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Rok 2020, Numer 184 2 
Z BIEŻĄCEJ DZIAŁALNOŚCI GMINY STRONIE ŚLĄSKIE 

OGŁOSZENIE PRZETARGU 
BURMISTRZ STRONIA ŚLĄSKIEGO ogłasza drugie przetargi ustne nieograniczone na 
sprzedaż nw. nieruchomości , stanowiących własność Gminy Stronie Śląskie. 
Opis nieruchomości: 
I. Nieruchomości niezabudowane, położone w obrębie Stronie Wieś w odległości ok. 300m2 

od głównej drogi przebiegającej przez wieś, jaką jest droga wojewódzka łącząca Stronie Śląskie z 
terenami Ośrodka Górskiego ”Czarna Góra”S.A., oznaczone numerami ewidencyjnymi: 
1.  dz. nr 63/4 o pow. 0,1474 ha, cena wywoławcza – 83 800 PLN , wysokość wadium –  4 200,00 PLN, 
2. dz. nr 63/6 o pow. 0,1465 ha, cena wywoławcza – 83 200 PLN ,  wysokość  wadium – 4 200,00 PLN, 
Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego wsi Stronie Śląskie nieruchomości oznaczone są 
w planie symbolem 12.MN/UT – przeznaczone są pod mieszkalnictwo o charakterze jednorodzinnym  
oraz obiekty i usługi związane z obsługą ruchu turystycznego. 
BURMISTRZ STRONIA ŚLĄSKIEGO ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nw. 
nieruchomości , stanowiącej własność Gminy Stronie Śląskie. 
II. Nieruchomość niezabudowana, położona w obrębie Stary Gierałtów, oznaczona numerem 
ewidencyjnym: dz. 211/1 o pow. 0,2084 ha, cena wywoławcza – 93 780 PLN, wysokość wadium – 4700,00 
PLN – zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego oznaczona symbolem 40 MN – zabudowa 
mieszkaniowa jednorodzinna. Na nieruchomości ustanowiona jest służebność przesyłu na rzecz ZWiK 
sp. z o.o. w Strachocinie (pow. 37,40 m2). 
Termin przetargów: 09 marca 2020 r., godzina 09:00, 09:15, 09:30 (w kolejności z ogłoszenia),  sala 
konferencyjna w Urzędzie Miejskim w Stroniu Śląskim.  
Termin wpłaty wadium: 09 marca 2020 r. na konto Gminy Stronie Śląskie – Gospodarczy Bank 
Spółdzielczy w Strzelinie O/Stronie Śląskie  10 95880004 0000 1850 2000 0020 - za terminową wpłatę 
uznaje się datę wpływu na konto Gminy.  
Ogłoszenie wywieszone jest na tablicy informacyjnej w Urzędzie Miejskim oraz dostępne na stronie 
internetowej  bip.stronie.dolnyslask.pl. 

 

     NAGRODY ZA OSIAGNIĘCIA W DZIEDZINIE UPOWRZECHNIANIA I 
OCHRONY KULTURY MATERIALNEJ 2020.  
Burmistrz Stronia Śląskiego przypomina, że można już zgłaszać kandydatury  do 
tegorocznej edycji przyznawania nagród za osiągnięcia w dziedzinie upowszechniania 
i ochrony kultury materialnej na obszarze Gminy Stronie Śląskie. Zgłoszeń można dokonywać do 15 
marca na formularzach dostępnych w Urzędzie (pokój nr 12) i opublikowanych na  BIP-ie Urzędu 
Miejskiego w Stroniu Śląskim. O przyznanych nagrodach Burmistrz powiadomi do 30 kwietnia i zaprosi 
na uroczyste wręczenie nagród: I miejsce – 15.000 zł, II miejsce – 10.000 zł, III miejsce – 7.500 zł.  

