
Informacja burmistrza  

z realizacji zadań 

 

2016 r. 

Gmina Złoty Stok 

ul. Rynek 22 

57-250 Złoty Stok 
 



Panorama miasta 



Budżet w 2016r. 

 

Budżet Gminy Złoty Stok w 2016 rok : 

 

• Dochody w wysokości   16.754.402,71 zł              

• Wydatki w wysokości    16.443.465,37 zł               

• Przychody w wysokości      561.578,66 zł         

• Rozchody w wysokości       872.516,00 zł 

• Nadwyżka                          310.937,34 zł 

 

 

 

 



Remont sieci wodociągowej  

w Gminie Złoty Stok 2015 - 2016 

Zadanie zostało zrealizowane przez PPU WOD-KAN Sp. z o.o. ze 

środków budżetu gminy na odcinku Płonica – granica gminy. 

I ETAP – 400 m – 34.000 zł, 

II ETAP – 425 m – 92.600 zł 

III ETAP – 966 m – 135.500 zł 

Gmina otrzymała dofinansowanie z Dolnośląskiego Funduszu 

Pomocy Rozwojowej w wysokości 100.000 zł na realizację 

zadania.  



Istniejące ujęcia wody dla 

Złotego Stoku 
 

 

Dokumentacja dla zespołu ujęć wody z ciągów drenażowych i studni 

„Czarny Bór” na terenie Złotego Stoku.  

 

Zlecono wykonanie dokumentacji hydrogelogicznej ustalającej zasoby 

eksploatacyjne ujęcia wód podziemnych „Czarny Bór” w Złotym Stoku 

oraz wykonanie operatu wodnoprawnego na pobór wody. 

Dokumentacja została wykonana i Starosta wydał decyzję 

zatwierdzającą dokumentację hydrogeologiczną.  

Pozostaje do opracowania Projekt stref ochronnych – termin wykonania 

I kw. 2017 r.   

 

Kwota za całość opracowania 36 900 zł. 

 



Poszukiwanie źródeł wody dla 

Złotego Stoku 
W lutym 2016 r. wykonano próbny 

odwiert na poszukiwanie  

i rozpoznanie wód podziemnych  

w rejonie istniejących powierzchnio-

wych ujęć wodnych w Złotym Stoku  za 

kwotę 15.682,50 zł.   

Niestety badania laboratoryjne 

wykazały stężenie arsenu 

przekraczające dopuszczalne normy 

dla wody do celów spożywczych. 

 

W 2016 r. wykonaliśmy projekt robót 

geologicznych na poszukiwanie wody  

na terenie „Wiśniowego sadu”.  

W grudniu  wykonany został odwiert    

i obecnie czekamy na wyniki badań 

wody. 

Koszt zadania  19.926 zł.  



Remont ul. Wąskiej i Krzywej 

 

W 2016 roku dokonano remontu cząstkowego destruktem 

asfaltowym ulicy Wąskiej i Krzywej w Złotym Stoku. Dodatkowo 

utrwalono powierzchniowo nawierzchnie ulic emulsją asfaltową. 

Łączny koszt wydatków z budżetu gminy to 30.423,53 zł. 
 



Remont ul. Spacerowej 

W 2016 roku Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu, przy wsparciu 

finansowym Gminy Złoty Stok, wykonała remont nawierzchni drogi oraz chodników  

przy ul. Spacerowej. Koszt całkowity zadania: 636.818 zł, a wsparcie Gminy Złoty 

Stok wyniosło 149.464 zł.  Dokumentacja na to zadanie wykonała Gminę Złoty 

Stok przy wsparciu finansowym Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei. Dodatkowo 

Gmina z własnych środków wykonała remont sieci wodociągowej – 13.500 zł oraz 

przebudowała oświetlenie uliczne  - 23.990 zł.  



Remont drogi wojewódzkiej nr 

390 Złoty Stok – Lądek Zdrój 

 
W 2016 roku Dolnośląska Służba Dróg i Kolei na skutek kolejnych wniosków 

Urzędu Miejskiego w Złotym Stoku i mieszkańców Gminy Złoty Stok,  

wykonała remont drogi wojewódzkiej na odcinku ponad 6 km  

od Białej Góry w kierunku Orłowca.  



Mąkolno droga dojazdowa do 

gruntów rolnych  

25.11.2016 r. dokonano odbioru drogi transportu rolnego w sołectwie Mąkolno.  

Zadanie pn. „Przebudowa drogi transportu rolnego w ramach zadania 

MĄKOLNO droga dojazdowa do gruntów rolnych” zostało dofinansowane 

z funduszu ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych 

w wysokości  201.600 zł.  

Przebudowę drogi, w ramach której wykonano gruntowną wymianę podbudowy, 

nową nawierzchnię  asfaltową wraz z nową kanalizacją deszczową  wykonała 

firma Strabag z Wrocławia.  

827 metrowy odcinek drogi został wyposażony w nowe oznakowanie drogowe 

i bariery ochronne w bezpośrednim sąsiedztwie potoku Mąkolnica. 

Przebudowana droga  umożliwia rolnikom i mieszkańcom bezpieczny i wygodny 

dojazd do pól, a ponadto jest drogą alternatywną w komunikacji wewnątrz 

sołectwa. 

Na przebudowę ww. drogi z własnych środków budżetu gminy wydatkowano 

360.791,95 zł. Ogólny koszt zadania wraz z dofinasowaniem 

wyniósł  562.391,95 zł.  

Dodatkowo wymieniono sieć wodociągową na odcinku 400 m, za kwotę 19.500 

zł oraz zjazd do posesji nr 35 i 37, za kwotę 2.143 zł. 
 



Mąkolno droga dojazdowa do 

gruntów rolnych  



Remont drogi transportu 

rolnego w Laskach 

 W 2016 roku, ze środków własnych Gminy Złoty Stok 

wyremontowano 350 m odcinek drogi transportu rolnego               

w Laskach.  



Budowa chodnika i przepustu 

Na wniosek Ośrodka Pomocy Społecznej   

w Złotym Stoku zbudowano nowy chodnik 

ułatwiający dojście do OPS. Prace 

wykonywali pracownicy prac publicznych.  

Na wniosek mieszkańców 

wspólnoty mieszkaniowej ulicy 

Żeromskiego nr 5 w Złotym Stoku 

poszerzono zjazd na posesję 



Zakup kotłów centralnego 

ogrzewania dla jednostek 

podległych 

 Gmina Złoty Stok zakupiła 3 nowe kotły centralnego ogrzewania 

dla jednostek podległych – OPS, Przedszkole „Zielona Dolina”, 

świetlica Laski. Ogólnie wydatkowano 26.595 zł, w tym: 

zakup kotłów c.o. – 19.445 zł, 

prace instalacyjne – 7.150  zł.  



Oświetlenie 

Poza bieżącą konserwacją oświetlenia 

ulicznego w 2016 r. wykonano 

oświetlenie części ulicy Traugutta za 

kwotę 10.657,27 zł. 

W ramach przebudowy części drogi 

wojewódzkiej nr 390 (ulica 

Spacerowa) gmina wykonała nowe 

oświetlenie. Wartość zadania 

23.990 zł.  



Budowa placu zabaw w 

Chwalisławiu 

Budowa placu zabaw w Chwalisławiu  zrealizowana 

została w ramach programu „Odnowa wsi dolnośląskiej”. 

Całkowity koszt zadania wyniósł 32.244 zł, koszt 

dokumentacji – 1.000zł.  Zadanie otrzymało dotację 

w formie refundacji w wysokości 50% - 16.122 zł.  



Prace konserwacyjne rowów w ramach 

Programu „Bezrobotni dla gospodarki 

wodnej i ochrony przeciwpowodziowej” 

W ramach Programu zatrudniono 6 osób.  

Prace wykonywano  na rzekach i rowach znajdujących się na terenie 

Gminy Złoty Stok (cieki Pusta i Świda). 

Łącznie na rzekach i kanałach przeprowadzono prace na odcinku 2.953 m, 

a w przypadku rowów na odcinku 539 m. 

