
 
 

W związku z formalnie zakończonym okresem finansowania  

w latach 2007-2013,  

pragnę Państwu przedstawić jak  

Gmina Ziębice  

w powyższym okresie się zmieniała,  

dzięki środkom pozyskanym z Unii Europejskiej. 

 

 
1. Biernacice 

 

Miejscowość Biernacice w 2007 roku, aby móc aplikować o środki 
unijne pochodzące z Programu Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 

opracowała w sierpniu 2007 roku „Plan Odnowy Miejscowości”. 
Autorem dokumentu jest Pan Robert Stachnik – Radny Rady Miejskiej 
w Ziębicach. Ponadto sołectwo w 2009 roku przystąpiło do programu 
„Odnowa Wsi Województwa Dolnośląskiego” i opracowało Sołecką 

Strategię Rozwoju Wsi Biernacice”. W skład Grupy Odnowy Wsi 
Biernacice będących współautorami opracowania weszli mieszkańcy 
sołectwa: 

1. Robert Stachnik  

2. Gosia Krzyżanowska 

3. Tomek Szewczyk 

4. Tadeusz Dudała 

5. Marcin Bariasz 

6. Andrzej Janik 

Moderatorami programu ze strony UMWD były: 
1. Ewa Górska 

2. Monika Onyszkiewicz 

 

 

 



Zadania wspófinansowane ze środków unijnych i zewnętrznych 

 
W ramach Strategii Rozwoju sołectwo zrealizowało imprezę plenerową 
pod nazwą „Integrujemy się” w Biernacicach – koszt festynu – 5500 zł, 
z czego dotacja z UMWD – 4 950 zł. 
 
W sołectwie w 2012 roku w ramach zadania „Roboty budowlane                   

w budynku świetlicy wiejskiej” wykonano remont polegający m.in.              
na wymianie stolarki okiennej, wymianie instalacji elektrycznej, 
instalacji centralnego ogrzewania za łączną kwotę 30 407,54 zł, w tym 
dofinansowanie z Działania Leader – Małe projekty wyniosło 
17 305,09 zł. 
 

W tym samym roku wykonany został plac zabaw dla dzieci za łączną 
kwotę 9 450,14 zł, z czego kwota dofinasowania pochodząca                       
z programu PROW na lata 2007-2013, Działanie Leader – małe 
projekty wyniosła 5 379,78 zł. 
 
Inwestycje zrealizowane ze środków budżetu gminy 

 

Budowa wiaty rekreacyjnej wraz z niezbędna dokumentacją; 

 

Fundusz Sołecki 

W latach 2009-2013 sołectwo w ramach środków pochodzących                    

z Funduszu Sołeckiego prowadzone były prace remontowe na świetlicy, 
zakupiono sprzęt nagłaśniający, sprzęt AGD oraz artykuły 

gospodarstwa domowego. 
 

2. Bożnowice 

 
W listopadzie 2007 roku opracowany został Plan Odnowy Miejscowości 
Bożnowice. 

 

Zadania wspófinansowane ze środków unijnych i zewnętrznych 

W ramach PROW na lata 2007-2013, Działanie "Odnowa i rozwój wsi" 
zrealizowano projekt pod nazwą "Remont dachu świetlicy wiejskiej              

w Bożnowicach" za kwotę 45 322,82 zł, z czego kwota dofinansowania 
wyniosła 26 715 zł. 

 
Fundusz Sołecki 

W latach 2009-2013 w ramach Funduszu Sołeckiego zrealizowano 
kolejne etapy remontu świetlicy wiejskiej polegające m.in. na wymianie 
okien, wymianie instalacji elektrycznej, remoncie sali głównej świetlicy 
oraz kuchni, a także na remoncie schodów. 



 

Inwestycje zrealizowane ze środków budżetu gminy 

 
Ze środków budżetu gminy wykonany został remont ściany zbiornika 
pożarowego. Zakupiony został także na potrzeby Ochotniczej Straży 
Pożarnej samochód pożarniczy. 
 

3. Brukalice 

 
We wrześniu 2007 roku wykonany został Plan Odnowy Miejscowości 
Wsi Brukalice opracowany przez Panią Ewę Mendyk – sołtysa sołectwa. 
 

Fundusz Sołecki 

W ramach środków z Funduszu Sołeckiego w latach 2009-2013                  

w ramach zagospodarowania terenu sołectwa wykonane zostało 
ogrodzenie terenu, wybudowano grill, zakupiono komplety ogrodowe, 
itp.  
 

Zadania wspófinansowane ze środków unijnych i zewnętrznych 

 

W ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 
wybudowana została kanalizacja w sołectwie. 
 

4. Czerńczyce 

 
We wrześniu 2007 roku sołectwo wykonano Plan Odnowy Miejscowości 

Czerńczyce. 
 

Zadania wspófinansowane ze środków unijnych i zewnętrznych 

 
W ramach programu Odnowy Wsi Dolnośląskiej pozyskano środki 
finansowe na zadanie pod nazwą "Remont dachu budynku świetlicy 
wiejskiej w Czerńczycach". W ramach zadania wykonany został 

kompleksowy remont dachu. Koszt zadania 34 089,78 zł, z czego 
13 083 zł stanowiła refundacja otrzymana z Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Dolnośląskiego. 

 
Ponadto w ramach PROW, działanie Leader zrealizowano poniższe 
projekty: 

1) "Budowa placu zabaw w Czerńczycach" - projekt zrealizowano za 
łączna kwotę 11 908,11 zł, z czego kwota dofinansowania wyniosła 
7 747,76 zł. 
2) "Roboty budowlane w obiekcie świetlicy wiejskiej w Czerńczycach" 
Przedsięwzięcie dotyczy remontu instalacji elektrycznej w budynku 
świetlicy. Łączna wartość zadania 22 884,27 zł, z czego kwota 



dofinansowania wynosi 14 886,06 zł (zgodnie ze złożonym wnioskiem 

o dofinansowanie – projekt w realizacji).  
 
W trakcie realizacji jest także przedsięwzięcie pn. "Roboty budowlane w 
obiekcie świetlicy wiejskiej w Czerńczycach". Wartość inwestycji 
zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie 202 000 zł, z czego kwota 
dofinansowania to 131 382 zł. W ramach powyższego przedsięwzięcia 

wykonany zostanie kompleksowy remont obiektu. 
 

Fundusz Sołecki 

W ramach Funduszu Sołeckiego w latach 2009-2013 wykonana została 
częściowa wymiana instalacji elektrycznej w świetlicy, wymieniono 

stolarkę okienną w świetlicy, wykonano ogrodzenie placu zabaw. 
 