     GMINA STRONIE ŚLĄSKIE PRZYJAZNA SENIOROM 
Na terenie Gminy Stronie Śląskie mieszka 2009 osób, które ukończyły  
60 rok życia, co stanowi 30% ogólnej liczby mieszkańców. Wprowadzenie na 
terenie gminy programu zakładającego przystąpienie do „Ogólnopolskiej 
Karty Seniora”, przyczyni się nie tylko do wykorzystania przez seniorów 
Gminy Stronie Śląskie zniżek oferowanych na terenie kraju (sklepy, usługi, 
specjalistyczne przychodnie lekarskie, etc) lecz również pozwoli na 
aktywizację osób 60+ na terenie gminy i wzmocni jej wizerunek jako 
przyjaznej Seniorom. Program również może stanowić impuls rozwojowy 
dla lokalnych przedsiębiorców do rozwoju nowej gałęzi usług skierowanych 
do osób 60+. Poprzez przystąpienie do programu i realizację zapisów 
porozumienia, gmina Stronie Śląskie uzyska certyfikat „Gmina Przyjazna 
Seniorom”.  Rada Miejska Stronia Śląskiego na podstawie uchwały nr 
XVII/135/20 przystąpiła do Programu „Gmina Stronie Śląskie Przyjazna 
Seniorom”.  Realizacja celów Programu odbywać się będzie poprzez 
przystąpienie Gminy Stronie Śląskie do „Ogólnopolskiej Karty Seniora” oraz 
promocję i koordynację zaproponowanych ulg przez partnerów. Podstawą 

do korzystania z ulg w ramach Programu będzie „Ogólnopolska Karta Seniora”, wydawana Seniorom 
przez Urząd Miejski w Stroniu Śląskim. Więcej szczegółów wkrótce.  
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Na podstawie uchwały XVII/33/20 
Rady Miejskiej Stronia Śląskiego  
z dnia 31 stycznia 2020 r. proponuje 
się dodanie kryterium  6 przy 
rekrutacji na drugim etapie 
postępowania rekrutacyjnego do 
p r z e d s z k o l a  p u b l i c z n e g o , 
dotyczącego posiadania szczepień  
ochronnych kandydata  (zgodnie z 
aktualnym Programem Szczepień 
Ochronnych), potwierdzanego 
oświadczeniem rodzica ( l u b 
przedłożeniem zaświadczenia od 
lekarza pediatry w przypadku 
przeciwwskazań do szczepień). 
Zasadnym wydaje się premiowanie 
zaszczepionych kandydatów do 
przedszkola,  z uwagi na tendencję 
wzrostową w uchylaniu się rodziców 
od obowiązkowego szczepienia 
dzieci (zgodnie z kalendarzem 
szczepień ochronnych), co wiąże się 
ze wzrostem zachorowań dzieci na 
choroby zakaźne. w Gminie Stronie 
Śląskie odnotowano w ostatnich 
latach kilka przypadków uchylania 
się rodziców od tego obowiązku.  

     PROMESA NA DODATKOWE MIEJSCA DLA DZIECI  
     W ŻŁOBKU W STRONIU ŚLĄSKIM 
10 lutego 2020 r. Burmistrz Stronia Śląskiego Dariusz Chromiec  
odebrał z rąk Pani Marleny Maląg Minister Rodziny, Pracy  
i Polityki Społecznej oraz Pana Jarosława Obremskiego 
Wojewody Dolnośląskiego Promesę na utworzenie w żłobku  
w Stroniu Śląskim dodatkowych miejsc opieki nad dziećmi   
w wieku do lat 3 w ramach rządowego programu "MALUCH+".  
Realizacja zadania nastąpi w roku 2020. 

 

    W TROSCE O OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE ORAZ 
SENIORÓW Z NASZEJ GMINY 

Gmina Stronie Śląskie złożyła wniosek do Państwowego 
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  
o dofinansowanie projektu o nazwie „Likwidacja barier 
transportowych — zakup pojazdu 9-cio osobowego  
(w tym kierowca) przystosowanego do przewozu osób 

niepełnosprawnych, w tym dwóch osób na wózku inwalidzkim” 
w ramach Programu Wyrównywania Różnic Między Regionami. 
Koszt realizacji projektu to 150 tys. zł, środki Gminy Stronie 
Śląskie to 60 tys zł. wnioskowana kwota dofinansowania  
z PFRON to 90 tys zł.  
Ponadto gmina złożyła wniosek do Dolnośląskiego Urzędu 
Wojewódzkiego na ofertę realizacji zadania o nazwie: 
Utworzenie Klubu „Senior+” w ramach Programu Wieloletniego 
„”Senior+” na lata 2015-2020.  Całkowity koszt zadania do ok. 321 
tys. zł, a wnioskowana kwota dotacji 149 970,45 zł.  

