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Podsumowanie pracy samorządu gminnego
w Głuszycy w roku 2015
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Zobowiązania Gminy i jej jednostek
na dzień 31.12. 2014 r.

Ogółem 16. 584 155, 48 zł, w tym
- zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek
10. 425 908, 28 zł,
- zobowiązania pozostałe 6.158 247,20 zł,
- w tym zobowiązania wymagalne
2.047 135, 06 zł.

Zobowiązania wymagalne Gminy na dzień
31. 12. 2014 r.

- Nieodprowadzone składki do Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych oraz podatek do Urzędu Skarbowego:
844 604, 48 zł,
- Nieodprowadzone środki na Zakładowy Fundusz
Świadczeń Socjalnych: 350 234,85 zł,
- Nieprzekazane środki dla wspólnot mieszkanio-
wych: 318 489, 27 zł,
- Niezapłacone faktury za wywóz nieczystości komu-
nalnych dla przedsiębiorstwa ALBA:
406 588,70 zł.

Należności Gminy Głuszyca na dzień 31. 12.
2014 r.

5 294 809, 78 zł,

- w tym należności wymagalne:

4.822 578,24 zł.

- Gmina i Urząd Miejski - zaległości w podatkach,
opłatach lokalnych, czynszu dzierżawnym, budowla-
nym, ze sprzedaży mienia komunalnego, za odbiór
i zagospodarowanie odpadów komunalnych, wyka-
zane przez Urzędy Skarbowe:
3. 654 405, 01 zł.
- OPS - należności dłużników alimentacyjnych z ty-
tułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych oraz
z funduszu alimentacyjnego -
1.163 512, 64 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 3 i Przedszkole Samorządo-
we - należności 4 660,50 zł.

Sytuacja finansowa Gminy na 31. 12. 2014r.

- Na nowego Burmistrza Głuszycy czekała uchwała
Regionalnej Izby Obrachunkowej wzywająca do pro-
gramu naprawczego,

- zapłata poszczególnych rat kredytów została prze-
sunięta na 2015 rok.

Program naprawczy wprowadzony w 2015
r. w Gminie Głuszyca

- Spłata zaległych zobowiązań wymagalnych, m. in.
wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Zakłado-
wego Funduszu Świadczeń Socjalnych, wspólnot
mieszkaniowych, kontrahentów,

- Restrukturyzacja zatrudnienia w Urzędzie Miej-
skim w Głuszycy,

- Likwidacja Szkoły Podstawowej nr 1 w Głuszycy
Górnej,

- Przekazanie Zespołu Szkół w Głuszycy do prowa-
dzenie przez Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu,
zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem, że orga-
nem prowadzącym szkół ponadgimnazjalnych jest
samorząd powiatowy.

Planowane dochody i wydatki Gminy Głu-
szyca w 2015 r. Stan na 30.09. 2015 r.

Dochody Gminy:
28 530 193,41 zł,

w tym:
- bieżące (podatki, opłaty lokalne):

26 628 769,41zł

- majątkowe (ze sprzedaży): 1 901 424,00 zł

Wydatki Gminy:
28 552 007,79 zł,

w tym:
- bieżące (remonty, codzienna działalność):

26 505 432,43 zł

- majątkowe (inwestycje): 2 046 575,36 zł

Zaplanowane przychody

- z  tytułu kredytów i   pożyczek: 600 000, 00 zł.

Zaplanowane rozchody

- z tytułu spłat kredytów, pożyczek z lat ubiegłych:
796 470,56 zł.

Porównanie wysokości zobowiązań wyma-
galnych Gminy

- Stan na 31. 12. 2014: 2.047 135,06 zł

- Stan na 30.09. 2015: ok. 420 000,00 zł

W ciągu 9 miesięcy Gmina Głuszyca spłaciła
ok. 1,6 mln

zobowiązań wymagalnych z 2013/14 r.