Inwestycje zrealizowane ze środków budżetu gminy 

 
Ze środków budżetu gminy wykonane zostały wiaty rekreacyjne oraz 
boisko do siatkówki przy remizie OSP. 
 

5. Dębowiec 

 
W sierpniu 2007 roku sołectwo opracowało Plan Odnowy Miejscowości. 
Ponadto sołectwo w 2009 roku przystąpiło do programu „Odnowa Wsi 
Województwa Dolnośląskiego” i opracowało Sołecką Strategię Rozwoju 

Wsi Dębowiec”. W skład Grupy Odnowy Wsi Dębowiec będących 
współautorami opracowania weszli mieszkańcy sołectwa: 

1) Waldemar Dąbrowski 
2) Stanisław Szajb 
3) Dariusz Opach 
4) Adam Karwa 

Moderatorami programu ze strony UMWD były: 
1. Ewa Górska 

2. Monika Onyszkiewicz 

 

Zadania wspófinansowane ze środków unijnych i zewnętrznych 

W ramach Strategii Rozwoju sołectwo zrealizowało imprezę plenerową 
pod nazwą „Festyn Dożynkowy w Dębowcu” – koszt festynu – 4 460 zł, 
z czego dotacja z UMWD – 4 010 zł. 
 

W ramach PROW, Działanie Leader – małe projekty zrealizowano 
zadanie pod nazwą „Remont  świetlicy W Dębowcu” polegający                  
na robotach murarsko- malarskich oraz wymianie instalacji 
elektrycznej. Wartość zadania 12 783,79 zł, z czego kwota 
dofinansowania wyniosła 6 328,11 zł. 



Fundusz Sołecki 

 
W latach 2009- 2013 w ramach środków pochodzących z Funduszu 
Sołeckiego wykonano remont świetlicy polegający na wymianie podłogi 
w sali głównej świetlicy oraz wykonaniu instalacji sanitarnej                  
oraz wymianie okien. Zakupione zostały także stoły i krzesła                      
do świetlicy. 

 
6. Głęboka 

 
W lipcu 2007 roku sołectwo opracowało Plan Odnowy Miejscowości.  
 

Zadania wspófinansowane ze środków unijnych i zewnętrznych 

 
W ramach Programu Odnowy Wsi Dolnośląskiej zrealizowano projekt 
pod nazwą "Wymiana częściowa stolarki okiennej i drzwiowej                      
w budynku świetlicy wiejskiej w Głębokiej" wymienione zostały okna 
na świetlicy wiejskiej za kwotę 20 500 zł, z czego kwota 
dofinansowania wyniosła 9 638,00 zł. 

 

Fundusz Sołecki 

W latach 2009-2013 ze środków Funduszu Sołeckiego wykonano wiatę 
rekreacyjną, zakupione zostały komplety ogrodowe, wymieniono drzwi 
do siłownia, a także zakupione zostały artykuły gospodarstwa 

domowego do świetlicy wiejskiej. 
 

7. Henryków 

 

W czerwcu 2007 roku miejscowość opracowała Plan Odnowy 
Miejscowości. 
 
Zadania wspófinansowane ze środków unijnych i zewnętrznych 

 

 Ze środków unijnych w sołectwie zrealizowano projekt "Wioska 
internetowa - kształcenie na odległość na terenach wiejskich".                     
W ramach projektu powstała pracownia komputerowa dostępna                

dla mieszkańców. Wartość dofinansowania wyniosła 151 690,20 zł. 
 
W Zespole Szkół Samorządowych z dotacji Ministerstwa Edukacji 

zainstalowano monitoring, który poprawił bezpieczeństwo na terenie 
szkoły. ZSS zrealizowało także projekt edukacyjny w ramach Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki pod nazwą "Wirtualna społeczność 
szkolna w Zespole Szkół Samorządowych w Henrykowie”. Projekt 
zrealizowano za łączna kwotę 37 740,61 zł w 100% pochodzącą                
ze środków zewnętrznych. 



Ochotnicza Straż Pożarna  dzięki środkom pozyskanym przez gminę              

z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego – 100 000 zł 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 
100 000 zł,  Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej – 
150 000 zł oraz Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży 
Pożarnych – 200 000 zł, środki budżetu gminy 27 800 zł  otrzymała 
nowy samochód pożarniczy. 

 
W sołectwie w ramach zadania "Rozbudowa oczyszczalni ścieków                
w miejscowości Henryków oraz budowa kanalizacji sanitarnej w 
Gminie Ziębice" przebudowana została oczyszczalnia ścieków. 
 
Fundusz Sołecki 

W latach 2009-2013 ze środków Funduszu Sołeckiego zakupiono 
sprzęt komputerowy, dzięki któremu uruchomiona została strona 

internetowa sołectwa prowadzona przez mieszkańców wsi. Ponadto            
to zakupiono nowe tabliczki z informacją miejską                                    
oraz zagospodarowano teren przy basenie. 
 

Inwestycje zrealizowane ze środków budżetu gminy 

 

W ramach środków pochodzących z budżetu gminy wyremontowano 
dach na budynku szkolnym ZSS oraz wykonano adaptację kotłowni  
na pracownię komputerową i świetlicę. Wykonano także remonty dróg: 

Strażacka, Ogrodowa i spokojna. 
 

8. Jasienica 

 

Fundusz Sołecki 

W latach 2009-2013 w ramach Funduszu Sołeckiego wybudowany 
został plac zabaw dla dzieci, wykonana została wiata rekreacyjna            
wraz z ogrodzeniem. Zakupione zostały komplety ogrodowe do altany. 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 



9.Kalinowice Dolne 

 

Inwestycje zrealizowane ze środków budżetu gminy 

 
W ramach środków budżetowych gminy zbudowana została sieć 
wodociągowa. 
 

Fundusz Sołecki 

W latach 2009-2013 w ramach środków finansowych zabezpieczonych 
w ramach Funduszu Sołeckiego zakupiono namiot oraz urządzenia 
zabawowe na stworzenie placu zabaw dla dzieci. 
 

10.Kalinowice Górne 

 

Inwestycje zrealizowane ze środków budżetu gminy 

 
Ze środków budżetowych w latach 2012 zrealizowano wodociągowanie 
sołectwa 
 

Fundusz Sołecki 

 

W ramach środków przeznaczonych dla sołectwa na Fundusz Sołecki 

zakupiono kosiarę oraz krzewy do ogrodzenia terenu placu zabaw. 

Zakupione zostały także urządzenia zabawowe na plac zabaw                   

dla dzieci.  

11.Krzelków 

 
W sierpniu 2007 roku miejscowość opracowała Plan Odnowy 
Miejscowości. 
 