 

     Od dnia 26 lutego 2020 r. będą obowiązywały nowe zasady przyznawania 
stypendiów naukowych, artystycznych i sportowych oraz wzory wniosków, na 
podstawie następujących Uchwał Rady Miejskiej Stronia Śląskiego: 
-stypendia naukowe i artystyczne dla uczniów: Uchwała nr XVII/136/20 z dnia 31.01.2020 r.   
-stypendia naukowe i artystyczne dla studentów: Uchwała nr XVII/137/20 z dnia 31.01.2020 
r.   
-stypendia sportowe: Uchwała nr XVII/138/20 z dnia 31.01.2020 r. ,  

W związku z powyższymi zmianami wnioski złożone od 26.02.2020 r. do 28.02.2020 r. będą 
rozpatrywane na podstawie ww. Uchwał.  W przypadku wniosków o stypendia złożonych  
do 25.02.2020 r. obowiązują dotychczasowe Uchwały Rady Miejskiej Stronia Śląskiego, tj.: 
-stypendia naukowe i artystyczne dla uczniów: Uchwała nr XXXIV/221/17 z dnia 31.03.2017 r.  
-stypendia naukowe i artystyczne dla studentów: Uchwała nr XXXIV/222/17 z dnia 31.01.2017 r.  
-stypendia sportowe: Uchwała nr III/11/10 z dnia 29.12.2010 r.  
Uchwały oraz wnioski znajdują się na stronie www.stronie.pl – dla mieszkańca – stypendia. 
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     MARZEC W GMINIE STRONIE ŚLĄSKIE 
►- 4 marca 2020 r. o godz. 16:00 (środa) 
zapraszamy do CETiK-u (sala widowiskowa 
Centrum) na wykład Uniwersytetu III Wieku. 
Wykład pt. "Dwa morza - Jordania" poprowadzi 
Pani Małgorzata Bednarek. Wstęp wolny!   
►- 6 marca 2020 r. o godz. 19:00 (piątek) 
Burmistrz Stronia Śląskiego oraz Dyrektor 
CETiK-u zapraszają Wszystkie Panie na występ 
taneczny z okazji Dnia Kobiet w wykonaniu 
Grupy Tanecznej "VENUS",   
w przerwie występu planowana jest 
niespodzianka. Występ odbędzie się w CETiK-u. 
Wstęp wolny!   
►- 7 marca 2020 r. (sobota) - ULTRABIEL 2020  
w Bielicach najdłuższy bieg na nartach 
biegowych w Polsce na 60 km, wraz z biegami 
towarzyszącymi na 20 i 13 km. Organizator SPA 
"Jaskinia Niedźwiedzia" oraz nabiegowkach.pl, 
u l t r a b i e l . p l .  T e l .  7 4  8 1 4 1  6 0 4 .  
►- 11 marca 2020 r. o godz. 16:00 (środa) 
zapraszamy do CETiK-u (sala widowiskowa 
Centrum) na wykład Uniwersytetu III Wieku. 
Wykład pt. "Rzecznik Praw pacjenta-
najważniejsze sprawy dotyczące pacjentów" 
poprowadzi Pani Barbara Szajnocha. Wstęp 
wolny!   

►- 15 marca 2020 r. (niedziela) Stroński 
Park Aktywności oraz Strońska Grupa 
Rowerowa zapraszają na WYCIECZKĘ 
N A  B I E G Ó W K A CH .  S p o t k a n i e 
uczestników odbędzie się na parkingu 
obok stawów ppoż powyżej Bielic. 
Uczestnictwo bezpłatne. Uwaga!!!  
W przypadku braku śniegu wycieczka 
zostanie odwołana.  Szczegóły 
dotyczące wycieczki już wkrótce będą 
dostępne na plakatach.   
►- 18 marca 2020 r. o godz. 16:00 
(środa) zapraszamy do CETiK-u (sala 
widowiskowa Centrum) na wykład 
Uniwersytetu III Wieku. Wykład pt.  
" Jarosław Iwaszkiewicz - poeta, prozaik 
i działacz kultury" poprowadzi Pan 
Dariusz Pawlicki. Wstęp wolny!   
►-29 marca 2020 r. o godz. 13:00 
(niedziela) zapraszamy do CETiK-u VII 
P O L S K O - C Z E S K I E  S T O Ł Y 
WIELKANOCNE.  Wstęp wo lny ! 
S z c z e g ó ł o w a  i n f o r m a c j a  O 
WYDARZENIU już wkrótce. 
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kabaret  CZWARTA FALA 