Sprzedaż budynku po byłym szpitalu

W październiku br. w wyniku procedury przetargo-
wej nieruchomość po byłym szpitalu wraz z przyle-
gającą działką nabył inwestor z Wrocławia - Marek
Karaś, działający w imieniu Firmy „M&M Electro-
nics” Sp. z o.o. Budynek zostanie gruntownie wyre-
montowany i będzie wykorzystany jako miejsce
świadczenia usług rehabilitacyjnych. Znów zacznie
służyć mieszkańcom. Powstaną nowe miejsca pracy.

Wydzierżawienie „Łomnickiej Chaty”

wraz z wyciągiem narciarskim

Gmina Głuszyca w listopadzie podpisała umowę na
wydzierżawienie „Łomnickiej Chaty” wraz z wycią-
giem narciarskim na lat 20. Dzierżawcą jest właści-
ciel wyciągu Orzeł z Rzeczki. Trwają przygotowania
do uruchomienia wyciągu narciarskiego w sezonie
zimowym. Od 14 grudnia restauracja funkcjonuje
pod nazwą „Koliba Łomnicka”.
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Eko Głuszyca - tu mieszkam, tu żyję - budowa
mikroinstalacji prosumenckich na terenie
miejscowości Głuszyca Górna, Grzmiąca,

Kolce, Łomnica, Sierpnica

Projektem objętych jest 35 rodzin. W 32 budynkach
instalacje fotowoltaiczne wytwarzają prąd na potrzeby
gospodarstw domowych, w 3 pompy ciepła służą do
podgrzewania wody. Koszt inwestycji 950 791,60 zł.
Gmina Głuszyca otrzymała 90% dofinansowania inwe-
stycji z budżetu Urzędu Marszałkowskiego Wojewódz-
twa Dolnośląskiego.

„Senior-WIGOR”- dom dziennego pobytu

W konkursie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej
Gmina Głuszyca otrzymała dotację w wysokości
250 000 zł na stworzenie domu dziennego pobytu
„Senior-WIGOR”.

Modernizacja boiska w Kolcach

W ramach konkursu „Odnowa Dolnoślą-
skiej Wsi” w 2015 r. Gmina Głuszyca
otrzymała dotację celową z budżetu Wo-
jewództwa Dolnośląskiego w wysokości
20 863,00 zł.

Promesa Ministerstwa Administracji i Cyfry-
zacji na usuwanie skutków powodzi w wyso-

kości 500 000 zł.

-Odbudowa muru oporowego wraz z fundamentem
oraz odbudową części drogi gminnej wraz z podbudo-
wą na działkach nr 569 i 460 (wody płynące) w Głu-
szycy na łącznej powierzchni 80 m2
-„Odbudowa muru oporowego w ciągu cieku R-20
w miejscowości Grzmiąca na odcinku 100 metrów bie-
żących
-„Odbudowa drogi gminnej w Łomnicy (dz. nr 22
dr. obręb 0004 Łomnica) wraz z odwodnieniem linio-
wym zamkniętym na długości 200 mb.

Nowy przystanek na osiedlu

Od 1 lipca została przedłużona trasa autobusów nr 5 na
osiedle, gdzie powstał nowy przystanek z nowoczesną
wiatą, podświetlanym banerem i monitoringiem. Do-
datkowo wyrównana została nawierzchnia drogi w po-
bliżu przystanku.

Nowe działki budowlane

Gmina Głuszyca przygotowała nowe tereny pod budo-
wę domów jednorodzinnych w okolicach ulic Przemy-
słowej i Dąbrowskiego. Wyznaczonych zostało 11
działek przeznaczonych na sprzedaż w drodze przetar-
gu ustnego nieograniczonego.

Nowe tereny inwestycyjne

Rada Miejska w Głuszycy na sesji w dniu 25 sierpnia
br. podjęła uchwałę w sprawie zgody na objęcie nieru-
chomości zlokalizowanych na terenie Gminy Głuszyca
statusem Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
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„INVEST-PARK”. Podstrefa Głuszyca ma powstać na
gminnych działkach byłej ciepłowni w okolicach ulic
Kolejowej i Lipowej.

Montaż siedzisk sportowych na boisku przy
ul. Dolnej.