Otrzymano 4.774 zł refundacji  za zakup wyposażenia dla pracowników. 



Współpraca z PUP 

Na podstawie umowy nr 13/2016 z dnia 6 czerwca 2016 r. Starosta 

Ząbkowicki działając przez PUP w Ząbkowicach Śl. sfinansował 

kształcenie ustawiczne pracowników Urzędu Miejskiego w Złotym 

Stoku w kwocie 17.757,36 zł. 

 

W ramach projektu 21 pracowników skorzystało ze szkoleń z zakresu:  

• kpa,  

• księgowości i podatków,  

• tworzenia aktów prawa miejscowego  

• planów miejscowych zagospodarowania przestrzennego i prawa 

budowlanego. 

 

Natomiast 2 pracowników podjęło studia podyplomowe na kierunku 

Administracja – Zarządzanie i Organizacja oraz Zamówienia Publiczne. 



Bezpieczeństwo mieszkańców 

Ochotnicza Straż Pożarna 

W 2016 r. z budżetu Gminy Złoty Stok 

na działalność jednostek Ochotniczych 

Straży Pożarnych przekazano w formie 

dotacji  140.000 zł: 

OSP w Złotym Stoku – 113.500 zł, 

w tym: na zakup quada – 30.000 zł  

i na zakup noszy do quada – 2.000 zł. 

OSP w Mąkolnie – 17.000 zł. 

OSP w Płonicy – 9.500 zł. 

15 października 2016 r. na złotostockim 

Rynku odbyła się uroczysta zbiórka 

strażaków OSP Złoty Stok, związana 

z przekazaniem nowego pojazdu 

ratowniczego typu QUAD. 

Prezes OSP wraz z naczelnikiem wręczyli 

darczyńcom pamiątkowe ryngrafy. 



Bezpieczeństwo mieszkańców 

Pogotowie ratunkowe 

Z budżetu Gminy Złoty Stok na podstawie umowy nr 68/XI/2016 z dnia 

30.11.2016 r. przekazano SP ZOZ Pomoc Doraźna w Ząbkowicach Śl. 

dotację celową w kwocie 10.450 zł na zakup ambulansu sanitarnego.  

Zakup był możliwy dzięki współpracy samorządu powiatowego z gminami. 

Dodatkowe pieniądze na doposażenie przeznaczył DUW we Wrocławiu. 

 

Karetka ma zabezpieczyć 

rejon operacyjny Powiatu 

Ząbkowickiego. 

 

Nowy ambulans poprawi stan 

bezpieczeństwa mieszkańców 

Gminy Złoty Stok.  

 



Zakup samochodu dostawczego 

Gmina Złoty Stok zakupiła samochód dostawczy Ford Transit  

na potrzeby własne (prace porządkowe, remontowe,  

utrzymanie zieleni itp.).  Na zakup wydano 72.447 zł. 



Opracowanie Lokalnego Programu 

Rewitalizacji Gminy Złoty Stok na lata 

2016 - 2022  

Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Złoty Stok na lata 2016 -2020 został 

opracowany w ramach projektu pn. „Złoty Stok Miastem Złotej Przygody - 

opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji poprzez partycypację 

społeczną”.  

Całkowita wartość projektu 

wyniosła 60.922,90 zł, 

kwota dofinansowania 

ze środków Unii 

Europejskiej w ramach 

Programu Operacyjnego 

Pomoc Techniczna 2014 - 

2020 – 54.830,61 zł. 



KOMITET 

REWITALIZACYJNY 

1. Waldemar Wieja – Przewodniczący Rady 

Miejskiej w Złotym Stoku 

2. Katarzyna Kowcz – Przewodnicząca Komisji 

Edukacji i Spraw Społecznych Rady Miejskiej 

3. Aleksandra Wąsowicz – Dyrektor Centrum 

Kultury i Promocji w Złotym Stoku 

4. Elżbieta Szumska – Właściciel Firmy – Usługi 

Turystyczne „AURUM” 

5. Marta Adamiak – Komplementariusz Spółki „Park Techniki Adamiak” w Złotym 

Stoku  

6. Marian Wicher – mieszkaniec 

7. Arkadiusz Knych – mieszkaniec 

8. Małgorzata Becela – przedstawiciel przedsiębiorców i stowarzyszenia 

9. Elżbieta Bednarz – przedstawiciel Sekcji Seniora w Złotym Stoku 

10. Zofia Ruszkowska – Opiekun Samorządu Uczniowskiego SZS w Złotym Stoku 

11. Dawid Knych – Prezes Spółki „KOMA” i „WOD-KAN”  w Złotym Stoku 

12. Zbigniew Gaweł – Kierownik Ref. Rozwoju Lokalnego i Inwestycji Urzędu Miejskiego 

w Złotym Stoku 

13. Anna Morelowska – przedstawiciel Rady Rodziców SZS w Złotym Stoku 



Opracowanie dokumentacji projektowej 

na przebudowę ul. Św. Jadwigi w Złotym 

Stoku wraz z infrastrukturą towarzyszącą  

Wykonano dokumentację projektową niezbędną do przebudowy 

ul. Św. Jadwigi w Złotym Stoku, będącej częścią Miejskiej Trasy 

Turystycznej. Koszt wykonania pełnej dokumentacji projektowej 

32.000 zł.  

Ul. Św. Jadwigi została umieszczona na liście podstawowych 

projektów i przedsięwzięć rewitalizacyjnych Lokalnego 

Programu Rewitalizacji Gminy Złoty Stok na lata 2016 – 2022 

pn. „Rewitalizacja ulicy św. Jadwigi”. 

Projekt przewidziany do dofinansowania w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa 

Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020, działanie 6.3.1 – 

Rewitalizacja zdegradowanych obszarów, schemat 6.3.C – 

inwestycja w drogi lokalne. 



Opracowanie dokumentacji projektowej na 

przebudowę ul. Wolności w Złotym Stoku 

wraz z infrastrukturą towarzyszącą  

17.06.2016r. zlecono wykonanie dokumentacji projektowej 

przebudowy ul. Wolności. Koszt wykonania pełnej dokumentacji 

projektowej 23.000 zł. Obecnie czekamy na wydanie przez Starostę 

Ząbkowickiego pozwolenia na budowę.  

 

Ul. Wolności została również umieszczona na liście podstawowych 

projektów i przedsięwzięć rewitalizacyjnych Lokalnego Programu 

Rewitalizacji Gminy Złoty Stok na lata 2016 – 2022 pn. „Rewitalizacja 

ulicy Wolności”. 

 

Projekt przewidziany do dofinansowania w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 

2014 – 2020, działanie 6.3.1 – Rewitalizacja zdegradowanych 

obszarów, schemat 6.3.C – inwestycja w drogi lokalne. 

  



Opracowanie dokumentacji projektowej na 

wykonanie ścieżki – łącznika ul. Złotej  

w Złotym Stoku  z centrum miasta 

 

14.07.2016r. zlecono wykonanie map do celów projektowych ścieżki – 

łącznika oraz opracowanie pełnej dokumentacji projektowej wraz           

z oświetleniem. Ścieżka będzie łączyć centrum miasta, tj. mennicę, 

kościół poewengelicki z ulicą Złotą i wapiennikami. Obecnie trwają 

uzgodnienia dokumentacji projektowej w Starostwie Powiatowym. 

 



Termomodernizacja ratusza  

w Złotym Stoku 

Została wykonana dokumentacja projektowa remontu-
termomodernizacji budynku ratusza w Złotym Stoku                  
i w miesiącu maju 2016 r uzyskano pozwolenie na budowę. 
Koszt dokumentacji – 11.808 zł. Równolegle został wykonany 
audyt energetyczny obiektu oraz studium wykonalności. 

W maju 2016 r. Gmina złożyła wniosek   

o dofinansowanie projektu w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Dolnośląskiego na lata 

2014 – 2020.  

Szacowana wartość projektu wynosi ok. 

707.400 zł. Dotacja w formie refundacji 

wynosi 85% kosztów kwalifikowanych. 