występ przedszkolaków z okazji Dnia Babci i Dziadka 

przedstawienie Bukiet Talentów 

film „Fuga” oraz spotkanie z aktorką Gabrielą Muskałą 

feryjne warsztaty dla dzieci 

koncert Hansa Die Giegie 

Międzypokoleniowe Strońskie Kolędowanie 
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      DZIEŃ BABCI I DZIADKA W „BAJLANDII” 
24 stycznia był jednym z bardziej wzruszających dni 
w życiu naszego przedszkola. Maluchy zaprosiły na 
uroczystość swoje „największe skarby”, czyli Babcie  
i Dziadków, którzy tłumnie przybyli do przedszkola. 
Przejęte dzieci niemniej przejętym Babciom  
i Dziakom przedstawiły program artystyczny: każde 
z nich powiedziało wierszyk, miłe słowo czy życzenia, 
których w tajemnicy uczyły się od kilku tygodni. 
Potem zaśpiewały piosenkę o wesołych dziadkach,  
a na koniec zaprezentowały „Gąsienicę Basi”, która tak się wszystkim 
spodobała, że wnuki zaprosiły swoich gości do wspólnej zabawy. Było 
mnóstwo uśmiechu, ale też łez wzruszenia. Na zakończenie dzieci 
wręczyły kwiato-serca własnoręcznie wykonane i wszyscy raczyli się 
wspaniałymi ciastami upieczonymi przez niezawodne Mamy. 

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE 
♦ 12 stycznia 2020 r. dzieci z naszego przedszkola, jak co roku - wzięły 
udział we wspaniałej i wzniosłej akcji Wielkiej Orkiestry Świątecznej 
Pomocy, która odbyła się w CETiK-u. Przedszkolaki z grupy "Biedronki" 
zaśpiewały i zatańczyły do znanej od 1968 roku polskiej piosenki   
pt. "Grożony". Grupy "Słoneczka" i "Żabki" zachwyciły tańcem "Ulica 
Śnieżynkowa", a "Jeżyki" i "Motylki" wzruszyły ujmującym tańcem do 
utworu "Mario, czy Ty wiesz..." 
♦ 18 stycznia 2020 r. Przedszkolaki z grupy 
"Słoneczka" i "Żabki" zaśpiewały wraz  
z rodzicami polskie pastorałki - "Pastuszek bosy" 
i "Jest taki dzień" na II Międzypokoleniowym 
Strońskim Kolędowaniu. Przedszkole Miejskie  
w Stroniu Śląskim uświadamia, promuje  
i zachęca rodziców do wspólnego spędzania 
czasu ze swoimi dziećmi bo to czas spędzony  
z dzieckiem jest niewerbalnym potwierdzeniem 
wypowiadanych przez rodzica słów „kocham Cię”. 

♦ 22 stycznia 2020 r. Świętowaliśmy "Dzień Babci  
i Dziadka" -  Babcia i Dziadek to słowa, które każdemu 
kojarzą się z ciepłem i miłością - dlatego dzieci z naszego 
przedszkola gościły swoje Babcie oraz Dziadków na 
uroczystości z tej okazji w CETiK-u. Dzieci bardzo się 
cieszyły, że dziadkowie będą mogli ich oglądać na scenie. 
Podczas występów artystycznych nie zabrakło emocji - 
zarówno Babcie, jak i Dziadowie byli wzruszeni i z  
największą uwagą przyglądali się małym śpiewakom, 
tancerzom i poetom, zajadając przy tym pyszne domowe 
ciasta i popijając kawą lub herbatą. Jesteśmy pewni,  
że w sercach i w pamięci dzieci i ich dziadków na długo 

z o s t a n i e 
ten dzień. 