Inwestycja sfinansowana ze środków własnych Gminy
Głuszyca. Koszt inwestycji to ok. 7 000 zł. Wiaty tre-
nerskie wypożyczono nieodpłatnie od KS Berit.

Inicjatywa ekologiczna „EKO KALEJDO-
SKOP”

„Zielony ogród” przy SP nr 3 oraz „Ratujemy zapyla-
cze” w SP nr 2 to inicjatywy ekologiczne realizowane
dzięki dofinansowaniu z Narodowego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. To dwie
z kilkunastu inicjatyw, które będą realizowane
w powiecie wałbrzyskim w ramach projektu Forum
Aktywności Lokalnej w Wałbrzychu „Dolnośląski Eko
Kalejdoskop”. Celem inicjatyw jest podniesienie świa-
domości społeczności lokalnej na temat ochrony śro-
dowiska oraz wykorzystania odnawialnych źródeł
energii. Kwota pozyskanych środków to ok.
30 000 zł.

Doposażenie szkolnych gabinetów pielę-
gniarskich i kuchni

W ramach środków z rezerwy oświatowej subwencji
ogólnej na rok 2015 w Szkole Podstawowej nr 3 dopo-
sażona została kuchnia, natomiast w Szkole Podsta-
wowej nr 2 i w Gimnazjum Publicznym gabinety
pielęgniarskie, do których zakupiono nowe wagi me-
dyczne, kozetki i szafy. Łączna kwota dotacji wynosi
17 000 zł.

Projekt „Bezpieczna +”

Szkoła Podstawowa nr 2 w Głuszycy otrzymała dotację
w wysokości 8 tys. złotych z Dolnośląskiego Urzędu
Wojewódzkiego. Na 96 wniosków dotację otrzymało
18 szkół. Do aplikowania o ośrodki finansowe nie-
zbędny był wkład własny finansowy w wysokości
2 tys. zł przekazany przez Gminę Głuszyca. Dzięki do-
tacji SP nr 2 zostanie zaopatrzona w:
-tablicę interaktywną, projektor multimedialny, po-
moce relaksacyjne, pomoce terapeutyczne.

Inwestycje w trakcie realizacji w sołectwach-
fundusze sołeckie

-Modernizacja boiska, zadaszenie nad sceną, wymiana
drzwi w Głuszycy Górnej, ok. 20 000 zł,
-Piłko-chwyty przy boisku w Łomnicy, 10 000 zł.
-Wkład finansowy wmodernizację boiska w Kolcach,
kwota: ok. 9950 zł.
-Montaż wiaty w Sierpnicy, ok. 6 500 zł.
-Wymiana podłogi w świetlicy wiejskiej w Grzmiącej,
kwota: 3 400 zł.

Inwestycje
WodociągówWałbrzyskich

-Łomnica - filtr przeciwmułowy
-Grzmiąca – odwodnienie zbiornika instalacji wodo-
ciągowej
-ul. Górnośląska – kolektor kanalizacyjny ( w trakcie
realizacji)
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Pod zarządem Dyrektora Centrum Kultury-
Miejskiej Biblioteki Publicznej znajdują się na-

stępujące obiekty:

-Centrum Kultury
-Miejska Biblioteka Publiczna
-Boisko sportowe „Włókniarz”
-Kompleks boisk sportowo-rekreacyjnych „Orlik”
-Basen
-Świetlica wiejska w Grzmiącej
-Świetlica wiejska w Głuszycy Górnej
-Świetlica wiejska w Kolcach
-Świetlica wiejska w Sierpnicy
-Hala sportowa przy SP nr 2 (dyżury pracowników CK-
MBP od godz.17)
-Do lutego br. restauracja „Łomnicka Chata”

Program naprawczy wprowadzony w CK-
MBP:

-restrukturyzacja zatrudnienia,
-zmiana stawek opłat za zajęcia,
-podpisanie ugody z Zakładem Ubezpieczeń
Społecznych,
-rozłożenie na raty zadłużenia w opłacaniu składek pra-
cowniczych na ubezpieczenie społeczne za okres od
czerwca do grudnia 2015 r.