Obecnie wniosek jest na etapie oceny 

merytorycznej. Planowany termin 

rozstrzygnięcia naboru – luty 2017 r. 



Opracowanie dokumentacji 

projektowej na rewitalizację Parku 

Miejskiego w Złotym Stoku  

Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej kompleksowej rewitalizacji 

Parku Miejskiego w Złotym Stoku. Dokumentacja projektowa zadania 

zakłada: 

• wykonanie nowej muszli koncertowej wraz z węzłem sanitarnym              

i widownią,  

• częściowe wycięcie starej szaty roślinnej i wprowadzenie nowej,  

• budowę nowego placu zabaw dla dzieci, 

• odtworzenie historycznego ogrodzenia parku, 

• wymianę oświetlenia parku, 

• monitoring wizyjny, 

• wykonanie nowych nawierzchni alejek i dojść. 

Koszt wykonania dokumentacji 33.210 zł. Planowane jest złożenie wniosku 

o dofinansowanie zadania do EWT INTERREG 5A lub do Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w ramach Programu 

Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 



Opracowanie dokumentacji 

projektowej na rewitalizację Parku 

Miejskiego w Złotym Stoku.  



Opracowanie dokumentacji 

projektowej na rewitalizację Parku 

Miejskiego w Złotym Stoku.  



Opracowanie dokumentacji kompleksowej 

rewitalizacji kościoła poewangelickiego  

w Złotym Stoku z przeznaczeniem na cele 

kulturalno- turystyczne 

W maju 2016 r. Gmina uzyskała pozwolenie na budowę. Docelowa funkcja kościoła po 

rewitalizacji kulturalno – turystyczna. 

Koszt wykonania dokumentacji - 73 677 zł, koszt nadzoru autorskiego - 7 380 zł. 

Pierwotnie wniosek został złożony wspólnie z partnerami polskimi i czeskimi,              

o dofinansowanie projektu pn. „Szlak Marianny Orańskiej ścieżką rozwoju gmin 

polsko – czeskiego pogranicza” do programu Europejskiej Współpracy Terytorialnej     

w ramach Interreg V-A Republika Czeska – Polska. Wniosek nie uzyskał 

dofinansowania, w związku z powyższym zostanie ponownie złożony w czerwcu 2017r. 

W miesiącu czerwcu złożono również wniosek o dofinansowanie w ramach RPO WD 

2014-2020 kompleksowej rewitalizacji kościoła poewangelickiego w Złotym Stoku na 

cele kulturalno- turystyczne – etap I dostosowanie wieży kościoła poewangelickiego na 

potrzeby ruchu turystycznego. Planowany koszt zadania – 1.637.028,60 zł. Dotacja 

w formie refundacji wynosi 85% kosztów kwalifikowanych.  



Opracowanie dokumentacji kompleksowej 

rewitalizacji kościoła poewangelickiego  

w Złotym Stoku z przeznaczeniem na cele 

kulturalno- turystyczne 



Opracowanie dokumentacji kompleksowej 

rewitalizacji kościoła poewangelickiego  

w Złotym Stoku z przeznaczeniem na cele 

kulturalno- turystyczne 



Remont mauzoleum rodu 

Guttlerów w Złotym Stoku 

Wykonano dokumentację projektową na remont mauzoleum rodu Guttlerów oraz 

uzyskano pozwolenie na budowę. Koszt wykonania dokumentacji – 9.840 zł. 

Przewidziano realizację w trzech etapach. 

Na I etap prac obejmujący : 

• naprawę i prace remontowe związane z naprawą dachu kopuły i latarni, 

• wymiana pokrycia dachu i obróbek blacharskich wraz z orynnowaniem, 

•  roboty związane z naprawą ścian od strony zewnętrznej i schodów zewnętrznych 

oraz pokryw sarkofagu, 

• poprawienie konfiguracji terenu zapobiegającą dalszej degradacji budynku 

związanej z zawilgoceniem, 

• wykonanie instalacji odgromowej. 

otrzymano dofinansowanie w wysokości 30.000 euro w ramach Funduszu 

Mikroprojektu Euroregionu Glacensis. Projekt otrzymał nazwę „Dziedzictwo 

przodków”. Partnerem projektu jest Obec Bila Voda. Szacowany koszt zadania 

203.607 zł brutto.  

II etap : naprawa tynków wewnętrznych i elementów sklepień i ścian wewnętrznych. 

III etap : prace renowacyjne wymalowań, dekoracji wewnętrznej kaplicy, prace 

renowacyjne posadzki i okładziny wewnętrznej. 

 



Remont mauzoleum rodu 

Guttlerów w Złotym Stoku 



Opracowanie dokumentacji projektowej 

tras rowerowych typu singletrack na 

obszarze Gminy Złoty Stok 
Zgodnie z umową nr 6/2015 zawartą 18.08.2015 r. firma EM Janikowscy        

w ramach przygotowań do realizacji polsko-czeskiego projektu „Singletrack 

Glacensis” wykonała pełną dokumentację projektową. Gmina wydzierżawiła od 

Lasów Państwowych działki, przez które będą biegły ścieżki typu singletrack. 

Koszt wykonania dokumentacji wyniósł 30.000 zł, a koszt inspektora nadzoru 

autorskiego 5.000 zł. Projekt pierwotnie założony był do Europejskiej 

Współpracy Terytorialnej Republika Czeska – Polska pn. „Singletrack 

Glacensis”. 

Obecnie projekt w partnerstwie ze 

Stowarzyszeniem Gmin Ziemi Kłodzkiej 

złożony został do Regionalnego Programu 

Operacyjnego dla Województwa 

Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020, 

działanie 4.4.1 Ochrona i udostępnianie 

zasobów przyrodniczych, schemat 4.4.E 

Projekty dotyczące wykorzystania 

lokalnych zasobów przyrodniczych m. in. 

na cele turystyczne (w tym ścieżki 

rowerowe). 



Kanalizowanie sołectw 

Błotnicy i Płonicy 

Wykonano dokumentacje projektowe 
i uzyskano pozwolenia na budowę 
kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni 
ścieków w sołectwach Błotnica           
i Płonica.  

Realizacja zadań planowana do 
dofinansowania w ramach Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 
2014 – 2020.   

Z powodu ograniczonej alokacji środków dla Wnioskodawców, 

kanalizacja sołectw odbędzie się etapami. Na I etap – „Budowa 

kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w sołectwie Błotnica” 

został złożony wniosek o dofinansowanie. W przypadku jego 

otrzymania, planowany termin rozpoczęcia robót budowlanych to 

2017 – 2018 rok. 



Dokumentacja łącznik SZS 

 

Obecnie przygotowywana jest dokumentacja projektowa do 

uzyskania pozwolenia na budowę, obejmująca adaptację łącznika 

w szkole na cele oświatowe i pomocy społecznej.  

Planowane jest złożenie 

wniosku na I etap obejmujący 

utworzenie dziennego ośrodka 

wsparcia dla seniorów              

i świetlicy socjoterapeutycznej.  



Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie 

udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie 

Gmin Bardo, Złoty Stok, Lewin Kłodzki, Szczytna. 

Gmina Złoty Stok przystąpiła do opracowywania projektu grantowego 

pn. „Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE 

w wytwarzaniu energii na terenie Gmin Bardo, Złoty Stok, Lewin 

Kłodzki, Szczytna”. 
 

Celem planowanego projektu jest: ograniczenie niskiej emisji               

i zwiększenie wykorzystania OZE w ogólnej produkcji energii 

elektrycznej i/lub cieplnej w Gminach: Bardo, Lewin Kłodzki, 

Szczytna, Złoty Stok. 
 

Projekt zakłada budowę instalacji do produkcji energii elektrycznej oraz 

cieplnej, wykorzystujących OZE (energię słoneczną, energię cieplną 

zawartą w powietrzu i biomasę). 
 

Ogólnie przewidziano montaż ok. 80 instalacji na terenie Gminy Złoty 

Stok, w tym 65 instalacji fotowoltaicznych, 2 pompy c.o., 12 pomp 

ciepłej wody użytkowej i 1 kocioł centralnego ogrzewania zasilanego 

peletem. 