6 
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♦ 4 lutego 2020 r. Odbył się przedszkolny Bal Karnawałowy, 
tak więc tego dnia zamiast dzieci do przedszkola przybywali 
zawodowi strażacy, policjanci, bohaterzy bajek i wszelkich 
postaci fikcyjnych. Karnawał to miła tradycja przepełniona 
muzyką i zabawą, a dla przedszkolaków to czas niezwykły  
i wyczekiwany - bo które dziecko nie fantazjuje o tym, aby 
choć przez chwilę wcielić się w swojego ulubionego bohatera, 
stać się kimś kto mu imponuje lub z kim się utożsamia. Bal 
karnawałowy jest atrakcją bardzo lubianą przez dzieci, 
dostarczającą im wielu przeżyć i radości, a dla nas jest 
cenną wskazówką, informacją o marzeniach, aspiracjach  
i pragnieniach dziecka. 

7 KARNAWAŁ!  

       ZESPÓŁ SZKÓŁ SAMORZĄDOWYCH 
Ostatnie 3 tygodnie przed feriami upłynęły wszystkim bardzo szybko, a czas – oprócz intensywnej nauki 
i zdobywaniu ocen już na nowy semestr – był wypełniony licznymi działaniami. 
►  Uczniowie klasy VI d i VII c pojechali do Wrocławia na przedstawienie 
teatralne popularnej od wielu pokoleń ,,Zemsty” Aleksandra Fredry.  
Po obejrzeniu sztuki, pełni estetycznych wrażeń, wszyscy udali się na spacer  
po przepięknym rynku, a następnie przez ponad 1,5 godziny bawili się w parku 
trampolin. Na przedstawienie teatralne ,,Piotruś Pan” udali się z kolei uczniowie 
kl. 1 c i II a. W przypadku uczniów młodszych to wrocławscy aktorzy 
Narodowego Teatru Edukacji przyjechali do Kłodzkiego Ośrodka Kultury. 
► Na brak wrażeń i ruchu nie mogli też narzekać uczniowie pozostałych  klas. 
Wyjazd na Czarną Górę, na narty,  został zorganizowany dla uczniów kl. I a 
usportowionej, a dla klas VII i VIII oraz technikum na narty biegowe  
w przepiękne okolice Bielic. Ci uczniowie, którzy nie mieli okazji poznać tego 
zimowego sportu lub czują się jeszcze niepewnie – stawiali pierwsze kroki  
i  oswajali się ze sprzętem na szkolnym boisku pod czujnym okiem wychowawców i pomagających  
w opiece rodziców. 

► W szkole dbamy również o tradycje… Cieszy nas, że piękną 
okazją do tego był Dzień Babci i Dziadka, obchodzony 
zarówno przez dzieci z klas młodszych ( kl. II a) i uczniów klas 
technikum (I TŻ). Obecność seniorów, atmosfera życzliwości  
i  radość  to najlepszy dowód na ogromną rolę jaką w życiu, 
wychowaniu i przekazywaniu wspólnych wartości odgrywają 
nasi Dziadkowie. Wszystkim obecnym dziękujemy za 
przybycie i liczymy, że za rok będzie nas  jeszcze więcej: 
uczniów, wychowawców i honorowych gości. 
► Dziękujemy za pomoc w zbiórce pieniędzy na leczenie 
chorej na nowotwór Mamy naszych dwóch uczniów. W akcję 
włączyła się parafia w Stroniu Śląskim i  Przedszkole Miejskie. 

Zebrana kwota ze sprzedaży ciast to przeszło 7 tys. PLN. I choć mówi 
się, że pieniądze szczęścia nie dają to mamy nadzieję, iż w tym 
przypadku dzięki zebranym funduszom – pieniądze szczęście -  a 
właściwie zdrowie – zwrócą. 
► Zakończyły się prace remontowe w sali w budynku przy ulicy 
Kościelnej, która będzie przeznaczona do zajęć animacji czasu 
wolnego. Środki na remont pozyskane z projektu unijnego „Kształcenie 
zawodowe w ZSS”. Następny etap to wyposażenie w sprzęt. 
Po feriach, w szkole przy Kościelnej, zaczną obowiązywać chipy przy 
drzwiach wejściowych.   
► Wykonaliśmy instalację na wszystkich wejściach zewnętrznych. 
Każdy uczeń i pracownik szkoły otrzyma taki chip, dzięki któremu 
będzie mógł wejść do budynku.. Każde użycie będzie 
rejestrowane. Wdrożone rozwiązanie pozwoli na poprawę 

bezpieczeństwa w szkole. Późną wiosną takie rozwiązanie wprowadzone zostanie w budynku przy  
ul. Kościuszki. 
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Zespół Szkół Samorządowych w Stroniu Śląskim  serdecznie 
zaprasza uczniów klas ósmych szkoły podstawowej  

dnia 19.03.2020 r. o godz. 10.15 na „Drzwi Otwarte”.  
Spotkanie będzie dotyczyło oferty edukacyjnej  

na rok szkolny 2020/2021. 