Obecny stan finansowy Centrum Kultury-MBP

-udało się spłacić połowę zadłużenia z roku 2014 dzięki
odpowiedniej polityce finansowej prowadzonej przez
księgową CK-MBP i dyrektora, a przede wszystkim
dzięki wsparciu i zrozumieniu problemu instytucji
przez władze samorządowe Gminy Głuszyca;
-mimo bardzo trudnej sytuacji finansowej CK-MBP re-
alizuje zadania statutowe, organizując życie kulturalne
dla dzieci, młodzieży, osób dorosłych, seniorów
w większości dzięki środkom finansowym pozyskanym
od sponsorów;
-łączna kwota wsparcia to 6.800 zł.

Centrum Kultury-MBP zorganizowało w 2015
roku m.in

11.01. Finał WOŚP
1.02. Charytatywny Koncert Kolęd
21.01. Dzień Babci i Dziadka
14.02. Koncert walentynkowy
15.02.Turniej szachowy
1.03. Narodowy Dzień Żołnierzy Wyklętych
6.03. Dzień Kobiet
9.05. i 17.10 maratony zumby
25.05. Dzień Matki
31.05. Zawody wędkarskie
30/31. 05 Noc w bibliotece
11.07, 3.10. Głuszyckie Marsze Nordyckie
5.09. Narodowe Czytanie „Lalki”
20.10. Jesienne spotkanie z poezją
22.11. koncert Głuszyckiej Orkiestry Dętej

26.11. wieczór artystyczny z poezją i rękodziełem
Akcje e-motywacja w czytelni MBP

Kiermasz wielkanocny z konkursami: kuli-
narne tradycje wielkanocne

oraz na najładniejszą palmę wielkanocną

z licznym udziałem mieszkańców Głuszycy i szefów
kuchni ze znanych restauracji – hotel „Jugowice”
i „Dworzysko”. Nagrody rzeczowe w całości pozyskano
od sponsorów, łączna wartość nagród ok.1000 zł.

Święto Włókiennika i Głuszyckie Święto Wy-
pieków

na organizację imprez CK-MBP pozyskało środki ze-
wnętrzne we współpracy z Lokalną Grupą Działania
Partnerstwo Sowiogórskie – kwota dofinansowania 14
883,30 zł.

Święto Odzyskania Niepodległości z Zespołem
Pieśni i Tańca „Wałbrzych”

Dzięki wsparciu finansowemu sponsorów głuszyczanie
w uroczysty sposób świętowali 97 rocznicę Odzyskania
Niepodległości. Pozyskana kwota wsparcia 1900 zł.

„Zimowisko” i „Letnisko” 2015
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Wnioski złożone przez CK-MBP do Komisji Rozwiązy-
wania Problemów Alkoholowych:
-kwota dofinansowania zimowiska–2200 zł
kwota dofinansowania letniska - 2100 zł.

Wybrane imprezy sportowe organizowane
przez CK-MBP

18.04. Turniej tenisa stołowego
1.06. Sportowy Dzień Dziecka
4.07. Nocny turniej piłki nożnej
7.08. Letni turniej koszykówki
30.08. Letni turniej siatkówki

Basen otwarty w czasie wakacji

Jedyny w powiecie wałbrzyskim.
- 1.07. pokaz ratownictwa wodnego w wykonaniu
WOPR
- 12.08. zawody pływackie
Nad bezpieczeństwem pływających czuwali ratownicy
WOPR z Wałbrzycha.

„Dolnośląskie Stokrotki”

Gmina Głuszyca otrzymała dotację z Dolnośląskiego
Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 5 000 zł na dofi-

nansowanie zajęć tanecznych dla dzieci i młodzieży.
Zajęcia są realizowane i koordynowane w CK- MBP.

„Przemoc jest zła”

-realizacja przez CK-MBP konkursu plastycznego dla
dzieci i młodzieży z naszej Gminy we współpracy
z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w ramach Programu
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony
Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2011-2016.
-kwota dofinansowania 2 000 zł.