Rozwój e-Usług gwarancją  

nowoczesności Gmin  

Projekt partnerski 7 gmin – Bardo, Bielawa, Niemcza, 

Przeworno, Strzelin, Ziębice i Złoty Stok.  

 

Koszt całkowity dla Gminy Złoty Stok  415.907zł, w tym 

dofinansowanie w ramach RPO 287.414 zł (własne środki 

128.493 zł ) 
 

Projekt obejmuje: 

1. aplikacje e-podatki i e-przewodnik,  

2. sieci i serwerownia w budynku Ratusza,  

3. doposażenie sprzętowe, 

4. szkolenia pracowników.   



Upiększamy nasze miasto 

Włączono mieszkańców w upiększanie 
Złotego Stoku, zachęcając ich do 
ukwiecenia swoich okien i balkonów. 

Mieszkańcy ulic: Rynek, Wojska Polskiego, 
Chrobrego, Plac Kościelny, św. Jadwigi, 
Kościuszki, będących częścią Miejskiej 
Trasy Turystycznej, otrzymali nieodpłatnie 
sadzonki kwiatów. 

 

 

 



Fundusz Sołecki  

 

W ramach Funduszu Sołeckiego wyodrębnionego na rok 2016 zabezpieczono    

71.198 zł, z tego: 

Sołectwo Chwalisław -  12.487 zł 

Sołectwo Laski – 24.655 zł 

Sołectwo Mąkolno – 22.704 zł 

Sołectwo Płonica – 11.352 zł 

Sołectwo Błotnica nie wyraziło zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego. 

 

Ponadto, Sołectwa otrzymały dodatkowo z budżetu gminy środki na bieżące 

utrzymanie świetlic  w kwocie 44.195 zł, w tym: 

Sołectwo Chwalisław – 9.350 zł 

Sołectwo Laski – 10.029,10 zł 

Sołectwo Mąkolno – 10.186 zł 

Sołectwo Płonica – 5.300 zł 

Sołectwo Błotnica – 9.000 zł 

 

W ramach środków Funduszu Sołeckiego wykonywane są zadania inwestycyjne jak    

i bieżące z zakresu organizacji imprez integracyjnych, poprawy estetyki wsi, 

utrzymania zieleni oraz doposażenia świetlic wiejskich. 



Fundusz Sołecki  

 

Wykonanie remontu cząstkowego części drogi dojazdowej do cmentarza i boiska 

sportowego w Laskach - 14.391 zł   
 

Remont części ogrodzenia obiektu będącego siedzibą świetlicy wiejskiej w Mąkolnie - 7.476 

zł. W ramach zadania wykonano: demontaż starych i montaż nowych słupków ogrodzeniowych   

w ilości 90 szt., naprawę 4 szt. Przęseł, malowanie ogrodzenia.   
 

Wykonanie ogrodzenia boiska w Chwalisławiu - 8.769zł. Zadanie obejmowało wykonanie 

ogrodzenia w ilości 84 mb. od strony drogi powiatowej oraz 10mb ogrodzenia tzw. piłkochwytów   

a także montaż bramy i furtki.  
 

Zakup szafy chłodniczej na wyposażenie zaplecza kuchennego w świetlicy wiejskiej              

w Mąkolnie – 4.428 zł. 
 



Sołectwo Błotnica 

Zaangażowanie w organizację Powiatowego Rajdu Rowerowego 

17.06.2017 r. 

Świetlicowa, która dba o lokal, udostępnia mieszańcom 

świetlicę na okazyjne imprezy, umożliwia z korzystania 

ze znajdującej się tam czytelni, prowadzone są tam 

zajęcia z dziećmi  przez instruktorów z CKiP  (głównie 

zajęcia podczas ferii i wakacji). 

Sołtys dba, aby św. Mikołaj dotarł do każdego dziecka w Błotnicy. 



Sołectwo Chwalisław 

W lipcu w  kościele filialnym Chwalisławiu 

odbył się odpust ku czci św. 

Jakuba.  Uroczysta Msza Św. celebrowana 

była przez czterech kapłanów, w tym 

przez  naszego poprzedniego proboszcza ks. 

Józefa Siemasza.  

II Mistrzostwa Sudetów TREC PTTK  10-

11.09.2016 r. zorganizowane  na Rancho 

Rossa Montana w Chwalisławiu. 



Sołectwo Chwalisław 

W sobotę 20 sierpnia 2016 r. odbyły się dożynki wiejskie 

w Chwalisławiu. Uroczystość uświetnił występ zespołu „Górskie Echo”, 

działającego od lat w sołectwie.  

  

Dożynki odbyły się dzięki 

zaangażowaniu sołtysa oraz 

członków Rady Sołeckiej, Rady 

Parafialnej oraz  Stowarzyszenia 

„Nasz Chwalisław”. 

 

Wieniec wykonany przez 

sołectwo Chwalisław zdobył  

I miejsce na Dożynkach 

Gminnych w Mąkolnie. Sołectwo 

będzie gospodarzem Dożynek 

Gminnych w 2017 roku.  

 



Sołectwo Laski 

Spotkanie patriotyczne  

30 października w świetlicy wiejskiej w Laskach odbyło się spotkanie pod 

nazwą „Popołudnie z pieśnią patriotyczną". Inicjatorem tego wydarzenia 

był mieszkaniec Lasek Witold Kasowski. Gospodarz, dzięki pomocy CKiP, 

zapewnił ciekawy program artystyczny.  

 

 

 

 



Sołectwo Laski 

 

Dzień Matki i Dzień Dziecka 

 

28 czerwca w świetlicy w Laskach 

odbył się Dzień Matki i Dzień 

Dziecka.  

 

Duży wkład w organizację imprez 

wnosi pani Małgorzata Zarzycka, 

która dba nie tylko o przygotowanie 

dzieci, ale również o dekoracje.  



Sołectwo Laski 

 

Dzień Sportu w Laskach 

6 sierpnia na boisku w Laskach odbył się zorganizowany przez Klub 

Sportowy „Kłos” Dzień Sportu dla dzieci i młodzieży. Oprócz atrakcji dla 

dzieci rozegrany został mecz piłki nożnej między drużynami z Mąkolna 

i Lasek.  

 

Organizatorzy: Amelia i Dawid Stolarczyk, Anna i Przemysław Gajek oraz 

Katarzyna Bodak i Piotr Kędzierski. 

 



Sołectwo Mąkolno 

Dni Mąkolna i  Odpust.  

  



Dożynki Gminne 

 

Tegoroczne Dożynki Gminne odbyły się 3 września 2016 r.  w sołectwie 
Mąkolno. Uroczystą Mszę św. odprawili: ksiądz dziekan Wojciech 
Dąbrowski i ksiądz proboszcz Paweł Paździur.  

Po mszy św. korowód dożynkowy w towarzystwie Górniczej Orkiestry Dętej, 
sekcji tanecznej Show Dance, delegacji sołectw gminy wraz z wieńcami 
dożynkowymi, zaproszonymi gośćmi oraz mieszkańcami udał się na plac za 
remizą OSP.  

Uroczystości dożynkowe przygotowali sołtys Urszula Wróbel, Rada Sołecka 
i mieszkańcami Mąkolna oraz  Aleksandra Wąsowicz i pracownicy CKiP.  



Sołectwo Mąkolno 

II miejsce w konkursie Aktywne 

Sołectwo! 

 

17-18 września  w ramach Prezentacji 

Gospodarczych powiatu ząbkowickiego 

przyznano nagrody w konkursach: Wieża 

Sukcesu oraz Aktywne Sołectwo.  

 

W konkursie Aktywne Sołectwo drugie 

miejsce zajęło sołectwo Mąkolno.  

 

W konkursie Wieża Sukcesu zostały 

wyróżnione  firmy: PPHU POLIMET Mąkolno 

oraz Leśny Park Przygody SKALISKO Złoty 

Stok. 



Sołectwo Płonica 

13.08.2016 r. odbyły się dożynki w Płonicy.  Mszę św. odprawił ks. wikariusz 

Piotr Listwan. Po nabożeństwie odbyła się część artystyczna. 

