych w 2013 roku uległ następującym zmianom:

zwiększenie dochodów bieżących o kwotę  899 470,47zł, w tym:
● dotacje celowe na zadania własne o kwotę  818 110,05zł
● dotacje na zadania zlecone o kwotę 81 360,42zł

                                             
   zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 206 800,00zł:

● dochody ze sprzedaży majątku o kwotę 200 000,00 zł
● pozostałe wpływy o kwotę 6 800,00 zł

                                                                                         
   Ogółem zwiększono dochody o kwotę 1 106 270,47 zł



SPRAWOZDANIE 
z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Piechowice za 2013 rok 

Plan dochodów budżetowych w 2013 roku uległ następującym zmianom:

  zmniejszenie dochodów bieżących o kwotę  143 811,00 zł, w tym:
● dochody z podatków i opłat o kwotę 18 793,00 zł
● wpływy od jednostek budżetowych o kwotę 2 226,00 zł
● pozostałe wpływy o kwotę 31 599,00 zł
● subwencja oświatowa o kwotę 91 193,00 zł 

                                             
   zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 44 474,00 zł:

● dotacja celowa o kwotę 44 474,00 zł
                                                                                         
   Ogółem zmniejszono dochody o kwotę 188 285,00 zł



REALIZACJA  BUDŻETU  MIASTA  w 2013 roku

L.p
.

Wyszczególnienie Plan po 
zmianach na 
31.12.2013r.

Wykonanie na 
31.12.2013r.

Pozostało do 
wykonania 

 (3-4)

% 
realizacji

1 2 3 4 5 6

1 Dochody budżetowe 19 970 612,56 19 242 780,25 727 832,31 96,36
2 Wydatki budżetowe 18 407 389,96 17 621 099,99 786 289,97 95,73
3 Wynik budżetu: deficyt (-) 

nadwyżka (+)
1 563 222,60 1 621 680,26

4 Przychody budżetu, z tego: 232 500,00 298 169,66
- planowany kredyt i  
  pożyczka

0,00 0,00

- wolne środki 232 500,00 298 169,66

5 Rozchody budżetu, z tego: 1 795 722,60 1 755 612,75
- spłata kredytów 1 578 564,91 1 538 455,06

- spłata pożyczki 217 157,69 217 157,69



REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETWOWYCH W 2013 ROKU

DOCHODY BUDŻETOWE Plan Plan 
po zmianach Wykonanie %

DOCHODY Z PODATKÓW I OPŁAT 7 252 263,00 7 233 470,00 6 942 316,31 95,97%

UDZIAŁY W  PODATKACH STANOWIĄCYCH 
DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA 3 719 301,00 3 719 301,00 3 577 531,16 96,19%

WPŁYWY  OD JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH 463 900,00 461 674,00 436 520,80 94,55%

POZOSTAŁE WPŁYWY 1 074 859,00 1 043 260,00 1 060 149,99 101,62%

SUBWENCJE 2 189 292,00 2 098 099,00 2 098 099,00 100,00%

DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE I 
ZLECONE GMINIE 2 530 412,09 3 429 882,56 3 277 115,11 95,55%

DOCHODY ZE SPRZEDAŻY MAJĄTKU 
GMINY 380 000,00 580 000,00 477 104,71 82,26%

POZOSTAŁE WPŁYWY MAJĄTKOWE 1 442 600,00 1 404 926,00 1 373 943,17 97,79%

Razem 19 052 627,09 19 970 612,56 19 242 780,25 96,36%



Struktura dochodów własnych w latach 2010- 2013 ( w tys. zł)

Rodzaj dochodu 2010 2011 2012 2013

Podatki lokalne 5 310 4 919 6 344 6 781

Udział w pod. PIT,CIT 2 773 3 138 3 391 3 578

Dochody z opłat 298 215 228 878

Dochody z majątku Gminy 661 542 594 722

Dochody finansowe 63 111 116 70

Pozostałe doch.własne 434 617 458 480

Dochody własne razem 9 539 9 542 11 131 12 509



Udziały w podatkach PIT i CIT w latach 2010-2014 (w tys. zł)

Rodzaj dochodu 2010 2011 2012 2013

Wpływ z tytułu udziału w dochodach z podatku 
PIT 2 783,0 3 082,5 3 300,2 3 487,3

Wpływ z tytułu udziału w dochodach z podatku 
CIT -10,2 55,6 90,6 90,2

Dochody własne razem 2 772,8 3 138,1 3 390,8 3 577,5



Realizacja wydatków budżetowych w 2013 roku.

Plan wydatków budżetowych na dzień 31.12.2013r
wynosił 18 407 389,96 zł, wykonanie wynosiło 17 621 099,99 zł, tj  95,70 % 

zaplanowanych wydatków, w tym:

● wydatki inwestycyjne poniesione w wysokości 1 244 625,24 zł, co stanowi 
7,06% zrealizowanych ogółem wydatków majątkowych,

● wydatki bieżące poniesione w wysokości 16 376 474,75 zł, co stanowi 
92,94% zrealizowanych ogółem wydatków bieżących.



STRUKTURA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH WEDŁUG DZIAŁÓW

l.p. Dział Nazwa działu Wielkość wydatków  (zł)
% wykonania budżetu 
do wydatków ogółem

1 010 Rolnictwo i Łowiectwo 7 120,42 0,04

2 400 Zaopatrzenie w wodę 887 281,39 5,04

3 600 Transport i Łączność 1 333 707,91 7,57

4 630 Turystyka 962 459,44 5,46

5 700 Gospodarka Mieszkaniowa 463 371,80 2,63

6 710 Działalność Usługowa 105 092,50 0,60

7 750 Administracja Publiczna 2 356 811,08 13,37

8 751 Urzędy naczelnych organów władzy 
państwowej 1 153,00 0,01

9 752 Obrona narodowa. 200,00 0,00



STRUKTURA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH WEDŁUG DZIAŁÓW

l.p
. Dział Nazwa działu Wielkość wydatków  

(zł)

% wykonania budżetu 
do wydatków ogółem

10 754 Bezpieczeństwo Publicz.i Ochrona P/Pożar. 106 043,13 0,60

11 757 Obsługa Długu Publicznego 379 937,54 2,16

12 801 Oświata i Wychowanie 4 874 110,07 27,66

13 851 Ochrona Zdrowia 127 514,47 0,72

14 852 Pomoc Społeczna 3 310 939,38 18,79

16 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza 161 193,16 0,91

17 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona 
Środowiska 2 096 181,06 11,90

18 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego 352 600,00 2,00

19 926 Kultura Fizyczna i Sport 95 383,64 0,54

Ogółem 17 621 099,99 100,00



Wydatki bieżące w 2013 roku.