Zadania wspófinansowane ze środków unijnych i zewnętrznych 
 

W ramach programu Odnowy Wsi Dolnośląskiej zrealizowano zadanie 
pod nazwą "Remont świetlicy wiejskiej w Krzelkowie" za łączną wartość 
56 954,54 zł, z czego dofinansowanie wyniosło 28 477 zł. 

 

Fundusz Sołecki 

Ze środków finansowych z Funduszu Sołeckiego wykonano 

utwardzenie placu przy świetlicy oraz wybudowano część chodnika. 

Inwestycje zrealizowane ze środków budżetu gminy 

 
W ramach środków budżetowych wyremontowane zostało przedszkole 
w sołectwie. 



12.Lipa 

 

Zadania wspófinansowane ze środków unijnych i zewnętrznych 
 
W ramach programu Odnowy Wsi Dolnośląskiej zrealizowano 
przedsięwzięcie "Remont świetlicy w Lipie" za kwotę 65 075,14 zł,               
z czego wartość dofinansowania wyniosła 35 000 zł. 

 

Fundusz Sołecki 

 

W ramach środków pochodzących z Funduszu Sołeckiego 

zagospodarowany został teren na potrzeby integracji społeczności 

lokalnej m.in. wybudowano plac zabaw dla dzieci, wykonano boisko 

sportowe z bramkami do gry w piłkę ręczną. 

 

13.Lubnów 

 
W styczniu 2008 roku sołectwo wykonało Plan Odnowy Miejscowości. 

 
Zadania wspófinansowane ze środków unijnych i zewnętrznych 
 
W ramach Odnowy Wsi Dolnośląskiej zrealizowana przedsięwzięcie 
"Zakup strojów ludowych dla zespołu Lubnowianie" zakupione zostały 
stroje ludowe za kwotę 3 402 zł, w tym kwota dofinansowania 

wyniosła 1 360 zł. 
 
W ramach programu Poprawa Bezpieczeństwa w województwie 
Dolnośląskim na zadanie "Zakup sprzętu specjalistyczne                             
go dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubnowie" zakupiono m.in. 
motopompę, zestaw ratownictwa medycznego, specjalistyczną drabinę 
za łączną kwotę 20 228,33 zł, z czego kwota dofinansowania wyniosła 

10 114 zł. 
 
Obecnie realizowane jest zadanie pod nazwą „Roboty budowlane                 
w budynku wiejskiego domu kultury w Lubnowie”. Koszt zadania 
zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie to kwota 278 552,28 zł,                  

z czego kwota dofinansowania wyniesie 226 471,93 zł. 

 
Fundusz Sołecki 
W ramach środków z Funduszu Sołeckiego zakupiono została 

kosiarka, komplety piwne, stroje ludowe dla zespołu oraz artykuły 

gospodarstwa domowego na doposażenie kuchni w świetlicy. 

Wykonana została także wiata rekreacyjna. Ponadto odremontowana 

zostały przystanki w sołectwie. 



14.Niedźwiednik 

 
W listopadzie 2007 roku sołectwo opracowało Plan Odnowy 
Miejscowości. 
 
Zadania wspófinansowane ze środków unijnych i zewnętrznych 
 

W ramach PROW na lata 2007-2013 zrealizowano przedsięwzięcie           
pod nazwą "Remont części dachu i wymiana stolarki okiennej                      
w budynku świetlicy wiejskiej w  Niedźwiedniku". W ramach zadania 
wymienione zostało poszycie dachowe oraz stolarka okienna                      
w budynku świetlicy wiejskiej. Inwestycję zrealizowana za łączna kwotę 
56 405,21 zł, z czego kwota dofinansowania wyniosła 34 675 zł. 

 

Fundusz Sołecki 

 

Ze środków Funduszu Sołeckiego wyremontowane zostało główne 

pomieszczenie świetlicy wiejskiej. Zakupiono namiot imprezowy               

oraz huśtawki na plac zabaw. 

 

Inwestycje zrealizowane ze środków budżetu gminy 

 

Ze środków budżetowych w sołectwie wybudowana została sieć 

wodociągowa. Ponadto wybudowane zostało betonowe boiska                     

do siatkówki. 

15.Niedźwiedź 

 
Sołectwo w sierpniu 2007 roku przy  opracowało Plan Odnowy 
Miejscowości. Autorem Planu jest Jolanta Humen przy wydatnej 

pomocy Pani sołtys Danuty Telengi a także Małgorzaty Bez, Katarzyny 
Jarosz, Moniki Osiadacz, Mariana Domagały, Ireneusza Wasilewskiego           
i Marka Stawskiego. 
 
Zadania wspófinansowane ze środków unijnych i zewnętrznych 
 

W ramach programu Odnowy Wsi Dolnośląskiej zrealizowano 

inwestycje pod nazwą "Utwardzenie placu pod boisko do gier małych             

w Niedźwiedziu" za łączną kwotę 18 438 zł, z czego kwota 

dofinansowania wyniosła 4 167 zł.  

 

 

 

 



Fundusz Sołecki 

 

Ze środków Fundusz Sołeckiego wykonano wiatę rekreacyjną , parking 

przy boisku sportowym oraz bramę wjazdową na teren OSP. Zakupiono 

komplety ogrodowe, namioty imprezowe oraz tablicę informacyjną. 

 

Inwestycje zrealizowane ze środków budżetu gminy 

Ponadto ze środków budżetu gminy oraz środków starostwa 
powiatowego wykonano remont drogi relacji Niedźwiedź- Starczówek 
oraz drogę do leśniczówki. Ponadto wyremontowane zostały toalety              
w Zespole Szkół i Przedszkoli w Niedźwiedziu. 
 

 
16.Nowina 

 

Zadania wspófinansowane ze środków unijnych i zewnętrznych 
 
W ramach PROW na lata 2007-2013, Działanie Leader - małe projekty 

zrealizowana zadanie pod nazwą "Zakup stołów i krzeseł do świetlicy             
w Nowinie". Koszt zadania to kwota 18 727 zł, z czego kwota 
dofinansowania wyniosła 9 363 zł. 
 

Fundusz Sołecki 

W ramach środków Funduszu Sołeckiego zakupiono blachodachówkę 

na remont dachu, a także sprzęt gospodarstwa domowego do świetlicy 

wiejskiej. 

 

Inwestycje zrealizowane ze środków budżetu gminy 

 

Wyremontowana została droga w sołectwie. 

 

17.Nowy Dwór 

 
Sołectwo w 2007 roku opracowało Plan Odnowy Miejscowości. Plan 

opracowali: 

1) Dagmara Rubis; 
2) Sylwester Malinowski; 
3) Katarzyna Budakowska. 

 
Zadania wspófinansowane ze środków unijnych i zewnętrznych 
 

W ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 
wybudowana została kanalizacja w sołectwie. 