30.04.2016 r. odbył się Rajd rowerowy 

zorganizowany przez Klub Sportowy 

"PERŁA" Płonica. Trasa rajdu biegła            

z Płonicy przez Błotnicę do Kozielna, 

gdzie zostało przygotowane ognisko        

i wspólne pieczenie kiełbasek. Wszyscy 

uczestnicy rajdu zostali nagrodzeni 

okolicznościowymi upominkami.   

Dzieci z sołectwa pięknie wyrecytowały 

wiersze o tematyce dożynkowej.  

O 20:00 rozpoczęła się zabawa taneczna, 

która trwała do białego rana. 

 

Imprezę zorganizowali: sołtys, radny         

i Rada Sołecka. 



PPU „Koma” Sp. z o.o. 

Pracownicy Spółki „KOMA” w ubiegłym roku wykonali szereg prac 

pielęgnacyjnych na cmentarzu komunalnym w Złotym Stoku, wycinając 

zakrzaczenia, niepotrzebne żywopłoty, drzewa i wysypując alejki grysem.  

Dzięki wykonanym pracom i całorocznej dbałości o nekropolię, zyskała 

ona inny wygląd.  

 

Pracownicy Spółki wspólnie z pracownikami zatrudnianymi przez Urząd 

Miejski dbają również o całoroczne (zimowe i letnie) utrzymanie dróg, 

ulic, chodników i zieleni w mieście.  

 



Ośrodek Pomocy Społecznej 

Wdrożenie programów rodzinnych w tym 500+ 

Kwota wydatkowana na świadczenia 1.854.855,90 zł  

(kwota na same świadczenia  bez kosztów obsługi) 

 

Akcja przekazania bezpłatnych jabłek dla osób potrzebujących z 

Gminy Złoty Stok, korzystających  z   pomocy  społecznej. Owoce 

były wydawane w ramach współpracy OPS z PCK 

Wydano wówczas 23.420 kg jabłek. 

Natomiast w kwietniu podobnej wielkością akcję przeprowadziła Gmina 

przy współpracy z Fundacją Dwa Światy z Raczyc .  

 

OPS nawiązał współpracę z nowo utworzonym w Złotym Stoku 

Stowarzyszeniem Augeo w zakresie dystrybucji żywności w ramach 

Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020.   

  



Przedszkole „Zielona Dolina” w Mąkolnie 

 Przedszkole organizuje wiele wydarzeń 

kulturalno – sportowych. 

 

 

„W zdrowym ciele – zdrowy duch!” Pod 

takim hasłem 29 kwietnia 2016r. odbyła 

się V Przedszkolna Olimpiada 

Sportowa organizowana przez 

Przedszkole Publiczne „Zielona 

Dolina” w Mąkolnie.  

 

 

Piknik Rodzinny zapisał się na stałe 

wśród imprez organizowanych przez 

Przedszkole „Zielona Dolina” w Mąkolnie. 

Jest lubiany przez wszystkich: rodziców, 

dziadków i dzieci oraz środowisko 

lokalne. 25.05.2016r. 

odbył  się  XIII  PIKNIK  RODZINNY pod 

hasłem: „Kochanym Rodzicom – my 

dzieci świata”   



Przedszkole „Bajka”  

w Złotym Stoku 

18 marca 2016r.  Odbył 

się IX Przegląd Piosenki 

Przedszkolnej 

„Zaczarowane dźwięki” - 

W przeglądzie wzięło 

udział pond 60 

uczestników z 15 

przedszkoli.  

26 kwietnia, w przedszkolu „Bajka” 

w Złotym Stoku, odbyły się zajęcia 

z zasad udzielania pierwszej pomocy 

przedmedycznej. Poprowadzili je 

Agnieszka i Sebastian Szwarc, 

szkoleniowcy ze Stowarzyszenia 

KREWmaNIACY.  



Przedszkole Bajka  

w Złotym Stoku 

Sukces Placówki Opieki Przedszkolnej "Bajka" na Festiwalu 

w Ząbkowicach Śl. 

 

18 lutego 2016 r. odbył się II Festiwal Piosenki Przedszkolnej   

organizowany  przez Powiatową Stację Sanitarno -Epidemiologiczną oraz 

Przedszkole Publiczne nr 4 w Ząbkowicach Śl. Na Festiwalu pod hasłem: 

„Zdrowie w piosence” solistka Milenka Gajek zdobyła w konkursie           

I miejsce. Milenka perfekcyjnie zaśpiewała piosenkę pt. „Owocowy 

blues”, czym ujęła jury oraz wszystkich zgromadzonych w wielkiej sali 

Ząbkowickiego Ośrodka Kultury. 



Samorządowy Zespół Szkół 

W ramach projektu Erasmus+ dotyczącego współpracy szkół 

zagranicznych nauczycielki języka angielskiego SZS w Złotym Stoku  

Zofia Ruszkowska i Aleksandra Chołoniewska spotkały się z burmistrzem 

miejscowości Rota José Javier Ruiz Aranaw Hiszpanii.  

Celem spotkania było ustalenie terminów wymian międzyszkolnych 

i podziału zadań w krajach obejmujących projekt (Hiszpania, Grecja, 

Rumunia, Polska). Podczas pobytu w Hiszpanii nauczycielki prowadziły 

zajęcia w szkole partnerskiej, poznając tym samym system szkolnictwa. 

W ramach projektu Erasmus + nasi uczniowie będą uczestniczyć 

w wymianach międzyszkolnych w Hiszpanii, Grecji i Rumunii. 

 



Wielki sukces złotostockich 

gimnazjalistów 
W 2016 uczniowie Gimnazjum przygotowani 
przez Konstancję Nowakowską i Gabrielę 
Pluciak  zdobyli nagrody w dwóch 
kategoriach: przedstawienie – I miejsce        
i demonstracja – wyróżnienie w 
Ogólnopolskim Festiwalu „Nauki 
Przyrodnicze na Scenie 7”- (krajowy etap 
europejskiego festiwalu Science on Stage)    
w siedzibie Wydział Fizyki Uniwersytetu im. 
Adama Mickiewicza w Poznaniu.  



Samorządowy Zespół Szkół 

Stołówka szkolna 

Po feriach zimowych uczniowie Samorządowego Zespołu Szkół 

będą spożywać posiłki w stołówce szkolnej. W ubiegłym roku 

dyrektor A. Pawłowska – Król zleciła przygotowanie 

dokumentacji projektowej i uzyskała pozwolenia na budowę.  

Trwają prace adaptacyjne       

i mamy nadzieję, że dzięki 

przygotowywanej stołówce, po 

rozstrzygnięciu przetargu na 

przygotowanie i dostawę 

gorących posiłków dla dzieci 

z SZS, większość uczniów 

będzie korzystać z gorącego 

posiłku w szkole.  



Profilaktyka w SZS 

• koncert muzyczny dla uczniów, 
pt.: „Podziel się dobrem!” 
w wykonaniu wirtuoza perkusji 
– Wiesława „BLACHY” 
Błaszkiewicza,  

• zajęcia organizowane przez 
CKiP podczas ferii zimowych    
i wakacji. 

 

Gimnazjum w sali widowiskowej 

CKiP 3.10.2016 r.  

 

W ramach programu profilaktycznego „Spójrz Inaczej” 

zrealizowano m.in.: 

• warsztaty (10 spotkań) w klasach I-IV Szkoły Podstawowej. 



SZS Wsparcie rozwoju sportu 

Realizacja projektu „Umiem pływać” na podstawie 

porozumienia z Dolnośląską Federacją Sportu we Wrocławiu.  

Projekt skierowany do 45 uczniów 

klas I-III szkoły podstawowej 

obejmujący organizację 10 zajęć (po 2 

godziny lekcyjne) dla 2 grup po 15 

osób każda. Zajęcia były realizowane 

na Krytej Pływalni w Kłodzku. 



SZS Wsparcie rozwoju sportu 

Realizowano program 
Multisport/Junior Sport  
finansowany ze środków 
MSiT.  