 Na wydatki bieżące składają się:

● wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz dodatkowe wynagrodzenia 
roczne pracowników Urzędu Miejskiego i podległych jednostek organizacyjnych 
-  5 754 666,46 zł, co stanowi 32,66 % wydatków ogółem,

● pochodne od wynagrodzeń wraz z odpisem na ZFŚS - 1 333 319,90 zł co 
stanowi 7,57% wydatków ogółem,

● dotacje dla instytucji kultury oraz dotacje przekazywane na mocy zawartych 
umów i porozumień - 1 099 424,14 zł co stanowi 6,24 % wydatków ogółem,

● remonty - 750 515,71 zł, co stanowi  4,26 % wydatków ogółem,
● pozostałe wydatki bieżące - 7 438 548,54 zł, co stanowi 42,21 % wydatków 

ogółem.



Zrealizowane wydatki inwestycyjne w 2013 roku.

● przebudowa ul. Zamkowej w Piechowicach – 82 200,11zł,
● renowacja parku miejskiego w ramach projektu „Drogi do szkła i granitu-

szlak przeżyć między Karkonoszami a Pogórzem Łużyckim Piechowice-
Demitz-Thumitz-Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej  Polska-
Saksonia na l.2007-2013 – 924 389,67zł,

● renowacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych Gminy Miejskiej 
Piechowice – 39 292,84zł

● wykonanie ekspertyzy budynku MOPS – 9 840,00zł, 
● montaż stolarki okiennej w budynku Urzędu Miasta - 4 385,00zł,
● zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem – 11 755,11zł,
● zakup tablicy multimedialnej w Szkole Podstawowej nr 1 w Piechowicach – 

6 750,60zł,.



Zrealizowane wydatki inwestycyjne w 2013 roku.
● przebudowa dachu na budynku Gimnazjum im. Jana Pawła II w Piechowicach 

– 29 712,26zł,
● urządzenie miejsc spotkań na osiedlu Piastów – Pakoszów  – 11 072,07 zł,
● dokumentacja techniczna - "Karkonoski System Kanalizacji Sanitarnej - 

modernizacja i rozbudowa systemu wodno-kanalizacyjnego Gminy Piechowice" 
– porozumienie ze Związkiem Gmin Karkonoskich – 62 613zł,

● wpłata na rzecz Związku Gmin Karkonoskich w Bukowcu na podstawie 
porozumienia w ramach zadania „Wysypisko Śmieci w Ścięgnach” – 
36 193,00zł,

● wkład założycielski do spółki z ograniczona odpowiedzialnością Zakład Usług 
Komunalnych – 5 000,00zł,

● zakup przez ZUK w Piechowicach  walca BOMAG – 6 500,00zł,
● zakup przez ZUK w Piechowicach  myjki ciśnieniowej – 6 821,58zł,
● instalacja systemu ochrony obiektu - ZUK w Piechowicach – 8 100,00zł



Organizacje Organizacje 
pozarządowepozarządowe

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH



Współpraca o charakterze finansowym

Łączna wysokość środków przeznaczonych na dotacje w ramach 
konkursu i rozliczenie łączne dotacji wyniosło 70 600 zł.70 600 zł.

 W ramach przyznanych dotacji z budżetu Gminy Miejskiej               
 Piechowice 9 organizacji pozarządowych zrealizowało 14 zadań



ZADANIE IZADANIE I – Realizacja programów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży z zakresu ekologii 
bezpieczeństwa  publicznego, przeciwdziałania patologiom społecznym, ochrony 

przeciwpożarowej 

1. "Dzieci i Młodzież zapobiega pożarom" 1. "Dzieci i Młodzież zapobiega pożarom" 
Ochotnicza Straż Pożarna w Piechowicach Ochotnicza Straż Pożarna w Piechowicach 

- Kwota dofinansowania:  1 500 zł 

- Liczba uczestników: spotkania: ok. 210 osób,  
                                     turniej: 40 osób



ZADANIE IZADANIE I – Realizacja programów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży z zakresu ekologii 
bezpieczeństwa  publicznego, przeciwdziałania patologiom społecznym, ochrony 

przeciwpożarowej 

2. "X Regionalny Konkursy     2. "X Regionalny Konkursy     
          Przyrodniczy" Przyrodniczy" 
          Liga Ochrony PrzyrodyLiga Ochrony Przyrody

- Kwota dofinansowania: 1 000 zł 

- Liczba uczestników: ok. 1130 z 33 szkół   
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ZADANIE II ZADANIE II  - Organizowanie lokalnych imprez profilaktycznych promujących 
bezużywkowy tryb życia dla dzieci, młodzieży i dorosłych (m.in. festyny, zloty, rajdy, 

spotkania integracyjne),

1. "Radość Tworzenia" "Radość Tworzenia"     
    Stowarzyszenie "Nasze Zdrowie"Stowarzyszenie "Nasze Zdrowie"

- Kwota dofinansowania:  5 600  zł 

- Liczba uczestników: 20 dzieci,            
                                    10 seniorów



ZADANIE II ZADANIE II  -  Organizowanie lokalnych imprez profilaktycznych promujących 
bezużywkowy tryb życia dla dzieci, młodzieży i dorosłych (m.in. festyny, złoty, rajdy, 

spotkania integracyjne)

  2. Stowarzyszenie "Maracana Piechowice”2. Stowarzyszenie "Maracana Piechowice”

- Kwota dofinansowania:  1 000 zł 

- Liczba uczestników: ok. 150 osób

   



ZADANIE III – Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, ZADANIE III – Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, 
pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i 

kulturowejkulturowej

1. Chór Parafialny Harfa1. Chór Parafialny Harfa

„„Akademia Majowa” Akademia Majowa” 