OFERTA EDUKACYJNA NA ROK SZKOLNY 2020/2021 
►Technikum żywienia i usług gastronomicznych z elementami 
dietetyki.  
►Technikum hotelarskie z elementami organizacji imprez. 
►Szkoła branżowa I stopnia – kucharz.                     www.zssstronie.pl 

      GŁOSOWANIE BUDŻET OBYWATELSKI GMINY STRONIE ŚLĄSKIE NA ROK 2020 
Zagłosuj na jeden wybrany projekt zgłoszony do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego Gminy 
Stronie Śląskie na rok 2020. 
Zasady głosowania:  
1.Zagłosować może każdy mieszkaniec Gminy Stronie Śląskie, który ma ukończone 18 lat. 
2.Każda uprawniona osoba może oddać tylko jeden głos na jeden wybrany projekt. 
3.Głosowanie odbywa się wyłącznie elektronicznie. 
4.Głosowanie odbywa się poprzez oddanie głosu drogą elektroniczną za pośrednictwem ankiety 
internetowej, do której odnośnik (link) dostępny jest na stronie internetowej www.stronie.pl oraz  
w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Stroniu Śląskim - www.bip.stronie.dolnyslask.pl  
5. W ankiecie osoba głosująca obowiązkowo podaje swoje dane poprzez wypełnienie pól: imię  
i nazwisko głosującego, PESEL, adres i miejsce stałego zamieszkania. Niezbędne jest również wyrażenie 
zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do przeprowadzenia procedury 
Budżetu Obywatelskiego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 
6. Za nieważny głos uznaje się: 
• oddany przez osobę nieuprawnioną do głosowania, 
• oddany przez uprawnionego do głosowania mieszkańca więcej niż jeden raz na ten sam projekt, 
• oddany przez uprawnionego do głosowania mieszkańca na więcej niż jeden projekt, 
• w przypadku nie wypełnienia wszystkich wymaganych pól. 
 
Projekty, które uzyskają największą liczbę ważnych głosów zostaną wybrane do realizacji, aż do 
wyczerpania puli środków przeznaczonych na Budżet Obywatelski.  
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       Termin głosowania: od 17 lutego 2020 r. od godz. 12:00 do 6 marca 2020 r. do godz. 12:00 
W Urzędzie Miejskim w Stroniu Śląskim w Biurze Obsługi Klienta (pokój nr 15) na czas głosowania nad 
projektami będzie udostępniony komputer z dostępem do Internetu, w celu możliwości oddania głosu. 
 
LISTA PROJEKTÓW ZŁOŻONYCH DO BUDŻETU 
OBYWATELSKIEGO 2020 
Projekt nr 1  „Cztery wieże – doposażenie placu zabaw w Parku 
Miejskim przy ul. Kościuszki” 
Projekt nr 2 „Wielokąt wspinaczkowy – doposażenie placu zabaw 
przy ul. Świerkowej” 
Projekt nr 3  „Twój głos ma moc czynienia DOBRA – Użyj go. 
Podaruj Strażakom quada do ratowania życia” 
Projekt nr 4   „Wszystkie dzieci nasze są”. Doposażenie placu zabaw 
Projekt nr 5   Naprawa muru oporowego 
Projekt nr 6   „Statek Diasa – plac zabaw przy ul. Żeromskiego” 
Projekt nr 7  „Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców – cyfrowa 
kamera monitoringu miejskiego – Morawka” 
Projekt nr 8  „Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców – cyfrowa kamera monitoringu miejskiego  – 
Rondo” 
Projekt nr 9   „Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców – cyfrowa kamera monitoringu miejskiego  
– ul. Kościuszki” 
Projekt nr  10   Utwardzenie z płyt ażurowych drogi dojazdowej do garaży 
Projekt nr  11  Wykonanie chodników i zamontowanie oświetlenia (otwarta strefa aktywności) 
Projekt nr  12   „Zapewnienie niezbędnego bezpieczeństwa w jednostce OSP w Stroniu Śląskim. 
 