 

Zajęcia pozalekcyjne 
prowadzono dla uczniów klas 
IV - VI szkoły podstawowej 
w wymiarze trzech zajęć po 2 
godziny lekcyjne w tygodniu. 
Grupy liczyły 15 - 20 osób. 

 

Zajęcia prowadzili 
instruktorzy: Paweł Moskali 
Zbigniew Śleziak.  

 



SZS Sukcesy sportowe 

Mistrzostwo Powiatu 

Ząbkowickiego Szkół 

Podstawowych oraz  zajęcie  39 

miejsca na 660 szkół w 

województwie dolnośląskim. 

 

 

 

III miejsce w Mistrzostwach 

Powiatu Ząbkowickiego 

Gimnazjów, zajęcie 87 miejsca na 

394 szkół gimnazjalnych w 

województwie dolnośląskim  



CKIP 

Muzyczne niedziele 

Sekcje i Kółka 

Imprezy 

Biblioteka 

Świetlice wiejskie 

Wakacje i ferie 

Staw kąpielowy 

Boisko na humlu 



CKiP  

Działalność na rzecz seniorów 

16 listopada 2016 r. działający od lat 

przy CKiP Klub Seniora zyskał 

wyremontowane pomieszczenia.  
 

19 listopada 2016r. w Centrum 

Kultury i Promocji w Złotym Stoku 

odbył się dziewiąty już Bal Seniora.  
 

Prężnie działający Klub Seniora w tym 

roku będzie obchodzić 10- lecie 

swojego istnienia. 

Centrum Kultury i Promocji w Złotym 

Stoku również udostępnia sale na 

prowadzone wykłady przez nowo 

utworzone Stowarzyszenie 

Złotostocki Uniwersytet Trzeciego 

Wieku. 



Współpraca z ngo 

W 2016r. rozpoczął 

działalność Złotostocki 

Uniwersytet Trzeciego 

Wieku.  

Inauguracja roku 

akademickiego odbyła się 7 

października 2016 r. w CKiP.  

 

 

 

Obecnie na zajęcia uczęszcza ponad 40 słuchaczy, a bardzo ciekawe zajęcia 

prowadzą m.in. dr Ewa Seweryn, Waldemar Wieja, Elżbieta Ruszkowska, 

Katarzyna Kowcz, Agnieszka Ruman, Dorota Maryniak, Jarosław Król, 

Stanisław Sałata, prof. A. Gamian. 

Zarząd Stowarzyszenia: 

Krzysztof Babis – prezes, 

Cecylia  Jureczek – sekretarz 

Krystyna Ujejska – skarbnik 

Andrzej Król – v-ce prezes 

Helena Babis – członek zarządu 



Współpraca  z ngo 

wsparcie rozwoju sportu 

Łącznie w 2016r. przekazano środki na wsparcie rozwoju 

sportu 170.840 zł, w tym dla:  

• Klubu Sportowego „Orzeł” Mąkolno, 

• Klubu Sportowego „Perła” Płonica, 

• Złotostockiego Klubu Sportowego „Unia” 

• Klubu Sportowego „Kłos” Laski 

 



Współpraca z ngo 

Koło Łowieckie Jawornik  

W czerwcu Myśliwi z Koła Łowieckiego „Jawornik” w rejonie Złotego Stoku 

wpuścili 16 zajęcy. Zakup zajęcy dofinansował WFOŚiGW we Wrocławiu    

w ramach „Programu odbudowy zwierzyny drobnej w Powiecie 

Ząbkowickim- etap III”. W akcji pomagali uczniowie z SZS w Złotym Stoku 

wraz z opiekunami. W sumie w bieżącym roku w naszym powiecie 

wpuszczono 216 zajęcy. 

 

W grudniu, w obecności uczniów klasy VI SP w Złotym Stoku, w okolicach 

tzw. cegielni, koło wypuściło 25 bażantów. Na zakończenie przekazano 

uczestnikom gry edukacyjne, kolorowanki oraz gazetki o tematyce związanej 

z łowiectwem. Łącznie w 2016r. wypuszczono w łowisko 175 osobników tego 

gatunku. 



Współpraca z ngo 

Koło Łowieckie Jawornik  



Współpraca z ngo 

Stowarzyszenia ROD „RELAKS” 

 

W piątek 23 września 2016 r. pierwszy raz zorganizowano 

„Święto Dyni”.  

Serwowano między innymi zupę z dyni wykonaną przez 

Katarzynę Kowcz wg przepisu autorskiego, pieczone 

kiełbaski, ciepłe i zimne napoje, nie zabrakło oczywiście 

pieczonego w ognisku ziemniaka. 

 

Po raz pierwszy działkowcy upletli wieniec dożynkowy 

angażując się w życie społeczności  lokalnej. 



Współpraca z ngo 

Stowarzyszenie  ROD „RADOŚĆ” 
 

Stowarzyszenie w ramach „Dolnośląskiego Funduszu Małych Inicjatyw” ze 

środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich otrzymało wsparcie 

infrastrukturalne na zakup sprzętu biurowego i sprzętu związanego z obszarem 

działań organizacji, który pozwolił na usprawnienie pracy biurowej i admini-

stracyjnej.  

 

Dotację w wysokości 4 689 zł przeznaczono na zakup  laptopa, drukarki, 

projektora   i  ekranu. W trakcie trwania projektu zorganizowano dla członków 

stowarzyszenia warsztaty dotyczące:  

• ekologicznych upraw na działce, 

• ochrony roślin 

• małej architektury na działkach. 

 

Zakupiony sprzęt wykorzystano do przeprowadzenia ww. warsztatów 

jednocześnie ucząc się jego obsługi i przedstawiając przygotowany materiał      

w dostępnej formie dla odbiorców. Komputer i  posiadane łącze internetowe 

pozwoliło na bogatsze i szersze omówienie wskazanych tematów. 



Współpraca z ngo 

Ochrona zwierząt 

W 2016r. przekazano 2 porzucone psy do schroniska dla zwierząt   

w Dzierżoniowie – koszt 5.000 zł. 
 

Udzielono  w 2016 r. Towarzystwu Opieki nad Zwierzętami 

w Polsce Oddział Ząbkowice Śląskie dotacji w kwocie 2.000 zł na 

„Opiekę nad zwierzętami, przeciwdziałanie bezdomności zwierząt 

przez sterylizację oraz kastrację psów i kotów”. Działanie ma na 

celu ograniczenie populacji zwierząt gminy Złoty Stok. 

  
Dzięki wielkiemu zaangażowaniu 

Pani Czesławy Potemkin             

z Towarzystwa Opieki nad 

Zwierzętami w Ząbkowicach 

Śląskich pieski naszej gminy 

znalazły nowy dom i kochających 

opiekunów. 



Współpraca z ngo 

      KREWmaNIACY 

Zabezpieczenie imprez (Babie Lato, festyny dla dzieci, 

Gwarkiada, imprezy sportowe itp.) 

 
Bicie rekordu w szkole -  17.10.2016 r., ponad 85 000 osób w Polsce 

wzięło udział w akcji bicia rekordu Guinness World Records w jednoczesnej 

resuscytacji krążeniowo-oddechowej prowadzonej przez jak największą ilość 

osób! Jak nieoficjalnie wiadomo - rekord został pobity - jesteśmy więc 

Rekordzistami Guinnessa. 

 

 Torba medyczna – podczas XIX sesja 

Rady Miejskiej w Złotym Stoku 

przedstawicie Stowarzyszenia 

„KREWmaNIACY” otrzymali 

atestowaną torbę medyczną do 

udzielania pierwszej pomocy – „torbę 

ratującą życie”. 





Współpraca z ngo 

  W 2016r. rozpoczęło działalność nowe stowarzyszenie. 

 

W ramach współpracy Gmina przekazała stowarzyszeniu  

w nieodpłatne użytkowanie lokal przy ul.  Wojska Polskiego 27.  