- Kwota dofinansowania: 1 500 zł 

- Liczba uczestników: 150 mieszkańców



ZADANIE IV – Upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i turystyki, a w szczególności w środowisku dziecięcym i ZADANIE IV – Upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i turystyki, a w szczególności w środowisku dziecięcym i 
młodzieżowym, a także: a. organizowania imprez sportowych  i rekreacyjnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych, młodzieżowym, a także: a. organizowania imprez sportowych  i rekreacyjnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych, 
b. szkolenia i podnoszenia umiejętności poprzez organizowanie regularnych treningów, c. organizacji zawodów sportowych na b. szkolenia i podnoszenia umiejętności poprzez organizowanie regularnych treningów, c. organizacji zawodów sportowych na 
terenie Gminyterenie Gminy

1. Piłkarski Klub Sportowy „Lechia Piechowice”1. Piłkarski Klub Sportowy „Lechia Piechowice”

                „                „Dzień młodego piłkarza”Dzień młodego piłkarza”

- Kwota dofinansowania:  1 500  zł 

- Liczba uczestników: Ok. 100 osób w 16 meczach 



2. Piłkarski Klub Sportowy „Lechia Piechowice”2. Piłkarski Klub Sportowy „Lechia Piechowice”

- Kwota dofinansowania:  40 000  zł 

- Liczba uczestników: Ok. 100 osób                              
  w 328 zajęciach treningowych 

ZADANIE IV – Upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i turystyki, a w szczególności w środowisku dziecięcym i ZADANIE IV – Upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i turystyki, a w szczególności w środowisku dziecięcym i 
młodzieżowym, a także: a. organizowania imprez sportowych  i rekreacyjnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych, młodzieżowym, a także: a. organizowania imprez sportowych  i rekreacyjnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych, 
b. szkolenia i podnoszenia umiejętności poprzez organizowanie regularnych treningów,  c. organizacji zawodów sportowych na b. szkolenia i podnoszenia umiejętności poprzez organizowanie regularnych treningów,  c. organizacji zawodów sportowych na 
terenie Gminy,terenie Gminy,



ZADANIE IV – Upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i turystyki, a w szczególności w środowisku dziecięcym i ZADANIE IV – Upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i turystyki, a w szczególności w środowisku dziecięcym i 
młodzieżowym, a także: a. organizowania imprez sportowych  i rekreacyjnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych, młodzieżowym, a także: a. organizowania imprez sportowych  i rekreacyjnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych, 
b. szkolenia i podnoszenia umiejętności poprzez organizowanie regularnych treningów, c. organizacji zawodów sportowych na b. szkolenia i podnoszenia umiejętności poprzez organizowanie regularnych treningów, c. organizacji zawodów sportowych na 
terenie Gminy,terenie Gminy,

3.  Stowarzyszenie „Maracana Piechowice”3.  Stowarzyszenie „Maracana Piechowice”

- - Kwota dofinansowania:  3 500 zł 
- Liczba uczestników: 65 osób



ZADANIE IV – Upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i turystyki, a w szczególności w środowisku dziecięcym i ZADANIE IV – Upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i turystyki, a w szczególności w środowisku dziecięcym i 
młodzieżowym, a także: a. organizowania imprez sportowych  i rekreacyjnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych, młodzieżowym, a także: a. organizowania imprez sportowych  i rekreacyjnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych, 
b. szkolenia i podnoszenia umiejętności poprzez organizowanie regularnych treningów, b. szkolenia i podnoszenia umiejętności poprzez organizowanie regularnych treningów, 
c. organizacji zawodów sportowych na terenie Gminy,c. organizacji zawodów sportowych na terenie Gminy,

4. Stowarzyszenie Klub Lechia 4. Stowarzyszenie Klub Lechia 
    „    „Rowerem po zdrowie”    Rowerem po zdrowie”    
  
- Kwota dofinansowania: 3 500 zł 
- Liczba uczestników: 113 osób                          



ZADANIE IV – Upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i turystyki, a w szczególności w środowisku dziecięcym i ZADANIE IV – Upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i turystyki, a w szczególności w środowisku dziecięcym i 
młodzieżowym, a także: a. organizowania imprez sportowych  i rekreacyjnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych, młodzieżowym, a także: a. organizowania imprez sportowych  i rekreacyjnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych, 
b. szkolenia i podnoszenia umiejętności poprzez organizowanie regularnych treningów,  c. organizacji zawodów sportowych na b. szkolenia i podnoszenia umiejętności poprzez organizowanie regularnych treningów,  c. organizacji zawodów sportowych na 
terenie Gminy,terenie Gminy,

5. UKS „Krokus”5. UKS „Krokus”
    „    „Szkolenie dzieci w narciarstwie   Szkolenie dzieci w narciarstwie   
            biegowym i biathlonie”    biegowym i biathlonie”    
  
- Kwota dofinansowania: 3 000 zł 
- Liczba uczestników: 17 uczniów                      
    



ZADANIE IV – Upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i turystyki, a w szczególności w środowisku dziecięcym i ZADANIE IV – Upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i turystyki, a w szczególności w środowisku dziecięcym i 
młodzieżowym, a także: a. organizowania imprez sportowych  i rekreacyjnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych, młodzieżowym, a także: a. organizowania imprez sportowych  i rekreacyjnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych, 
b. szkolenia i podnoszenia umiejętności poprzez organizowanie regularnych treningów, b. szkolenia i podnoszenia umiejętności poprzez organizowanie regularnych treningów, 
c. organizacji zawodów sportowych na terenie Gminy,c. organizacji zawodów sportowych na terenie Gminy,

7. UKS „Krokus” 7. UKS „Krokus” 
  „  „VIII Biegi Przełajowe Piastów”   VIII Biegi Przełajowe Piastów”   
  
- Kwota dofinansowania: 1 500 zł 
- Liczba uczestników: 400 dzieci400 dzieci
                                



8. Stowarzyszenie Piechowice8. Stowarzyszenie Piechowice
   „   „Od Maluszka do Staruszka”   Od Maluszka do Staruszka”   
 

- Kwota dofinansowania: 3 500 zł 
- Liczba uczestników: 35 dzieci                         
    

ZADANIE IV – Upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i turystyki, a w szczególności w środowisku dziecięcym i ZADANIE IV – Upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i turystyki, a w szczególności w środowisku dziecięcym i 
młodzieżowym, a także: a. organizowania imprez sportowych  i rekreacyjnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych, młodzieżowym, a także: a. organizowania imprez sportowych  i rekreacyjnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych, 
b. szkolenia i podnoszenia umiejętności poprzez organizowanie regularnych treningów, b. szkolenia i podnoszenia umiejętności poprzez organizowanie regularnych treningów, 
c. organizacji zawodów sportowych na terenie Gminy,c. organizacji zawodów sportowych na terenie Gminy,