W ramach PROW na lata 2007- 2013 zrealizowano poniższe projekty: 

1) "Rozbudowa remizy OSP (Dobudowa świetlicy wiejskiej i wiaty)                                
w Nowym Dworze”. Ogólna kwota inwestycji to 267 692,96 zł, z czego 
wartość dofinansowania wyniosła 163 302 zł.  
2) "Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Nowym Dworze”. 
Zadanie zrealizowano za łączną kwotę 13 677,60 zł, z czego kwota 
dofinansowania wyniosła 8 896 zł. 

 

Fundusz Sołecki 
 
W ramach środków pochodzących ze środków Funduszu Sołeckiego 
wybudowano plac zabaw dla dzieci, zakupiono nagłośnienie                       
do świetlicy oraz zakupiono sprzęt AGD oraz artykuły gospodarstwa 

domowego. 
 

18.Osina Mała 

 
Sołectwo w 2007 roku opracowało Plan Odnowy Miejscowości. 
 

Zadania wspófinansowane ze środków unijnych i zewnętrznych 
 
W ramach PROW, Działanie Leader - małe projekty zrealizowano 
zadanie pod nazwą "Zakup nagłośnienia do świetlicy w Osinie Małej".  
W ramach zadania zakupiono sprzęt nagłośniający za łączną kwotę  
21 136 zł, z czego kwota dofinansowania wyniosła 12 028,61 zł. 

  

Fundusz Sołecki 
Ponadto w ramach środków pochodzących z Funduszu Sołeckiego 
wykonano remont świetlicy wiejskiej polegający na wymianie stolarki 
okiennej, remoncie parkietu oraz budowie kominka w pomieszczeniu 
sali głównej. Ponadto zakupiono sprzęt AGD. Wymieniony został piec 

kaflowy na kominek. 
 

19.Osina Wielka 

 
Sołectwo w sierpniu 2007 roku opracowało Plan Odnowy Miejscowości. 
Autorką Planu jest Pani Jolanta Kotynia – Sołtys wsi. 

 
Zadania wspófinansowane ze środków unijnych i zewnętrznych 
 
W ramach PROW, Działanie Leader - małe projekty zrealizowano 
zadanie pod nazwą "Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Osinie Wielkiej”. 
W ramach zadania zakupiono stoły i krzesła do świetlicy wiejskiej              

za łączną kwotę 20 349,60 zł, z czego kwota dofinansowania wyniosła 
11 676 zł. 



 

Fundusz Sołecki 
 
W ramach środków przewidzianych dla wsi w ramach Funduszu 
Sołeckiego zakupiono kosiarkę. Ponadto zakupiono do świetlicy meble, 
sprzęt AGD oraz artykuły gospodarstwa domowego. 
 

20.Pomianów Dolny 

 
Mieszkańcy sołectwa w 2007 roku opracowali Plan Odnowy 
Miejscowości.  
 
Zadania wspófinansowane ze środków unijnych i zewnętrznych 

 
W ramach Narodowego Programu Odbudowy Dróg Lokalnych 
pozyskano środki i zrealizowano inwestycje pod nazwą "Przebudowa 
drogi gminnej wraz z odwodnieniem we wsi Pomianów Dolny". Koszt 
zadania to 558 114,87 zł, z czego kwota dofinansowania wyniosła 
279 056 zł. 

 

Fundusz Sołecki 
 
Ponadto w ramach środków pochodzących z Funduszu Sołeckiego 
wykonano remont parkietu w sali głównej świetlicy, zakupiony został 
także sprzęt gospodarstwa domowego oraz artykuły gospodarstwa 

domowego. Zakupiona została kosiarka spalinowa oraz sprzęt 
rekreacyjno- sportowy do świetlicy. 
 

21.Raczyce 

 

Zadania wspófinansowane ze środków unijnych i zewnętrznych 

 
W ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 
wybudowana została kanalizacja w sołectwie. 
 

Fundusz Sołecki 
 

W ramach środków pochodzących z Funduszu Sołeckiego wykonano 
plac zabaw dla dzieci przy świetlicy wiejskiej oraz wykonano remont 
pomieszczeń świetlicy. 
 

Inwestycje zrealizowane ze środków budżetu gminy 

 

Wyremontowana została droga transportu rolnego prowadząca do 
sołectwa. 



22.Rososznica 

 
W 2007 roku Pan Józef Sendor wraz z sołtysem oraz Radą Sołecką 
Rososznicy opracowali Plan Odnowy Miejscowości. 
 
Zadania wspófinansowane ze środków unijnych i zewnętrznych 
 

W ramach PROW, Działanie Leader- Odnowa i rozwój wsi zrealizowano 
inwestycje pod nazwą "Remont dachu świetlicy wiejskiej w Rososznicy". 
Remont dachu wykonano za kwotę 39 200 zł, z czego kwota 
dofinansowania wyniosła 25 495 zł. 
 

Fundusz Sołecki 

 
W ramach środków pochodzących z Funduszu Sołeckiego wykonano 
remont kuchni oraz toalet w świetlicy. Ponadto wymieniona została 
stolarka okienna i przebudowany kominek. Zakupiony został namiot 
imprezowy oraz artykuły gospodarstwa domowego na potrzeby 
świetlicy. 

 

Inwestycje zrealizowane ze środków budżetu gminy 

 
Ze środków budżetowych w sołectwie wybudowana została sieć 
wodociągowa. 
 

23. Służejów 

 
Mieszkańcy sołectwa w 2007 roku opracowali Plan Odnowy 
Miejscowości. 
 
Fundusz Sołecki 

 
W ramach środków pochodzących z Funduszu sołeckiego zakupiono 
stół do tenisa stołowego, namiot, komplety ogrodowe, kosiarkę                 
oraz wyposażenie tj. artykuły gospodarstwa domowego. 
 

24. Skalice 

 
Sołectwo w sierpniu 2007 roku opracowało Plan Odnowy Miejscowości. 
 

Fundusz Sołecki 
W ramach środków z FS wymieniona została stolarka okienna                     
w świetlicy. Wybudowany został kominek w pomieszczeniu sali głównej 

świetlicy. Ponadto zakupiono urządzenia zabawowe na plac zabaw             
dla dzieci. 



25.Starczówek 

 
W 2007 roku powstał Plan Odnowy Miejscowości opracowany przez 
Leszka Chylińskiego przy współpracy mieszkańców miejscowości 
Starczówek.  
 

Zadania wspófinansowane ze środków unijnych i zewnętrznych 

 
W ramach programu „Odnowa Wsi Dolnośląskiej” zrealizowano zadanie 
pod nazwą „Remont świetlicy wiejskiej w Starczówku”. Wartość 
inwestycji wyniosła 113 362,38 zł, z czego kwota dofinansowania 
wyniosła 20 748,00 zł.  
 