W lokalu tym AuGeo prowadzi 

dystrybucję żywności (paczki 

żywnościowe) w ramach 

Programu Operacyjnego Pomoc 

Żywnościowa 2014-2020 przy 

współpracy z Ośrodkiem 

Pomocy Społecznej w Złotym 

Stoku.   



Współpraca z Gminą 

Szamocin 
 

W dniach 20-21 maja 2016 r. delegacja 

samorządowców ze Złotego Stoku gościła w Gminie 

Szamocin. 

Podczas wizyty, w trakcie Szamocińskich Dni Muzyki, 

uroczyście 21 maja b.r. podpisano umowę 

o współpracy partnerskiej w zakresie edukacji, nauki, 

kultury, promocji turystyki, pomocy i wymiany 

doświadczeń.    

 

Delegacja z Szamocina przyjechała    

do Złotego Stoku na organizowaną     

w dniach 24-25.06.2016r. 

GWARKIADĘ.   



Borówkowa 

Góra 



Gwarkiada 24-25.06.2016r. 

Największa złotostocka impreza, 

nawiązująca do historii miasta. 

 24.06.  odbył się pokaz laserowy oraz 

koncerty zespołów DISCO POLO. 

W sobotę ulicami naszego miasta 

przeszedł barwny korowód historyczny. 

W tym roku nawiązywał do 1050. 

rocznicy Chrztu Polski oraz 725- lecia 

nadania praw miejskich. Wieczorem 

odbył się wyjątkowy pokaz sztucznych 

ogni. Główną atrkacją programu był 

koncert Szymona Wydry z zespołem 

CERPE DIEM. 
 



Bieg na Jawornik 

9 lipca 2016 r. odbył się V Bieg 

na Jawornik.  

W imprezie wzięło udział około 

250 uczestników z całej Polski, 

w tym po raz pierwszy nasza 

Złotostocka Grupa Biegowa. 

 



Dogtreking 15.10.2016 r. 

 

 
Firma „SPORTSHOOTER”  

przy współpracy z Gminą 

Złoty Stok zorganizowała 

Finał Pucharu Polski 

w Dogtrekingu. 

 

Impreza skupiła prawie 

200 uczestników  

z całej Polski.  

 

 



Drezyniada 

 

Dofinansowano imprezę pn. „Drezyniada”, 

zorganizowaną po raz szósty przez 

Stowarzyszenie Złotostocka Kolejka. 



SeniorVita 

22 października 2016 roku, w świetlicy wiejskiej 

w Laskach, odbyło się spotkanie integracyjne osób 

w wieku 60 + Pierwsza Złotostocka „SeniorVita”. 

 
To wyjątkowe 

wydarzenie 

cieszyło się dużym 

zainteresowaniem 

seniorów i mamy 

nadzieję, że na 

stałe zapisze się 

w kalendarzu 

imprez gminy Złoty 

Stok. 



 
  

 

 



Barbórka 2016 



Wsparcie działań  

realizowanych przez Parafię 

Na co dzień gmina współpracuje z Parafią Rzymsko-
Katolicką p.w. NPNMP w Złotym Stoku wspierając 
organizację m.in. 
 
• Orszaku Trzech Króli, 

 
 
 

• festynów parafialnych, 
 
 
 

• wypoczynku letniego z programem profilaktycznym – 
kolonii dla dzieci z terenu naszej gminy. 

 



Wsparcie działań  

realizowanych przez Parafię 

 

3 kwietnia 2016 r. w Niedzielę Miłosierdzia Bożego, odbył się „II Bieg Do 

Serca” zorganizowany przez księdza proboszcza Józefa Siemasza.  

W biegu udział wzięło 64 zawodników. 

Zwycięzcy biegu otrzymali pamiątkowe 

medale i dyplomy oraz nagrody rzeczowe 

ufundowane przez Antoniego Bańdurę - 

nadleśniczego Nadleśnictwa Bardo.  

Zakończenie odbyło się w pensjonacie 

„Złoty Jar”, gdzie można było zjeść 

smaczną grochówkę, ufundowaną przez 

Małgorzatę Szumską,  upiec kiełbaski 

i pobiesiadować przy pięknej, słonecznej 

pogodzie.  





Wsparcie działań  

realizowanych przez Parafię 

Druga Msza św. na „pięciu drogach” pod Jawornikiem, odprawiona 

została 7 sierpnia 2016 r. przez złotostockich księży: Pawła Paździura    

i Piotra Listwana. Uczestnicy złożyli kwiaty przy kamieniu 

upamiętniającym wydarzenia z tamtego okresu. Po mszy św. odbyło się 

wspólne ognisko z pieczeniem kiełbasek.  



Wsparcie działań  

realizowanych przez Parafię 



Szczególne osiągnięcia 

mieszkańców 

Kinga Tatkowska „Szukając tego”  

 

7.05. w sali widowiskowej w Centrum Kultury i Promocji w Złotym Stoku 
odbyło się spotkanie autorskie z debiutującą pisarką Kingą Tatkowską 
pochodzącą ze Złotego Stoku. 

 

Książka pt. „Szukając tego” została entuzjastycznie przyjęta. Autorka 
zyskała wiele pochlebnych opinii od recenzentów literackich. 

 

 
 

Autorka zdradziła nam m.in. w jaki 

sposób została pisarką, ile czasu 

trwało napisanie powieści, jakie ma 

plany związane z pisarstwem. 

Spotkanie było też okazją do zakupu 

książki, otrzymania autografu 

i zrobienia pamiątkowej fotografii. 

 



Szczególne osiągnięcia 

mieszkańców 

 

Osiągniecia nauczycielek: Gabrieli Pluciak i Konstancji 

Nowakowskiej podczas Ogólnopolskiego Festiwalu „Nauki Przyrodnicze 

na Scenie 7”, zorganizowanego w dniach 16-17.09. 2016 r. w Poznaniu.  

 

Duże wyróżnienie spotkało Konstancję Nowakowską - nauczycielkę 

Gimnazjum, która w 2015 r., w gronie dwunastu innych nauczycieli 

i pracowników naukowych, reprezentowała Polskę w Londynie na 

Europejskim Festiwalu  Nauk Przyrodniczych Science on Stage.  W tym 

roku Konstancja Nowakowska będzie reprezentowała Polskę na 

Festiwalu w Debreczynie na Węgrzech. 

Za wybitne osiągnięcia nauczycielki G. Pluciak i K. Nowakowska w roku 

szkolnym 2015/2016 otrzymały nagrodę Burmistrza Złotego Stoku.  





Szczególne osiągnięcia 

mieszkańców 

Elżbieta Szumska i Piotr Romanowski 

Autorzy książki „Güttlerowie kronika rodzinna w XIV tomach”, prezentacja której 

odbyła się 24 października 2016 r. w Starej Kuźni przy Kopalni Złota.  

Historia rodziny Güttlerów jest nierozerwalnie związana ze złotostockim 

przemysłem, głównie górniczym, a także z produkcją prochu, lontów, farb 

i środków chemicznych, a tym samym trwale wpisała się w dzieje naszego 

miasta. W 14 rozdziałach opisana jest wyjątkowa historia chłopskiej rodziny, 

która wspięła się dzięki wielopokoleniowej pracy, do poziomu elity kraju.  

 

 



Szczególne osiągnięcia 

mieszkańców 

11 listopada b.r.  Kapituła Nagrody „Zasłużony dla miasta i gminy 

Złoty Stok” w 2016 r. przyznała nagrodę honorową: 

 

Stanisławowi Braszce, 

 

Jerzemu Tichanowiczowi, 

 

Robertowi Juraszowi.   

 



Szczególne osiągnięcia mieszkańców 

 
           Małgorzata Szumska 

10 grudnia 2016 r. w CKiP miało miejsce spotkanie autorskie 

z Małgorzatą Szumską, podczas którego autorka zaprezentowała 

swoją drugą książkę pt. „Twarze Tajfunu. O poszukiwaniu 

szczęścia na Filipinach”. Małgorzata Szumska jest rodowitą 

mieszkanką Lasek, przewodnikiem w Kopalni Złota, aktorką 

w teatrze lalek oraz prowadzi pensjonat „Złoty Jar”, ale jej pasją 

jest podróżowanie.  