ZADANIE IV – Upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i turystyki, a w szczególności w środowisku dziecięcym i ZADANIE IV – Upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i turystyki, a w szczególności w środowisku dziecięcym i 
młodzieżowym, a także: a. organizowania imprez sportowych  i rekreacyjnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych, młodzieżowym, a także: a. organizowania imprez sportowych  i rekreacyjnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych, 
b. szkolenia i podnoszenia umiejętności poprzez organizowanie regularnych treningów, b. szkolenia i podnoszenia umiejętności poprzez organizowanie regularnych treningów, 
c. organizacji zawodów sportowych na terenie Gminy,c. organizacji zawodów sportowych na terenie Gminy,

  9. Ochotnicza Straż Pożarna w Piechowicach9. Ochotnicza Straż Pożarna w Piechowicach
    „    „Utworzenie Młodzieżowej Drużyny  Utworzenie Młodzieżowej Drużyny  
          Pożarniczej”  Pożarniczej”  
  
- Kwota dofinansowania: 2 000 zł 
- Liczba uczestników: 12 osób                



Współpraca o charakterze poza finansowym

Gmina promowała i pomagała w tworzeniu dobrego wizerunku Gmina promowała i pomagała w tworzeniu dobrego wizerunku 
organizacji pozarządowych poprzez:organizacji pozarządowych poprzez:

1. Możliwość dostarczenia do Referatu Spraw Społecznych i Promocji Miasta 1. Możliwość dostarczenia do Referatu Spraw Społecznych i Promocji Miasta 
informacji na temat różnorodnych działań, które zamieszczane były na stronie informacji na temat różnorodnych działań, które zamieszczane były na stronie 
internetowej miasta i w lokalnej prasie „Informator Piechowicki”.internetowej miasta i w lokalnej prasie „Informator Piechowicki”.

2. Bezpłatne udostępnianie sali konferencyjnej Urzędu Miasta, Hali Sportowej 2. Bezpłatne udostępnianie sali konferencyjnej Urzędu Miasta, Hali Sportowej 
przy Szkole Podstawowej nr 1 w Piechowicach.przy Szkole Podstawowej nr 1 w Piechowicach.

3. Bezpłatne udostępnienie sprzętu biurowego (faks, skaner, komputer, 3. Bezpłatne udostępnienie sprzętu biurowego (faks, skaner, komputer, 
drukarka, ksero) dla celów statutowych organizacji.drukarka, ksero) dla celów statutowych organizacji.



4. Wsparcie w dotarciu do źródeł finansowania zewnętrznego.4. Wsparcie w dotarciu do źródeł finansowania zewnętrznego.

5. Pomoc w przygotowaniu materiałów dotyczących wniosków o środki 5. Pomoc w przygotowaniu materiałów dotyczących wniosków o środki 
zewnętrzne, pomoc w dotarciu do aktów prawnych polskich i UE oraz innych zewnętrzne, pomoc w dotarciu do aktów prawnych polskich i UE oraz innych 
materiałów tematycznych.materiałów tematycznych.

6. Użyczanie nieodpłatnie pomieszczeń Piechowickiego Ośrodka Kultury dla 6. Użyczanie nieodpłatnie pomieszczeń Piechowickiego Ośrodka Kultury dla 
organizacji pozarządowych: organizacji pozarządowych: 
          - Stowarzyszenia Piechowice- Stowarzyszenia Piechowice
          - Klubu Lechia Piechowice- Klubu Lechia Piechowice
          - Klubu Abstynenta „EDEN’’- Klubu Abstynenta „EDEN’’
          - 8 Drużyny Harcerskiej „BURZA- 8 Drużyny Harcerskiej „BURZA

Współpraca o charakterze poza finansowym



ZADANIA ZREALIZOWANE W 2013 ROKU ZADANIA ZREALIZOWANE W 2013 ROKU 
W RAMACH USUWANIA SKUTKÓW W RAMACH USUWANIA SKUTKÓW 

POWODZIPOWODZI

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH



ZADANIE I 

- Remont  części ulicy Stromej 

o dług. 250 m

- koszt  208 058,17 zł

ZADANIA ZREALIZOWANE W 2013 ROKU 
W RAMACH USUWANIA SKUTKÓW POWODZI



ZADANIE II 

- Remont ulicy Kolonijnej o dług. 169 m

 - koszt   193 503,68 zł

Łączny koszt wykonanych zadań: 

           401 561,85 zł

Kwota dotacji uzyskanej z       
Ministerstwa Administracji i   
Cyfryzacji w 2013 roku

            381 101,85 zł

ZADANIA ZREALIZOWANE W 2013 ROKU 
W RAMACH USUWANIA SKUTKÓW POWODZI



ZADANIA ZREALIZOWANE W 2013 ROKU 
W RAMACH GMINNYCH INWESTYCJI DROGOWYCH

Remont trzech odcinków ulicy 
Świerczewskiego

- koszt  53 557,39 zł

Łączny koszt wykonanych zadań w 
ramach gminnych inwestycji 
drogowych   w 2013 r.
 
                135 757,50 zł zł



Koszty remontów bieżących w budynkach komunalnych 
 w 2013 roku wyniosły 

 
ogółem:               170.113,58 zł 

 
 

w tym koszt remontu dachu budynku przy ul. Kolonijnej nr 13 
wyniósł 

 
66.745,71 zł 

REMONTY W BUDYNKACH KOMUNALNYCH



Remont dachu budynku przy ul. Kolonijnej 13

Dach przed 
remontem

Dach po 
przeprowadzonym 

remoncie



Gospodarka odpadami 
komunalnymi w okresie 

01.07.2013r. - 31.12.2013r.

Podstawa prawna: Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach z dnia 13.09.1996 roku (tekst jednolity Dz.U. 2013 poz. 1399).

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH



.

Nieruchomości objęte obowiązkiem złożenia deklaracji 
(zamieszkałe i niezamieszkałe)

1.515

Ilość złożonych deklaracji dla nieruchomości zamieszkałych i 
niezamieszkałych

1.446

Ilość złożonych wyjaśnień dotyczących przyczyn braku złożenia 
deklaracji

31

Ilość nieruchomości zamieszkałych których właściciele nie 
złożyli deklaracji

22

Ilość nieruchomości, które w dokumentacji widnieją jako 
pustostany (spalone, w bardzo złym stanie technicznym, w 
budowie itp.)