Fundusz Sołecki 

 
W ramach środków FS wyremontowane zostały toalety, wymieniono 
drzwi wejściowe do budynku świetlicy oraz przebudowana piec. 
Ponadto zakupiono sprzęt AGD, doposażono kuchnię w artykuły 
gospodarstwa domowego oraz zakupiono do sali głównej stoły i krzesła. 

 
26.Wadochowice 

 

Sołectwo w sierpniu 2007 roku opracowało Plan Odnowy Miejscowości. 
Plan sporządzili: 

1) Beata Fałowska – sołtys wsi; 

oraz członkowie Rady Sołeckiej w składzie: 
1) Marta Mituła; 
2) Urszula Proćków; 
3) Barbara Szuszkiewicz; 
4) Mieczysław Szafrański; 
5) Mieczysław Przyszlakiewicz 

 
Zadania wspófinansowane ze środków unijnych i zewnętrznych 
W ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 
wybudowana została kanalizacja w sołectwie. 
 

Fundusz Sołecki 

W ramach środków pochodzących z FS dokończony został remont 
świetlicy, wymienione zostały drzwi do sali świetlicy. Zakupione zostało 
kino domowe. Zakupione zostały stoły i ławki ogrodowe oraz plenerowa 
podłoga. 
 
Inwestycje zrealizowane ze środków budżetu gminy 

Ze środków budżetowych wyremontowane zostały pomieszczenia 
przedszkola. 



27.Wigańcice 

 
Sołectwo w grudniu 2007 roku opracowało Plan Odnowy Miejscowości. 
Autorem Planu jest Marcin Bekus. 
 
Ponadto sołectwo w 2009 roku przystąpiło do programu „Odnowa Wsi 
Województwa Dolnośląskiego” i opracowało Sołecką Strategię Rozwoju 

Wsi Wigańcice”. W skład Grupy Odnowy Wsi Wigańcice będących 
współautorami opracowania weszli mieszkańcy sołectwa: 

1) Bolesław Wójcicki 
2) Marcin Bekus 
3) Barbara Hołowacz 
4) Zbigniew Kołodziej 

5) Stanisław Borek 
Moderatorami programu ze strony UMWD były: 

1) Ewa Górska 

2) Monika Onyszkiewicz 

Zadania wspófinansowane ze środków unijnych i zewnętrznych 
 
W ramach Strategii Rozwoju sołectwo zrealizowało imprezę plenerową 

pod nazwą „Dzień Dziecka w Wigańcicach – zabawa integracyjno- 
rodzinna” – koszt festynu – 5 500 zł, z czego dotacja z UMWD –                 
4 950 zł. 
 

W ramach PROW na lata 2007-2013 , Działanie "Podstawowe usługi 
dla gospodarki i ludności" realizowany jest projekt                                     

pn. "Wodociągowanie wsi Wigańcice". W ramach zadania 
zwodociągowana zostanie cała wieś. Koszt zadania to kwota 
1 092 229,10 zł, z czego kwota dofinansowania wynosi 666 035 zł. 
Ponadto w ramach działania Leader "Odnowa i rozwój wsi" zadanie  
pod nazwą „Zmiana użytkowania budynku byłej szkoły podstawowej 
na świetlicę wiejską” otrzymano dofinansowanie do remontu obiektu 
poszkolnego który będzie pełnił funkcję świetlicy wiejskiej. Koszt 

zadania 50 863,58 zł, z czego wartość dofinansowania to kwota 
33 082 zł. 
 

Fundusz Sołecki 
W ramach środków pochodzących z Funduszu Sołeckiego w latach 
2009-2013 wybudowano plac zabaw dla dzieci, wykonano altanę 

rekreacyjną, wykonano częściowy remont świetlicy.  
 

Inwestycje zrealizowane ze środków budżetu gminy 
Ze środków z budżetu gminy wybudowano drogę  wewnętrzną. 
Wykonany został kompleksowy remont dachu na budynku 
poszkolnym.  



28.Witostowice 

 
Sołectwo w sierpniu 2007 roku opracowano Plan Odnowy 
Miejscowości.  
 
Zadania wspófinansowane ze środków unijnych i zewnętrznych 
 

W ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 
wybudowana została kanalizacja w sołectwie. 
 
W ramach PROW, Działanie Leader - małe projekty uzyskano 
dofinansowanie w kwocie 13 266,75 zł na zadanie pod nazwą "Zakup 
wyposażenia do świetlicy w Witostowicach". Wartość zadania to kwota 

23 122,05 zł. 
 
W ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 
wybudowana została kanalizacja w sołectwie. 
 

Fundusz Sołecki 

 
Ze środków Funduszu Sołeckiego zakupiono sprzęt nagłośniający do 
świetlicy, zakup AGD oraz artykuły gospodarstwa domowego. 
 

Inwestycje zrealizowane ze środków budżetu gminy 
Ze środków budżetowych wybudowana została nowa remiza na 

potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej. 
 

29.Ziębice 

 

Zadania wspófinansowane ze środków unijnych i zewnętrznych 
 

W  lipcu 2011 roku oddano do użytku kompleks boisk w ramach 
zrealizowanego projektu pn. „Budowa kompleksu boisk sportowych          
w ramach programu „Moje Boisko- Orlik 2012” (boisko piłkarskie               
oraz boisko  wielofunkcyjne wraz z zapleczem sanitarno- szatniowym)                 
w Ziębicach”. Wartość inwestycji wyniosła 1 279 444,98 zł, z czego 
kwota dofinansowania ze środków Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Dolnośląskiego – 333 000 zł, natomiast kwota 
dofinansowania ze środków budżetu państwa to 333 000 zł. 
Ponadto w latach 2011-2014 Gmina w ramach programu „Animator – 
Moje Boisko- Orlik 2012” pozyskała środki w wysokości 30 000 zł            
na dofinansowanie kosztów zatrudnienia animatorów na Orliku. 
Animatorzy przez okres 9 miesięcy w roku tj. od marca do listopada 

zajmują się prowadzeniem zajęć sportowych dla dzieci, młodzieży, osób 
dorosłych oraz seniorów.  



W ramach projektu „Budowa zewnętrznej siłowni w Ziębicach” na 

terenie stadionu sportowego „Sparta” powstanie siłownia zewnętrzna. 
Wartość inwestycji zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie to kwota 
18 855,90 zł, z czego kwota dofinansowania wyniesie 12 264 zł. 
 
Projekt pn. „Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach” dotyczył 
zakupu i instalacji w SP Nr 2 w Ziębicach, SP Nr 4 w Ziębicach, 

Gimnazjum Publiczne w Ziębicach oraz ZSS w Henrykowie. W latach 
2007-2009 Gmina pozyskała łącznie kwotę dofinansowania                        
w wysokości 44 485 zł. 
 