Wyjazdy dzieci z sołectw na basen

W ramach programu "Promocja zdrowego stylu życia -
programy profilaktycz-
ne realizowane w Cen-
trum Kultury- Miejska
Biblioteka Publiczna
i w świetlicach wiej-
skich" dzieci uczęszcza-
jące na zajęcia w do
świetlic wiejskich
w Głuszycy Górnej,
Sierpnicy, Kolcach
i Grzmiącej oraz miesz-
kujące w Łomnicy wy-
jeżdżają raz w tygodniu
na basen do Nowej Ru-
dy-Słupca. Na realizację
projektu Gmina Głu-
szyca przekazała środki
finansowe w wysokości
4 000 zł. To jedno z działań zawartych w harmono-
gramie realizacji Gminnego Programu Przeciwdziała-
nia Narkomanii w Głuszycy na 2015 r.

Dożynki Diecezjalno-Powiatowe 13 września
2015

Największa uroczystość w ostatnim czasie w Głuszycy
i ogromne zaangażowanie mieszkańców, pracowników
głuszyckich szkół, CK-MBP, Urzędu Miejskiego oraz
dobra współpraca z parafiami.

Liga Lekkoatletyczna Szkół Podstawowych

Z inicjatywy głuszyckich radnych z Komisji Oświaty,
Kultury i Sportu, przy wsparciu nauczycieli, wolonta-
riuszy od kwietnia do czerwca uczniowie głuszyckich
podstawówek chętnie brali udział w sportowej rywali-
zacji. Kwota pozyskanych środków finansowych na
nagrody to ok. 1000 zł.

II Puchar Strefy MTB Sudety – 8 sierpnia 2015

Cieszące się ogromną popularnością zawody rowerowe
na głuszyckich trasach MTB organizowane przez Gmi-
nę Głuszyca wspólnie z członkami Stowarzyszenia
Przyjaciół Głuszycy przy wsparciu wolontariuszy.
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„Głuszyca-miasto włókniarzy”
premiera książki -18 października 2015

-Historia Głuszycy spisana przez Stanisława Michalika.

-Wydana przez Stowarzyszenie Przyjaciół Głuszycy
przy wsparciu Gminy Głuszyca, dzięki środkom finan-
sowym pozyskanym od Fundacji BZ WBK w wysokości
12 000 zł.

IUphill Rogowiec – 24 października 2015

Bieg górski na Rogowiec – doskonała promocja walo-
rów krajobrazowych, świetnych możliwości do upra-
wiania sportu i wypoczynku w naszej Gminie.
Organizatorzy: Stowarzyszenie Przyjaciół Głuszycy
i Gmina Głuszyca, silne wsparcie organizacyjne nieza-
wodnych wolontariuszy i miejscowych biegaczy.
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-Mieszkaniowy zasób Gminy Głuszy-
ca tworzą lokale stanowiące własność
Gminy położone w budynkach stano-
wiących własność lub współwłasność
Gminy.
-Rada Miejska w Głuszycy uchwałą
Nr LII/210/2013 z dnia 26 września
2013r. przyjęła Wieloletni Program
Gospodarowania Mieszkaniowym
Zasobem Gminy Głuszyca na lata
2013 - 2017. Uchwała weszła w życie
23 października 2013r.

Wielkość mieszkaniowego za-
sobu Gminy Głuszyca – stan na

31 października 2015

-w budynkach stanowiących w 100%
własność Gminy: 31 budynki, 192 lo-
kale mieszkalne;
-w budynkach stanowiących wła-
sność wspólnot mieszkaniowych
z udziałem Gminy:186 budynków,
668 lokali mieszkalnych;
-łączna ilość lokali mieszkalnych wy-
nosi 860.

Zarządcy zasobów mieszkanio-
wych

-Zarządzaniem mieszkaniowym zaso-
bem Gminy zajmuje się Zakład Usług
Mieszkaniowych i Komunalnych Sp.
z o.o. w Głuszycy.
-Zarządzanie wspólnotami mieszka-
niowymi z udziałem Gminy prowa-
dzone jest przez spółkę ZUMiK oraz
licencjonowanych zarządców.