16

  Dane dotyczące nieruchomości objętych systemem gospodarowania odpadami



Metody gromadzenia odpadów komunalnych na podstawie złożonych deklaracji 
dla nieruchomości zamieszkałych.

Metoda gromadzenia 
odpadów Ilość złożonych deklaracji

Ilość osób ujętych w 
deklaracjach

Selektywnie 775 2.908

Nieselektywnie 441 2.299

Razem: 1.216 5.207



Nieruchomości niezamieszkałe - wybrana metoda gromadzenia 
odpadów komunalnych.

Metoda gromadzenia 
odpadów

Ilość   złożonych 
deklaracji

Selektywnie 18

Nieselektywnie 126

Razem: 144



Lp. Rodzaj wpływu Kwota za okres 
07-12/2013

Zaległości

1 Opłata – osoby fizyczne 296.392,65 zł 34.098,80 zł

2 Opłata – osoby prawne 342.642,50 zł 4.445,50 zł

Razem: 639.035,15 zł 38.544,30 zł

Wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami za okres 01.07.2013–
31.12.2013 roku.



Koszty obsługi systemu gospodarowania odpadami za okres 01.07.2013–
31.12.2013 roku.

Lp
Rodzaj kosztu Kwota za okres 

07-12/2013
Zobowiązania

1 Zagospodarowanie odpadów 116.104,13 zł 22.167,94 zł
2 Obsługa zbiórki selektywnej (gniazda) 53.229,30 zł 10.645,86 zł
3 Odbiór i wywóz odpadów 146.150,85 zł 29.230,17 zł
4 Likwidacja dzikich wysypisk 26.000,00 zł 0,00 zł
5 Utrzymanie czystości w Gminie (sprzątanie alejek 

parkowych, ulic, chodników, terenów zielonych) 111.000,00 zł 0,00 zł
6 Opróżnianie śmietników w miejscach publicznych 74.000,00 zł 0,00 zł
7 Sprzątanie terenów przystankowych i mycie wiat 11.000,00 zł 0,00 zł
8 Koszty administracyjne (wynagrodzenia, mat.biurowe, 

program komputerowy, prowizje bankowe, usługi pocztowe, 
itp.)

49.623,43 zł 2.026,70zł

Razem: 587.107,71 zł 64.070,67 zł



Zadania do realizacji na rok 2014 w zakresie gospodarki odpadami w Gminie 
Miejskiej Piechowice.

- Zwiększenie wiedzy mieszkańców o gospodarce odpadami.
- Rozwiązanie problemu monitorowania odpadów składowanych 
przy gniazdach.
- Poprawa stanu technicznego pojemników do gromadzenia odpadów– 

problem który dotyczy części nieruchomości.
- Konieczność popularyzacji PSZOK i zmiany przyzwyczajeń mieszkańców.
- Problem dzikich składowisk.



FUNDUSZE EUROPEJSKIEFUNDUSZE EUROPEJSKIE

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH



FUNDUSZE EUROPEJSKIE
„Drogi do szkła i granitu” szlak przeżyć między Karkonoszami a Pogórzem Łużyckim (Piechowice – Demitz Thumitz) 

Projekt realizowany w ramach programu Europejskiej Współpracy Terytorialnej Polska – Saksonia 2007-2013

-  Wartość początkowa projektu zgodna z wnioskiem o dofinansowanie – 281 562,00 euro
-  Wartość projektu po przetargach -  252 800,00 euro.

Przeprowadzone działania w 2013r.:
    3 spotkania transgraniczne w ramach komisji eksperckich,
    - wybór wykonawcy robót budowlanych – przetarg nieograniczony,
    - roboty budowlane,
    - odbiór końcowy robót,
    - 2 spotkania transgraniczne w ramach otwarcia „Szklanego Ogrodu” oraz muzeum „Szlifierni kamienia”,
    
    Częściowe rozliczenie projektu:
    - sporządzenie wniosków o płatność wraz z niezbędną dokumentacją,
    - kontrola dokumentów – bez uwag
    - zwrot środków w zakresie wykonanych robót budowlanych w wysokości 185.353,10 euro
    



„Drogi do szkła i granitu” szlak przeżyć między Karkonoszami a Pogórzem Łużyckim (Piechowice – Demitz Thumitz) 
Projekt realizowany w ramach programu Europejskiej Współpracy Terytorialnej Polska – Saksonia 2007-2013

Park - roboty budowlane



„Drogi do szkła i granitu” szlak przeżyć między Karkonoszami a Pogórzem Łużyckim (Piechowice – Demitz Thumitz) 
Projekt realizowany w ramach programu Europejskiej Współpracy Terytorialnej Polska – Saksonia 2007-2013

Park - przed i po



„Drogi do szkła i granitu” szlak przeżyć między Karkonoszami a Pogórzem Łużyckim (Piechowice – Demitz Thumitz) 
Projekt realizowany w ramach programu Europejskiej Współpracy Terytorialnej Polska – Saksonia 2007-2013

Park - przed i po 



„Drogi do szkła i granitu” szlak przeżyć między Karkonoszami a Pogórzem Łużyckim (Piechowice – Demitz Thumitz) 
Projekt realizowany w ramach programu Europejskiej Współpracy Terytorialnej Polska – Saksonia 2007-2013

Park - przed i po 



„Drogi do szkła i granitu” szlak przeżyć między Karkonoszami a Pogórzem Łużyckim (Piechowice – Demitz Thumitz) 
Projekt realizowany w ramach programu Europejskiej Współpracy Terytorialnej Polska – Saksonia 2007-2013

Park - przed i po 



„Drogi do szkła i granitu” szlak przeżyć między Karkonoszami a Pogórzem Łużyckim (Piechowice – Demitz Thumitz) 
Projekt realizowany w ramach programu Europejskiej Współpracy Terytorialnej Polska – Saksonia 2007-2013

Park  dzisiaj 



„Drogi do szkła i granitu” szlak przeżyć między Karkonoszami a Pogórzem Łużyckim (Piechowice – Demitz Thumitz) 
Projekt realizowany w ramach programu Europejskiej Współpracy Terytorialnej Polska – Saksonia 2007-2013