Gmina obecnie kończy realizację projektu pod nazwą „Rozbudowa 
oczyszczalni ścieków w Henrykowie i budowa kanalizacji w Gminie 

Ziębice”. Zgodnie z obowiązującym na dzień 28.02.2014 roku 
harmonogramem realizacji projektu i Planem wystąpień o środki 
płatności (załączniki nr 3 i 3b do umowy o dofinansowanie nr POIŚ. 
01.01.00-00-185/09-00 z dnia 12.03.2010 roku), jego planowana 
całkowita wartość ogółem wynosi 30 031 520,60 zł, z tego: 

1) wydatki kwalifikowalne – 16 704 813,64 zł 

2) wydatki niekwalifikowalne – 13 326 706,96 zł. 
Wartość dofinansowania stanowi kwotę 14 199 091,59 zł. 
Na dzień 28.02.2014 roku zrealizowano 97,71% zaplanowanych 
wydatków związanych z przedmiotowym projektem, tj. wydatkowano 
ogółem 29 344 404,73 zł, z tego: 

1) wydatki kwalifikowalne wyniosły – 15 869 573,16 zł; 

2) wydatki niekwalifikowalne – 13 474 831,57 zł. 
Wartość otrzymanego dofinansowania wyniosła 13 489 137,01 zł. W 
2014 roku Gmina Ziębice otrzyma w formie płatności końcowej 
709 954,58 zł. 
  
Środki finansowe pozyskane na ochronę zabytków: 

- Projekt  „Rewaloryzacja zabytkowego ratusza w Ziębicach” I etap prac 
remontowych dofinansowany został z projektu realizowanego w 
ramach Kontraktu Wojewódzkiego w okresie od miesiąca sierpnia do 
grudnia 2008 roku. W ramach inwestycji wykonane zostały roboty 
budowlane polegające na rewaloryzacji elewacji ratusza, wymianie 
stolarki okiennej, rewaloryzacji starej stolarki, wzmocnieniu wieży 

ratuszowej, wymianie pokrycia dachowego oraz robotach 
kamieniarskich schodów zewnętrznych. Wartość inwestycji wyniosła           
2 330 214,50 zł z czego kwota dotacji to 1 747 660,58 zł. 
 
- Z końcem 2013 roku zakończyły się roboty budowlane I i II etapu 

remontu Bramy Paczkowskiej. W ramach I i II etapu przeprowadzone 

zostały prace konserwacyjno-remontowe pozwalające na zachowanie 

historycznej wartości obiektu wpisanego w panoramę miasta nadając 



mu rozpoznawalny charakter. W I etapie prace remontowe polegały na 

przebudowie stożka w tym: rozebraniu górnej części hełmu, 

rekonstrukcji w formie i metodzie rozebranej części stożka, 

zamontowaniu figury lwa, konserwacji ceglanych kształtek dolnej 

części hełmu wraz z rekonstrukcjami. Wykonana została 

hydrofobizacja hełmu oraz wykonano instalację odgromową. Wartość 

zadania I etapu wyniosła 190 781,55 zł, w tym 110 781,55 zł           

to środki własne pochodzące z budżetu gminy, natomiast 80 000 zł            

to pozyskana kwota  dofinansowania z Ministerstwa Kultury                          

i Dziedzictwa Narodowego. W ramach II etapu  wykonane zostały 

roboty budowlane polegające na remoncie kondygnacji Bramy 

Paczkowskiej. W ramach robót wykonano m.in. przemurowanie 

wybrzuszonych fragmentów ścian przejazdu bramnego, czyszczenie 

powierzchni kamiennych, wymianę drewnianych stropów i schodów na 

żelbetowe, prace konserwatorskie elementów wewnętrznych obiektu, 

nowe balustrady i podłogi drewniane, naprawę tynków wewnętrznych 

oraz malowanie. Wartość zadania 186 504,29 zł, z czego 106 504,29 

zł pochodziło z budżetu gminy natomiast 80 000 zł gmina otrzymała 

jako dotację z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego. 

W ramach Dolnośląskiego Funduszu Pomocy Rozwojowej Gmina 

Ziębice dla projektu pod nazwą „Przebudowa chodników w rejonie 
starego miasta” uzyskała dotację. W ramach inwestycji wykonano 
przebudowę chodników przy ulicach: Gliwickiej; Bohaterów Getta; 

Kolejowej; Kościelnej i Wałowej.  Łączna wartość zadania to 
726 152,85 zł, z czego kwota dotacji wyniosła 544 436 zł. 
 

W 2009 Gmina Ziębice wzięła na siebie obowiązek utworzenia na 
terenie powiatu ząbkowickiego Lokalnej Grupy Działania. Na uwagę 
zasługuje fakt, iż  Stowarzyszenie powstało i dostało dofinansowanie 
dzięki kilkunastomiesięcznym staraniom władz gminy. To dzięki 
pozyskanym środkom  gminy zrzeszone w LGD oraz ich mieszkańcy 
mogą obecnie korzystać ze środków finansowych oferowanych przez 

Stowarzyszenie. Kwota otrzymanego dofinansowania dla Qwsi wyniosło 
9 447 584 zł. 
 

W ramach PROW na lata 2007-2013, Działanie Leader - małe projekty 
Gmina zrealizowała poniższe projekty: 
 

1) „Tajemnice Klasztoru Księgi Henrykowskiej". W ramach projektu w 
Henrykowie odbyła się impreza promująca klasztor. Koszt zadania 
18 122,99 zł, z czego kwota dofinansowania wyniosła 5 260,48 zł; 
 



2) „Wykonanie materiałów informacyjno- promujących o walorach 

turystyczno- krajobrazowych gminy Ziębice”. W ramach projektu 
wykonane zostały materiały promujące tj. mapy oraz teczki ofertowe. 
Wartość zadania 11 264,70 zł, z czego kwota dofinansowania wyniosła 
8 370,56 zł, 
 
3) „Wykonanie materiałów promujących zabytki na terenie gminy 

Ziębice”. W ramach zadania wykonane zostały mapy „Zabytki Gminy 
Ziębice”, mapy „Granica św. Jana”, notesy reklamowe oraz baner 
reklamowy. Wartość zadania to kwota 14 083,50 zł, z czego kwota 
dofinansowania wyniosła 9 160 zł. 
 
4)”Wykonanie materiałów promujących gminę Ziębice”. Zgodnie                   

z projektem wykonane zostały torby bawełniane oraz widokówki. 
Wartość zadania zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie 9 9776,20 zł,  
z czego kwota dofinansowania to 6 490,56 zł. 
 