 



Szczególne osiągnięcia 

mieszkańców 

„Wesołe Nutki” z Mąkolna zajęły II m-ce w konkursie Radia Wrocław 

„Ludowa Lista Przebojów”.  

Młode artystki 

przygotowywały się 

do tego wydarzenia 

niemal przez całe 

lato, dając liczne 

gościnne występy, 

między innymi 

w Stolcu, Ożarach, 

Wambierzycach, 

Kudowie Zdrój 

i w wielu  innych 

miejscach. 

 



Szczególne osiągnięcia mieszkańców 

Patrycja Lorenz  

Podczas XXV Sesji Rady Miejskiej w Złotym 

Stoku Patrycja Lorenz odebrała  gratulacje, 

puchar i nagrodę za wysokie osiągnięcia 

sportowe w 2016 r.  

Patrycja, mieszkanka naszej gminy, uprawia 

wrotkarstwo szybkie i łyżwiarstwo szybkie na 

torze krótkim i długim.  

Od 2013 r. uczestniczy w zawodach 

ogólnopolskich i międzynarodowych. 

Największymi jej sukcesami są zwycięstwa 

zawodów rangi mistrzostw Polski we 

wrotkarstwie szybkim. W listopadzie 2016 r. 

wygrała międzynarodowe zawody 

w niemieckim Inzell. Po tych zawodach 

uplasowała się na wysokich miejscach (500 m – 

II, 300 m – V, 100 m – X) w światowym 

rankingu łyżwiarskim World Top 20 w swojej 

kategorii wiekowej.  



Budżetu na 2017r. 

 

Budżetu Gminy Złoty Stok na 2017 rok zakłada: 

 

• Dochody w wysokości                16.687.564 zł 

• Wydatki w wysokości                 21.679.268 zł 

• Przychody w wysokości                5.864.220 zł 

• Rozchody w wysokości                    872.516 zł      

• Deficyt budżetu                           4.991.704 zł 

 

 

 



Budżet na 2017r. 

Kwota zaplanowanych wydatków majątkowych – 6.200.470 zł 

a  inwestycyjnych - 6.191.820 zł.  

 

W ramach wydatków inwestycyjnych planuje się realizację 
następujących inwestycji: 

 

• „Przebudowa ul. Sudeckiej i pl. Kościuszki, w ciągu drogi 
wojewódzkiej nr 390 w Złotym Stoku” – 1.000.000 zł. Zadanie 
realizowane będzie przy 50% dofinansowaniu z budżetu 
Województwa Dolnośląskiego. 

 

• „Mąkolno – góry – droga dojazdowa do gruntów rolnych” – 
319.000 zł. Zadanie realizowane będzie przy dofinansowaniu ze 
środków Funduszu ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów 
rolnych. Szacowana kwota dofinansowania 117.000 zł. 



Projekt Budżetu na 2017r. 

• „Remont drogi dojazdowej do posesji nr 106, 107, 108 w Laskach” 

–25.000  zł. 

 

• „Remont drogi gminnej Płonica – Mąkolno” – 10.000 zł. W ramach 

zabezpieczonych środków wykonana zostanie dokumentacja 

projektowa. 

 

• „Remont – termomodernizacja budynku  ratusza w Złotym 

Stoku”- 673.770  zł. Projekt wnioskowany do współfinansowania      

z budżetu Unii Europejskiej ze środków Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020  w ramach 

działania 4.3. Dziedzictwo kulturowe w wysokości 85 % kosztów 

kwalifikowalnych. Realizacja zadania  uwarunkowana będzie 

zakwalifikowaniem  projektu do dofinansowania. 

 



Projekt Budżetu na 2017r. 

• „Rozwój e-usług gwarancją nowoczesności Gmin” – 415.907 zł. 

Projekt realizowany będzie w partnerstwie z innymi gminami,          

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020, 2.1 E-usługi publiczne – 

Poddziałaniem E – usługi publiczne , prowadzonego przez Urząd 

Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego. Dofinansowanie - 85% 

wydatków kwalifikowalnych.  

 

• „Zagospodarowanie łącznika przy Samorządowym Zespole Szkół 

w Złotym Stoku” – 150.000 zł. W ramach zaplanowanych środków 

zabezpieczony zostanie dach na obiekcie łącznika. 

 

 



Projekt Budżetu na 2017r. 

• „Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków              
w sołectwie Błotnica” – 3.199.330 zł. Zadanie przewidziane do 
współfinansowania z budżetu Unii Europejskiej, ze środków 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 
2020,w  ramach działania  - MO 7 - Podstawowe usługi i odnowa 
miejscowości  na obszarach wiejskich  - Gospodarka wodno-
ściekowa. W latach 2015 - 2106 wykonano mapy do celów 
projektowych. Realizacja zadania uwarunkowana jest 
zakwalifikowaniem projektu do dofinansowania. Dofinansowanie  
w  wysokości  63,63 % kosztów kwalifikowalnych planowane jest na 
rok 2018.  

 

• „Remont wodociągu w ciągu ul. Sudeckiej i pl. Kościuszki              
w Złotym Stoku” – 74.000 zł. Remont wodociągu przeprowadzony 
będzie w trakcie realizacji inwestycji pn. „Przebudowa ul. Sudeckiej  
i pl. Kościuszki, w ciągu drogi wojewódzkiej nr  390 w  Złotym 
Stoku”. 

 

 



Projekt Budżetu na 2017r. 

 

 
• „Opracowanie operatu wodnoprawnego i dokumentacji 

hydrologicznej dla zespołu ujęć wody na terenie Złotego Stoku” 

– 17.220 zł. Zadanie realizowane w latach 2015 – 2017, obejmuje 

przeprowadzenie inwentaryzacji ujęć i cieków, pomiary wydajności 

cieków i źródła, badania wodoprzepuszczalności gruntu, wykonanie 

opracowań, uzyskanie wymaganych zgód i uzgodnień, 

przygotowanie kompletu niezbędnych dokumentów do uzyskania 

decyzji i  rozporządzenia o ustanowieniu strefy ochronnej ujęć. 

 

• „Wykonanie dokumentacji oświetlenia drogi Chwalisław – 

Mąkolno – 10.000 zł.  „Wykonanie ogrodzenia przy budynku 

świetlicy wiejskiej wraz z bramą wjazdową” - 6.000 zł. Zadanie 

będzie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego Lasek. 

 



Projekt Budżetu na 2017r. 

• „Budowa placu zabaw w Błotnicy” - 40.000 zł. Zadanie planowane 

do realizacji, przy 50 % dofinansowaniu z budżetu Samorządu 

Województwa Dolnośląskiego w ramach konkursu „Odnowa 

dolnośląskiej wsi”. 

 

• „Dziedzictwo przodków – odrestaurowanie mauzoleum rodziny 

Guttlerów” -223.610 zł. Zadanie planowane do realizacji przy 

dofinansowaniu wydatków kwalifikowanych w  wysokości 30.000 

EUR z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z programu 

Interreg V-A Republika Czeska – Polska w ramach Funduszu 

Mikroprojektów w Euroregionie Glacensis. Złożony wniosek 

o dofinansowanie, spełnia wymagane kryteria i został 

zarekomendowany na posiedzeniu Euroregionalnego Komitetu 

Sterującego do dofinansowania. 

 



Projekt Budżetu na 2017r. 

• „Poprawa infrastruktury wokół obiektu gminnego – siedziby 

świetlicy wiejskiej i OSP w Mąkolnie” - 10.000 zł. Zadanie będzie 

realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego Mąkolna. 

 

• „Wykonanie wiaty przy boisku sportowym w Laskach wraz 

z  zagospodarowaniem przyległego terenu”  - 13.983 zł. Zadanie 

będzie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego Laski. 

 

•   „Zakup małych bramek na boisko sportowe w Mąkolnie” – 

4.000 zł. Zadanie będzie realizowane w ramach Funduszu 

Sołeckiego Mąkolna. 

 



Dziękuję za 

uwagę 