Park  dzisiaj 



„Drogi do szkła i granitu” szlak przeżyć między Karkonoszami a Pogórzem Łużyckim (Piechowice – Demitz Thumitz) 
Projekt realizowany w ramach programu Europejskiej Współpracy Terytorialnej Polska – Saksonia 2007-2013

Park  dzisiaj 



„Drogi do szkła i granitu” szlak przeżyć między Karkonoszami a Pogórzem Łużyckim (Piechowice – Demitz Thumitz) 
Projekt realizowany w ramach programu Europejskiej Współpracy Terytorialnej Polska – Saksonia 2007-2013

Park  dzisiaj 



„Drogi do szkła i granitu” szlak przeżyć między Karkonoszami a Pogórzem Łużyckim (Piechowice – Demitz Thumitz) 
Projekt realizowany w ramach programu Europejskiej Współpracy Terytorialnej Polska – Saksonia 2007-2013

Park  dzisiaj 



„ Renowacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych Gminy Miejskiej Piechowice”
Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa 

Dolnośląskiego na lata 2007-2013 

Przedmiotem projektu była renowacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ulicy 
Żymierskiego 33, 50, 56, 71, Nadrzecznej 22 oraz Kamiennej 1 w Piechowicach. 

Zakres rzeczowy inwestycji obejmował: remont dachów wraz z przemurowaniem kominów; 
docieplenie ścian zewnętrznych; wymianę stolarki okiennej i drzwiowej  wraz z parapetami; 
remont ścian z wejściami do budynku.

Wartość projektu po przetargach -  1.068.489,91 PLN
Dofinansowanie 70% - 747.942,93 PLN
Wkład własny 30% - 320.546,97 PLN



„ Renowacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych Gminy Miejskiej Piechowice”
Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa 

Dolnośląskiego na lata 2007-2013 

Zakres rzeczowy 
wykonany w roku 2013

Rozliczenie projektu:
Złożono dwa wnioski o 
płatność wraz z niezbędną 
dokumentacją w zakresie 
wykonanych robót 
budowlanych na sumę
441 162,95  zł.

Po ocenie przekazanej 
dokumentacji – bez uwag, 
w/w środki zostały zwrócone.



„ Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Miejskiej Piechowice”
Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 

Przygotowanie i złożenie wniosku wraz z dokumentacją.
Zakres projektu:

Projekt przewiduje zakup 67 szt. zestawów komputerowych (monitor, jednostka centralna, system 
operacyjny z oprogramowaniem antywirusowym, pakiet biurowy, drukarka) z przeznaczeniem dla:
- 30 gospodarstw domowych spełniających określone warunki (osoby niepełnosprawne, samotni 
rodzice, osoby o niskich dochodach),
- 37 jednostek podległych Urzędowi Miasta Piechowice w tym:
SP1 – 15 szt,
Gimnazjum im Jana Pawła II – 15 szt,
POK – 6 szt.
MOPS – 1 szt.

Poza dostawą zestawów komputerowych projekt przewiduje przeprowadzenie szkolenia i spotkania 
informacyjnego dla osób uczestniczących w projekcie.
Wartość projektu wynosi 459.676,00 zł. 
Dofinansowanie 100%



Turystyka, promocja i sportTurystyka, promocja i sport



Futsal Cup – VI edycja
➢ Udział wzięło 11 drużyn:
➢ Geoline, Happy Team,  KS 

Łomnica, Kule Miłości,  Lechia 
Piechowice, Maracana 
Piechowice, Real Piechowice, 
Siłownia Fit, Zone Kamienna 
Góra, White Stars, Wlokbud

➢ Koszt organizacji imprezy wyniósł 
 986,50 zł



Sportowa majówka - Polska biega

➢ Udział wzięło 232 uczestników, z tego:
➢ z Przedszkola nr 1 w Piechowicach – 31
➢ z Przedszkola nr 2 w Piechowicach – 42
➢ ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Piechowicach - 104
➢ z Gimnazjum w Piechowicach – 55
➢ a także z placówek ze Szklarskiej Poręby

 i Jeleniej Góry
➢ Koszt organizacji imprezy wyniósł  2621,03 zł



XXIX Rajd Dziatwy Szkolnej Piechotka
Udział wzięło 21 drużyn ze 233 uczestnikami z 

placówek:
➢ Przedszkola nr 1 w Piechowicach
➢ Przedszkola nr 2 w Piechowicach,
➢ SP nr 1 w Piechowicach,
➢ SP nr 3 w Kowarach i Oddział Przedszkolny
➢ SP nr 6 w Jeleniej Górze
➢ SP nr 1 w Świeradowie
➢ SP nr 8 w Jeleniej Górze 

Koszt organizacji Rajdu wyniósł: 2 186,58 zł

➢

➢



Bike Adventure
➢ Na starcie stanęło  320 uczestników
➢ Dystanse:
➢ PRO – łącznie 8000m przewyższeń 

na 4 etapach
➢ FUN – łącznie 3700 m przewyższeń 

na 4 etapach

➢ Koszt współorganizacji imprezy 
wyniósł 28 478,24 zł



Kryształowy Weekend
W ramach imprezy odbyły się m.in:

➢ Pokazy produkcji i zabawy ze szkłem
➢  Happening szklarski „Człowiek ze Szkła”, zabawy 

oraz warsztaty bajki polskiej i czeskiej „Reksio 
kontra Krecik” 

➢ Uliczny turniej szachowy o „Kryształowy Puchar 
Pogranicza”, występy SP nr 1, gimnazjum w 
Piechowicach i grupy „S-POK-OO”

➢ „Szklana Improwizacja” ,
➢ Bike Adventure
➢ „Jazz kontra Blues” 
➢ Występy artystyczne i koncerty min. zespół „Szklarki”, 

„Songorsi” i chór „Harfa” z Piechowic oraz zespół 
Jizerka z Semily

➢ Rudi Schuberth i Wały Jagiellońskie
➢ Kwota dofinansowania imprezy w ramach 

Euroregionu Nysa wyniosła 26 478,24 zł



Czasówka Górzyniecka

➢ Impreza organizowana przez 
Stowarzyszenie Klub Kolarski 
Lechia w Piechowicach

➢ Udział wzięło 47 zawodników

➢ Kwota dofinansowania imprezy 
wyniosła 1 826,00 zł



Parada Rodzinna Nordic Walking

➢ Impreza współorganizowana przez 
Stowarzyszenie Michałowice

➢ Udział wzięło ok 100 uczestników

➢ Kwota dofinansowania imprezy 
wyniosła 1 826,00 zł



Dzień Seniora

Impreza organizowana przez 
Polski Związek Emerytów, 
Rencistów i Inwalidów Zarząd 
Koła nr 9 w Piechowicach