5) Ścieżki dydaktyczne na terenie gminy Ziębice”. Wartość zadania           
to kwota 6 888,00 zł, z czego dofinansowanie wyniosło 4 480 zł. 

 
Powyższe projekty pozwoliły na wydanie materiałów promujących teren 
gminy Ziębice.  
 
Na terenie miasta zrealizowane zostały także projekty edukacyjne i 
społeczne w ramach Kapitału Ludzkiego: „Indywidualizacja procesu 

nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych.” W 
projekcie udział wzięły 4 szkoły podstawowe (SP Nr 2 w Ziębicach, SP 
Nr 4 w Ziębicach, Zespół Szkół Samorządowych w Henrykowie, Zespół 
Szkół i Przedszkoli w Niedźwiedziu). Projekt dotyczył prowadzenia zajęć 
dodatkowych dla dzieci m.in. 
1) Zajęcia dla dzieci z  trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także 

zagrożonych dysleksją; 
2) Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności 
matematycznych; 
3) Zajęcia logopedyczne dla dzieci z wadami postawy; 
4) Zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne dla dzieci                           
z zaburzeniami komunikacji społecznej; 

5) Gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy; 
6) Zajęcia rozwijające zdolności matematyczno- przyrodnicze uczniów. 
Ponadto w ramach projektu zakupiono zostały materiały dydaktyczne 
oraz sprzęt komputerowy. Wartość zadania to 213 800,34 zł. Projekt 
w 100% zrealizowany został z dotacji pochodzącej UE oraz budżetu 
państwa. 

 



Kolejny projekt to "Kwalifikacje nauczycieli, szansą dla chorych dzieci  

i ich rodzin". W ramach projektu odbył się cykl szkoleń dla nauczycieli 
i pedagogów zajmujących się problematyką autyzmu i Zespołu 
Aspergera u dzieci. Wartość zadania to kwota 43 174,20 zł w 100% 
sfinansowana ze środków EU oraz budżetu państwa. 
 
W ramach zadania "Wirtualna Społeczność Szkolna w SP Nr 2                    

w Ziębicach" stworzony został portal szkolny. Wartość zadania              
42 321 zł w 100% finansowana ze środków UE oraz budżetu państwa. 
 
Projekt "Uczeń z klasą - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów            
z SP Nr 2 w Ziębicach" dotyczy zajęć dodatkowych uczniów klas IV-VI 
szkoły podstawowej oraz zakupu materiałów dydaktycznych                      

do prowadzenia zajęć dodatkowych. Wartość zadania to kwota 
89 554,80 zł w 100% finansowane ze środków UE oraz budżetu 
państwa. 
 
W latach 2011-2013 realizowany był  program Comenius – Partnerskie 
Projekty Szkół .Jest on elementem  programu " Uczenie się przez całe 

życie" (Lifelong Learning Programme), który został ustanowiony przez 
Parlament Europejski i Radę Unii Europejskiej na lata 2007–2013. 
Naszymi partnerami były: Turcja, Węgry  oraz Słowacja. Tytuł 
projektu  ,,LOKALNA EKOLOGIA DLA CAŁEJ EUROPY”. Czas trwania 
projektu to 2 lata.   
W ramach realizacji programu zaplanowane zostały 4 wizyty 

partnerskie:  

 Turcja – październik 2011 

 Węgry – kwiecień 2012 
 Polska – październik 2012 
 Słowacja – marzec 2013 

Międzynarodowy projekt Comenius obejmie szkoły z Polski, Turcji, 
Słowacji oraz Węgier. Projekt obejmuje wymianę różnych metod 
rozwiązywania lokalnych problemów ochrony środowiska i promocji 
eko-stylu życia wśród uczniów z innych krajów. Początkowo dzieci będą 
miały możliwość tworzenia wizerunku szkoły w środowisku lokalnym, 

promowania zdrowej żywności produkowanej we własnym regionie, 
skupiając się na znaczeniu natury i zdrowego życia. Projekt przewiduje 
również możliwość promowania wśród dzieci wiedzy geograficznej, 
stanu natury i stylu życia innych krajów co czyni je bardziej 
świadomymi obywatelami swojego państwa, Europy i Świata. Łączna 
wartość projektu 63 549 zł sfinansowana w 100% ze środków UE. 

 



W ramach środków pochodzących z Programu Operacyjnego Kapitał 

Ludzki, Priorytet V. Dobre zarządzanie, Działanie 5.2 Wzmocnienie 
potencjału administracji samorządowej, Poddziałanie 5.2.1 
Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej Gmina 
Ziębice wraz z siedmioma gminami i powiatem zrealizowała projekt pod 
nazwą „Podwyższenie umiejętności i kompetencji samorządowych 
urzędników publicznych w zakresie stanowienia aktów prawa 

miejscowego podstawą harmonijnego rozwoju lokalnego”. Pracownicy 
Urzędu w okresie od 01.03.3009 do 31.12.2010 roku wzięli udział               
w szkoleniach  i studiach podyplomowych mających na celu 
podniesienie ich kompetencji samorządowych. Wartość projektu 
820 310,08 zł, wartość dofinansowania 750 105,28 zł, wkład 
własnych 70 105,28 zł (w postaci wynagrodzenia urzędników za czas 

uczestnictwa w szkoleniach), przy czym kwota dofinansowania                    
dla Gminy Ziębice to około 115 000 zł. 

Gmina Ziębice na realizuje projekt systemowy (realizator Miejsko- 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ziębicach) pod nazwą „Nasza 
misja – Wasza praca” współfinansowany ze środków Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII – promocja integracji 
społecznej, Działanie – 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej 
integracji, Poddziałanie – 7.1. – Rozwój i upowszechnianie aktywnej 

integracji przez ośrodki pomocy społecznej. Od 2009 do 2014 łączna 
wartość projektu opiewa na kwotę 1 036 567,23 zł. Dofinansowanie 
projektu w formie dotacji rozwojowej wyniosło 918 870,84 zł,                  
przy wkładzie własnym gminy – 117 696,39 zł. 