Źródła finansowania gospo-
darki mieszkaniowej

Podstawowe: dochody czynszowe.
Dodatkowe:
1) procedura windykacyjna,
2)współfinansowanie remontów po-
przez udział najemców w kosztach
remontów (remonty dotyczyły wy-
miany stolarki okiennej i drzwiowej
oraz montażu C.O.),
3) realizowanie remontów w czę-
ściach wspólnych poprzez kredyty
bankowe.

W2015 r. na remonty
mieszkaniowego zasobu

Gminy Głuszyca
w budżecie Gminy przewidzia-

no kwotę 250 000 zł

-Na kwotę 73 402,09 zł wykonano re-
monty dachów w budynkach: przy

ul. Świerkowej 45 i Cmentarnej 4
w 2014 r. Płatność nastąpiła w 2015r.
i obciążyła kosztem wydatki z planu
remontów na r. 2015.
-W planie remontów na 2015 r. zna-
lazły się także remonty niewykonane
w 2014 r. i przeniesione do planu na
2015 r., czyli remonty instalacji elek-
trycznych, gazowych, wodno – kana-
lizacyjnychi wentylacyjnych.
Wykonano remonty na kwotę
54 140,07 zł.
-Łącznie ww. remonty dachów wyko-
nane w 2014r., a zapłacone w roku
bieżącym oraz ww. remonty instalacji
wyniosły 127 542,16 zł.

Wplanie remontów na 2015 r.
przewidziano wykonanie na-

stępujących zadań:

-zakup wraz z montażem pieców
przenośnych na kwotę 6 075, 33 zł,
-remonty ogólnobudowlane na kwotę
64 176,69 zł, koszt rzeczywisty wy-
niósł 56 429,08 zł,
-remonty instalacji elektrycznych,
gazowych, wodno-kanalizacyjnych,
wentylacyjnych 20 619,79 zł,
-prace awaryjne i nieprzewidziane
na kwotę 31 584,14 zł.

Wykonanie planu remontów
na 2015 r.

-Na przyjętą ogólną kwotę 250 000 zł
w planie remontów na 2015r. zreali-
zowano na dzień 20 listopada 2015 r.
remonty na kwotę 242 250 zł. Plan
remontów wykonano w 96, 90 %.
-Ponadto, przewidziano w budżecie
Gminy na 2015 r. środki na drobniej-
sze prace konserwacyjne: usuwanie
awarii instalacji wodno-kanalizacyj-
nych, elektryczne i innych. Na dzień
30 października 2015r. wydatkowano
na eksploatację i konserwację z bu-
dżetu Gminy kwotę 35 532,78 zł.
Potrzeby remontowe opracowywane
są na podstawie analizy zaleceń wy-
nikających z przeglądów budowla-
nych i zapewnienia bezpieczeństwa
Mieszkańcom. Ich realizacja uzależ-
niona jest od możliwości finanso-
wych Gminy.

W 2015 r. Gmina Głuszyca
miała do dyspozycji 21 wolnych

lokali mieszkalnych

-12 lokali odzyskano po zgonach,
-9 lokali odzyskano w wyniku podej-
mowanych działań przez Gminę i Za-
rządcę, w tym w wyniku eksmisji
odzyskano 3 lokale mieszkalne.

Zagospodarowanie wolnych
lokali

W 2015 r. zasiedlono:
-10 lokali mieszkalnych.
-6 lokali socjalnych.
-Do zasiedlenia pozostaje 5 lokali,
które są proponowane do wynajęcia
osobom umieszczonym na liście osób
oczekujących na mieszkanie komu-
nalne.

Oczekujący na wolne lokale
mieszkalne

-Na liście osób oczekujących na
mieszkanie komunalne w 2015 r. po-
zostają nadal 22 osoby.
-Na lokal socjalny oczekuje 18 osób,
-Jedna osoba oczekuje na zamianę
mieszkania.

Program zamiany mieszkań

-Dokonano 5 zamian lokali.
-W wyniku zamiany nastąpiło dosto-
sowanie wielkości i standardu lokali
oraz wysokości opłat do możliwości
płatniczych najemców Gmina uzy-
skała spłatę zadłużenia za używanie
lokali.