Kwota dofinansowania 
imprezy wyniosła 1 000 zł



Światowy Dzień Inwalidy

Impreza organizowana przez 
Polski Związek Emerytów, 
Rencistów i Inwalidów Zarząd 
Koła nr 9 w Piechowicach

Kwota dofinansowania 
imprezy wyniosła 1 999 zł



Akademia 3 Maja

➢

➢

Impreza współorganizowana przez 
Chór Parafialny Harfa i OSP Piechowice

Kwota dofinansowania imprezy 
wyniosła 2 600 zł



Śniegobawa

Impreza organizowana przez 
Radę Osiedla Michałowice

Kwota dofinansowania imprezy 
wyniosła 1 899,89 zł



Program MSIT „Poznajmy Królową Sportu”

➢ Program współfinansowany w  
50% ze środków Ministerstwa 
Sportu i Turystyki dla uczniów 
Szkoły Podstawowej nr 1 w 
Piechowicach

➢ Udział wzięło  30 uczniów

➢ Kwota dofinansowania zadania 
wyniosła 3 509,55 zł



Realizacja Programu MSiT „Animator programu – Moje Boisko 
ORLIK 2012”

➢ Zadania Animatora:
➢ - animowanie działań sportowych
➢ - nadzór nad prawidłowym 

korzystaniem z obiektu
➢ - wspieranie zdrowego stylu życia dla 

różnych grup społecznych
➢ - przeprowadzanie rozgrywek a także 

turniejów  w piłce nożnej,

➢ Miesięczna liczba przepracowanych 
godzin Animatora – 160 godz.

➢ Koszt zatrudnienia 2 Animatorów 
wyniósł  9 469,62 zł



Informator Piechowicki
➢ Wydano 11 edycji
➢ Opis bieżących spraw z 

życia Miasta, relacje z 
imprez miejskich oraz 
jednostek podległych, 
wywiady, zamieszczanie 
reklam i ogłoszeń

➢ Miesięczny nakład to 1200 
egzemplarzy

➢ Koszt wydania wyniósł 
27 160,00 zł



Promocja w mediach

Promocja Gminy 
Miejskiej Piechowice w 
gazecie „Wiadomości 
Dolnośląskie”

Wydatkowano kwotę 

w wysokości 1 955,70 zł

                  



Promocja – porozumienie z Powiatem Jeleniogórskim

➢ Wypracowanie i prowadzenie wspólnych działań 
dotyczących Marki Karkonosze z 
jednostkami:

➢ Powiatem Jeleniogórskim
➢ Gminami: Podgórzyn, Mysłakowice, Szklarska 

Poręba, Karpacz, Jeżów Sudecki, Janowice 
Wielkie, Stara Kamienica i Kowary

➢ Miastem Jelenia Góra.
➢ Udział w XV Międzynarodowych Targach 

Turystycznych TOURTEC w Jeleniej Górze

Wydatkowano kwotę w wysokości 4 000 zł



Stadion Miejski
Wydatki związane z 

utrzymaniem 
Stadionu Miejskiego:
- zakup materiałów – remonty 

bieżące zaplecza 
szatniowego

- zakup paliwa
- nawożenie płyty
- wywóz nieczystości
- oświetlenie, zużycie wody
- naprawa kosiarki
Wydatkowano kwotę 
w wysokości  5 866,51  zł



Monitoring – stadion, plac zabaw

➢ Stadion Miejski
- prowadzenie ochrony mienia i sprawdzanie 

stanu zabezpieczeń
- zgłaszanie uszkodzeń obiektu lub jego części
- niezwłoczna reakcja grupy patrolowo-

interwencyjnej po odebraniu sygnału 
alarmowego w 15 minutowym czasie dojazdu 
do ochranianego obiektu

-  wykonywanie co najmniej raz na 24 godziny 
patroli prewencyjnych połączonych z 
przeglądem zabezpieczeń

- udział  w przeglądach stanu technicznego i 
sprawności systemu alarmowego

Działania prowadzone w ramach usługi ochronnej w formie monitorowania sygnałów 
przesyłanych z lokalnych systemów alarmowych



Monitoring – stadion, plac zabaw
➢ Plac zabaw
- prowadzenie ochrony mienia i sprawdzanie stanu 

zabezpieczeń
- zgłaszanie uszkodzeń obiektu lub jego części
- ujawnianie faktów włamań, kradzieży niszczenia i 

dewastacji
- kontrola prawidłowego działania monitoringu 

wizyjnego zainstalowanego w budynku na ul. 
Szkolnej 17

- wykonywanie co najmniej raz na 24 godziny patroli 
prewencyjnych połączonych  z przeglądem 
zabezpieczeń

- Koszt usługi monitoringu dwóch obiektów wyniósł 
-  5 180,75  zł



OświataOświata



Wyprawka szkolna dla uczniów
Zakup podręczników szkolnych

na łączną kwotę 13 104,49 zł

Szkoła Podstawowa nr 1 w Piechowicach – 9 989,49 zł

Zespół Szkół Technicznych i Licealnych w Piechowicach – 
3 115,00 zł



Stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów

Wydanych zostało 124 decyzji przyznających stypendium 
szkolne dla 124 uczniów w łącznej wysokości 92 101,00 zł

Wydanych zostało 6 decyzji przyznających zasiłek szkolny dla 
6 uczniów w łącznej wysokości 3 180,00 zł



Zadania w zakresie wychowania przedszkolnego

Dofinansowanie w formie dotacji przedszkolnej na sześciolatki i na 
dzieci w wieku 2,5 – 5 lat w wysokości 79 488,00 zł



Dowozy uczniów niepełnosprawnych

Koszty dowozu 
9 dzieci 

niepełnosprawnych 
do szkół i 

przedszkoli w 
wysokości 
51 377,16 zł



Dowozy uczniów do szkół na terenie Gminy

I  Zakup biletów miesięcznych komunikacji publicznej:

- Szkoła Podstawowa nr 1 w Piechowicach – 8 232,00 zł

- Publiczne Gimnazjum im Jana Pawła II w Piechowicach – 3 356,00 zł

II Zwrot kosztów dojazdu:

- Przedszkole Samorządowe nr 1 w Piechowicach – 2 350,88 zł  



Wychowanie Przedszkolne i Placówki Niepubliczne

Koszty pobytu 2 dzieci niepełnosprawnych w placówkach Koszty pobytu 2 dzieci niepełnosprawnych w placówkach 
oświatowych poza Gminą Miejską Piechowice w wysokości    oświatowych poza Gminą Miejską Piechowice w wysokości    

13 112,00 zł13 112,00 zł
Koszty pobytu 4 dzieci w niepublicznych placówkach Koszty pobytu 4 dzieci w niepublicznych placówkach 

oświatowych poza Gminą Miejską Piechowice w wysokości oświatowych poza Gminą Miejską Piechowice w wysokości 

21 442,20 zł21 442,20 zł



Młodociani pracownicy

Kwota dofinansowania kształcenia 6 młodocianych Kwota dofinansowania kształcenia 6 młodocianych 
pracowników zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej pracowników zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej 

Piechowice w wysokości 40 687,20 złPiechowice w wysokości 40 687,20 zł



Wydatki i nakłady finansowe w placówkach oświatowych - przykłady

Przedszkole Samorządowe nr 1 w Piechowicach

Remont instalacji odgromowej
- 6 800,00 zł

Zestaw komputerowy – 3 200,00 zł



Wydatki i nakłady finansowe w placówkach oświatowych - przykłady

Przedszkole Samorządowe nr 2 w Piechowicach

Wykładzina do sali maluszków
 - 2 836,25 zł

Zestaw komputerowy – 3 499,00 zł



Wydatki i nakłady finansowe w placówkach oświatowych przykłady

Szkoła Podstawowa nr 1 w Piechowicach

Zakup materiałów i wyposażenia- 21 422,30 zł

Zakup materiałów dydaktycznych- 2 273,16 zł

Zakup usług pozostałych- 27 859,51 zł

Zakup tablicy multimedialnej- 6 750,60 zł

Przewóz uczniów na basen- 3 640,00 zł

Przewóz uczniów na zawody- 5 139,60 zł



Wydatki i nakłady finansowe w placówkach oświatowych - 
przykłady

Publiczne Gimnazjum im Jana Pawła II w PiechowicachPubliczne Gimnazjum im Jana Pawła II w Piechowicach

Zakup materiałów i wyposażenia  
- 7 470,02 zł

Zakup inwestycyjne – 29 712,26 zł

Zakup usług pozostałych 
- 27 859,51 zł



PIECHOWICKI OŚRODEK KULTURY 2013 r.



Projekt POTYCZKI ARTYSTYCZNE
Działania Piechowickiego Ośrodka Kultury w ramach projektu POTYCZKI 

ARTYSTYCZNE realizowane i współfinansowane ze środków Unii 
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz 

środków budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Nysa. 

Przyznana 
kwota refundacji  
20 380, 44 Euro 



POTYCZKI ARTYSTYCZNE

Reksio kontra Krecik
Dzień Dziecka w POK- 1 czerwca 2013 r.



MURALE

Na terenie Huty Julia Na budynku POK 



Letnie Potyczki Artystyczne i Kryształowy Weekend

Człowiek ze szkła- 
happening szklarski 

„Jazz kontra blues”-
koncert PRZY PIECU



Letnie Potyczki Artystyczne i Kryształowy Weekend

Turniej szachowy 
o Kryształowy puchar 

„Strój karkonoski”-
potyczki modowe



Letnie Potyczki Artystyczne i Kryształowy Weekend

Konkurs i wystawa
Szklana Improwizacja 

Harfa i Jizeran
potyczki wokalne chórów



 Potyczki Artystyczne 

Wakacje z POK- 
zabawy z bajką PL i CZ

pn. Reksio kontra Krecik 

Wystawa w galerii POK
„Zwierciadło możliwości”



Projekt BLIŻEJ SZTUKI 
ze środków będących w dyspozycji MKiDN

Wysokość dotacji- 20 000 zł
Wkład własny- 5 000 zł



Realizacja zadań ze środków własnych POK- 
styczeń

Wystawa malarstwa 
Andrzeja Boj-Wojtowicza
„Portret- ludzie i miejsca”

Nasze Kolędowanie



Realizacja zadań ze środków własnych POK- 
styczeń/luty

Ferie
Wystawa malarstwa 

Marka Cieśli
„Sacrum i profanum”



Realizacja zadań ze środków własnych POK- marzec

Dzień Kobiet Dni Baby Wielkanocnej



Realizacja zadań ze środków własnych POK- 
marzec/kwiecień

Wernisaż i wystawa sztuki użytkowej
„Arcydzieła z filcu”

Heleny Wiśniewskiej

Wernisaż i wystawa rzemiosła 
zabytkowej klasy użytkowej

Adama Wolaka 



Realizacja zadań ze środków własnych POK- maj

DNI KSIĄŻKI- kiermasz i spotkania
z autorami książek m.in. 

Zdzisław Gasz- autor książki 
„Piechowice mała i wielka historia” Współorganizacja Akademii Majowej



Realizacja zadań ze środków własnych POK- czerwiec

Dzień Dziecka 

Konkurs fotograficzny 
i wystawa zdjęć
„Moje dziecko”



Realizacja zadań ze środków własnych POK- lipiec

Kryształowy Weekend- 
koncert Rudi Schuberth i Wały Jagiellońskie

dotacja ze środków UM Piechowice



Realizacja zadań ze środków własnych POK- sierpień

Wernisaż i wystawa fotografii
 Rafała Kotylaka 
„Backstage files”

Wernisaż i wystawa fotografii
 Kaziemierza Pichlaka
„Himalajskie twarze”



Realizacja zadań ze środków własnych POK- wrzesień

Narodowe Czytanie 
Dzień Jesieni 

w Pałacu Pakoszów



Realizacja zadań ze środków własnych POK- 
październik

Wernisaż i wystawa malarstwa
Haliny Truszczyńskiej 

Edukacja kulturalna- 
prezentacje multimedialne  



Realizacja zadań ze środków własnych POK- listopad

Wieczornica z okazji 
Dnia Niepodległości

Wernisaż i wystawa 
„Moje malowanie” 
Andrzeja Woźniaka



Realizacja zadań ze środków własnych POK- 
listopad/ grudzień

III Przegląd Dziecięcej 
i Młodzieżowej 

Twórczości Literackiej

Współorganizacja 
Mikołajek Miejskich
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