W ramach projektu przeszkolonych zostało 76 osób bezrobotnych               
w tym 68 kobiet i 8 mężczyzn, w tym z obszarów wiejskich 30 osób tj. 
27 kobiet oraz 3 mężczyzn. Osoby biorące udział w projekcie to osoby 
bezrobotne korzystające z zasiłków pomocy społecznej. Celem projektu 

jest rozwijanie aktywnych form integracji społecznej. Projekt ma za 
zadanie umożliwić klientom pomocy społecznej podjęcie działań, które 
mają ich wesprzeć w realizacji zmierzających do kształcenia 
umiejętności w zakresie pełnienia ról społecznych, wspierania 
samodzielności oraz zdobywania i aktualizacji kwalifikacji. Celem 
głównym projektu jest poprawa dostępu do rynku pracy osobom 

zagrożonym wykluczeniem społecznym. 
Uczestnicy projektu brali udział w następujących szkoleniach: 
1) Trening kompetencji i umiejętności społecznych/aktywizacja 
społeczna; 
2) Doradztwo zawodowe/ aktywizacja zawodowa; 
3) Podstawy obsługi komputera; 

4) Kurs multimedia i telepraca/ zajęcia komputerowe; 
5) Warsztaty wizażu i autoprezentacji; 
6) Kurs opiekunki osób starszych; 



7) Kurs nowoczesny sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej i terminalem 

kart płatniczych; 
8) Kurs obsługi wózków widłowych; 
9) Terapia psychospołeczna – neuroterapia EEG neurofeedback/ 
aktywizacja zdrowotna. 
 
W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Dolnośląskiego zrealizowano projekt "Pracownia przyrodnicza w każdej 
gminie". W SP Nr 4 w Ziębicach utworzona została nowoczesna 
pracownia przyrodnicza dla uczniów. Wartość inwestycji to kwota 
195 772,38 zł w 100% dofinansowana ze środków unijnych. 
 
W ramach środków pozyskanych z Polsko- Litewskiego Funduszy 

Wymiany Młodzieży zrealizowano projekt pod nazwą "Twórcza młodzież 
– artystyczny dialog polsko- litewski". Zadanie dotyczyło promowania 
dialogu międzykulturowego i między etnicznego. Do Ziębic przyjechała 
10 osobowa grupa młodzieży z dwójką opiekunów. Podczas pobytu 
uczestnicy projektu mieli okazję do wymiany poglądów, spostrzeżeń 
oraz do wspólnego wyciągania wniosków wpływających                                

na kształtowanie ich światopoglądów. Koszt dofinansowania zadania  
to 19 785,35 zł. 
 
Gmina Ziębice w latach 2008-2010 pozyskała środki na zrealizowanie 
zadania pod nazwą "Uczeń na wsi- pomoc w zdobywaniu wykształcenia 
przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie oraz gminy 

miejsko-wiejskie". Projekt dotyczył dofinansowania uczniów z terenów 
wiejskich posiadających orzeczenie o niepełnosprawności. W ramach 
projektu uczniowie otrzymali dofinansowanie do zakupu podręczników 
i innych artykułów szkolnych a także do zakupu strojów na zajęcia                    
z wychowania fizycznego. W projekcie udział wzięło 117 uczniów. 
Wysokość środków jakie udało się pozyskać to 175 085,31 zł, z czego 

beneficjenci wykorzystali kwotę 155 231,43 zł. 
 
Realizując zadanie pod nazwą „Poznanie wybranych elementów 
dziedzictwa historycznego i kulturowego Polaków oraz przełamywanie 
barier i stereotypów w kontaktach polsko-austriackich” w ramach 
międzynarodowej wymiany i współpracy dzieci i młodzieży do Ziębic 

przyjechała grupa młodzieży z Austrii. Całkowity koszt zadania 
11 617,02 zł, z czego kwota dofinansowania otrzymana Ministerstwa 
Edukacji Narodowej wyniosła 4 670 zł. 
 
 
 

 



Zgodnie z przedsięwzięciem „Wycieczka szlakiem twórczości Henryka 

Sienkiewicza do Warszawy” uczniowie ze SP Nr 2 w Ziębicach 
odwiedzili Warszawę zwiedzając miejsca związane z patronem ich 
szkoły. Całkowita wartość zadania 12 555 zł, z czego kwota 
dofinansowania wyniosła 7 533  zł. 
  
W ramach Rządowego programu „Radosna Szkoła” Gmina pozyskała 

środki finansowe na zakup pomocy dydaktycznych do szkół.                
W programie udział wzięło cztery szkoły podstawowe. Wartość zadania 
to kwota 41 257,16 zł, z czego kwota dofinansowania wyniosła 
41 256,17 zł. 
 
Ponadto Gmina na potrzeby oświaty w latach 2007-2013 w ramach 

poniższych programów uzyskała dofinansowanie: 
1) „Wyprawka dla dzieci romskich” – 21 748,50 zł; 
2) „Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia 

młodocianych pracowników” – 496 648,14 zł; 
3) „Wyprawka szkolna – dofinansowanie do podręczników” – 

169 594,30 zł; 

4) „Stypendia i zasiłki szkolne” – 1 662 462 zł; 
5) „Dofinansowanie na działalność żłobków” – 224 181 zł; 
6) „Dofinansowanie z rezerwy części oświatowej subwencji                       

na remonty budynków szkolnych” – 120 243 zł. 
 

W ramach Dolnośląskiego Funduszu Pomocy Rozwojowej Gmina 

otrzymała dofinansowanie do zadania pn. „Opracowanie Miejscowych 
Planów Zagospodarowania Przestrzennego dla miasta Ziębice                        
i miejscowości Henryków”. Łączna wartość zadania to koszt               
121 573 zł, z czego kwota dofinansowania wyniosła 89 355 zł. 
 
Z Państwowego Zakładu Ubezpieczeń gmina otrzymała dofinasowanie 

do doposażenia sprzętowego samochodu pożarniczego dla OSP 
Henryków w wysokości 6000 zł. 
 
Gmina Ziębice w latach 2010-2013 pozyskała w latach na konserwację 
rowów melioracyjnych na terenie gminy łącznie 115 000 zł, z czego 
dotacja z UMWD wyniosła 80 000 zł. Ponadto przy pomocy                        

w pozyskiwaniu środków zewnętrznych gmina przyczyniła się                      
do pozyskania przez Gminną Spółkę Wodną w latach 2007-2013 kwoty 
dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Dolnośląskiego, Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz Starostwa 
Powiatowego w Ząbkowicach Śląskich. 
 

 
  



Inwestycje zrealizowane ze środków budżetu gminy 

 
W ramach środków budżetowych gmina wyremontowała kilkanaście 
dróg, w tym kilka na terenie miasta. Na uwagę zasługują remonty ulic: 
Mokra, Dębowa, Piastowska, Łąkowa (inwestycja w realizacji). 
 
Wyremontowane zostały także budynek na stadionie miejskim                  

oraz trybuny gdzie zakupiono nowe siedziska. 
 

Fundusz Sołecki 

 
W ramach środków pochodzących z Funduszu Sołeckiego wykonana 
została konserwacja rowów melioracyjnych oraz remont przepustu. 

 

 

W imieniu Samorządu Gminy Ziębice 

 

dr Antoni Herbowski 

Burmistrz Ziębic 