Realizacja wyroków sądowych
dot. spraw mieszkaniowych

-W celu realizacji wyroków sądowych
o eksmisję osób , którym sąd nie
przyznał prawa do lokalu socjalnego,
Gmina wskazała Komornikowi Sądo-
wemu pomieszczenie tymczasowe
wyremontowane w 2015 r. Pomiesz-
czenie zostało zasiedlone.
-Gmina przekazała do dyspozycji
Spółdzielni Mieszkaniowej „Górnik”
w Wałbrzychu 4 lokale socjalne, re-
alizując w ten sposób ciążący na
Gminie obowiązek realizowania wy-
roków sądu o eksmisję dla byłych
członków spółdzielni.

Sprzedaż mieszkań

W 2015r. Gmina Głuszyca sprzedała
na rzecz najemców w trybie bezprze-
targowym 26 lokali mieszkalnych.
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Promesa Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji na
realizację zadań

w ramach usuwania skutków powodzi w latach
2013-2014

-remonty dróg: ul. Niecała, ul. Kościuszki,
-dojazd do posesji przy ul. Kłodzkiej w Głuszycy Górnej.

„DOLNOŚLĄSKIDELFINEK”

Budowa basenu przy Szkole Podstawowej nr 3
-Decyzją Zarządu Województwa Dolnośląskiego Gmina Głuszy-
ca została ujęta w pilotażowym programie budowy małych
przyszkolnych pływalni „DOLNOŚLĄSKI DELFINEK” na lata
2016-2017.
-wniosek złożony przez Gminę Głuszyca do Ministerstwa Spor-
tu i Turystyki na dofinansowanie zajęć wychowania fizycznego
na basenie dla uczniów SP nr 2 i SP nr 3
w klasach I-III.

Rewitalizacja parku miejskiego - park przyjazny
dzieciom

Na odnowienie parku przy ul. Parkowej Gmina Głuszyca pozy-
skała dotację z Fundacji Banku Zachodniego WBK w wysokości
5000 zł
w ramach działania „Bank Dziecięcych Uśmiechów”.

Budowa centrum przesiadkowego przy ul. Kolejowej

-Wartość inwestycji: 2 mln zł
-Wkład własny Gminy 15% wartości inwestycji
-Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Aglomeracji Wałbrzy-
skiej – 85% wartości inwestycji

Rewitalizacja wielorodzinnych budynków mieszkal-
nych na terenie Miasta Głuszyca

-Kompleksowa rewitalizacja ok. 55 budynków wielorodzin-
nych. Wartość inwestycji: 1,7 ml zł.
-Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Aglomeracji Wałbrzy-
skiej – 85% wartości inwestycji, wkład własny Gminy 15%
wartości inwestycji.

Termomodernizacja Przedszkola Samorządowego
w Głuszycy

-Wartość inwestycji: 200 000 zł
-Wkład własny Gminy 15% wartości inwestycji
-Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Aglomeracji Wałbrzy-
skiej – 85% wartości inwestycji

Termomodernizacja Centrum Kultury-MBPw Głu-
szycy

-Wartość inwestycji: 300 000 zł
-ZIT AW– 85% wartości inwestycji, wkład własny Gminy 15%
wartości inwestycji.

Kompleksowa wymiana oświetlenia ulicznego
w Gminie Głuszyca

-Wartość inwestycji: 1 mln zł
-ZIT AW– 85% wartości inwestycji, wkład własny Gminy 15%
wartości inwestycji.

Budowa ścieżek rowerowych

Ścieżki będą łączyć Gminy: Świdnicę, Wałbrzych, Jedlinę-
Zdrój, Głuszycę.

Montaż nowych wiat przystankowych

-przedmieście, ul. Sienkiewicza 16
-przy CK-MBP, ul. Grunwaldzka 26
-ul. Kłodzka 13-15

Łączna wartość planowanych inwestycji związanych
z AglomeracjąWałbrzyską

5,9 mln zł przy dofinansowaniu 5,0 mln z ZITAW.
oprac. SJ
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