Szczegółowe zasady i tryb przeprowadzenia konsultacji społecznych w przedmiocie Budżetu 
Obywatelskiego Gminy Stronie Śląskie dostępne są na stronach internetowych www.stronie.pl.  
i www.bip.stronie.dolnyslask.pl 
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      "Projekt Zima 2020" w Gminie Stronie Śląskie na Czarnej Górze 

Zajęcia sportowe, liczne animacje, konkursy, zabawy, 
możliwość spotkania gwiazdami– takie atrakcje przygotowała 
telewizja TVN dla wszystkich sympatyków mroźnych 
temperatur. W tym roku „Projekt Zima” prowadzony przez 
Bartka  Jędrzejaka i Oliviera Janiaka zawitał do pięciu 
przepięknych miejscowości Dolnego Śląska – oficjalnego 
partnera projektu.  Czarna Góra Resort to drugi przystanek 
"Projektu Zima 2020". Spotkanie odbyło 1-2 lutego 2020 r. i był 
to czas pełen niezapomnianych wrażeń! Nie tylko dlatego, że 
można było korzystać z wielu atrakcji przygotowanych przez 
TVN i  partnerów, ale także dlatego, że odwiedzili nas 
wspaniali goście m.in. finaliści 8 sezonu "Top Model" - Sandra 
Dorsz i Stanisław Obolewicz, Anna Dec oraz  przedstawiciele 

Kopalni Niklu Chryzoprazu i Opalu, Twierdzy Srebrna Góra, Kopalni Złota w Złotym Stoku. Szczególnym 
zainteresowaniem cieszyło się stoisko Gminy Stronie Śląskie gdzie można było spotkać się  
z przedstawicielami  Kopani Uranu w Kletnie i pobawić się na warsztatach geologicznych, 
Nadleśnictwem Lądek Zdrój – i ich licznymi konkursami wiedzy, Wapiennikiem ”Łaskawy Kamień” ze 
Starej Morawy. O walory artystyczne zadbały nasze Siekiereczki – Ludowy Zespół Śpiewaczy oraz 
Zumba Team Agnieszka Malik,  a o smakowe z produktem regionalnym w postaci wariacji na temat 
pstrąga  - Raj Pstrąga z Goszowa oraz Agroturystyka Nad Stawami z Kletna. Organizatorami 
wydarzenia byli: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Czarna Góra Resort, Gmina 
Stronie Śląskie. Dziękujemy wszystkim partnerom za wspaniałą współpracę. 

ULTRABIEL 
JUŻ 7 MARCA! 
ZACHĘCAMY 

DO ZAPISÓW! 
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       Co słychać w Klubie HDK „ Brylant” 
10 lutego odbyła się pierwsza w tym roku Akcja honorowego oddawania krwi. Krew oddało 15 dawców 
co stanowi 6,750 mil oddanej krwi. Zorganizowaliśmy akcję zbierania czekolad dla dzieci z półkolonii, 
zebraliśmy 41 czekolad.  W lutym też odbyło się zebranie zarządu w nowym składzie. Całe zebranie 
poświęcone było przygotowaniom do jubileuszu 45 lecia działalności klubu. Przez cały styczeń i luty 
przychodzą potwierdzenia od klubów HDK z terenu kraju. Nadal szukamy sponsorów, mamy już część 
upominków, które będziemy wręczać klubom uczestniczącym w jubileuszu oraz sponsorom. Jeszcze 
dużo pracy przed nami.  
Przywileje i ulgi dla Honorowych Dawców Krwi 
Krwiodawstwo jest oparte na zasadzie dobrowolnego i bezpłatnego oddawania krwi. Tytuł „ Honorowy 
Dawca Krwi ” przysługuje osobie, która została zarejestrowana w jednostce organizacyjnej publicznej 
służby krwi i oddała bezpłatnie krew. Krwiodawca nie otrzymuje za oddaną krew i jej składniki 
pieniędzy. 

Honorowemu krwiodawcy przysługuje: 
♥ Ekwiwalent kaloryczny po oddaniu krwi lub jej składników o 
wartości kalorycznej 4. 500 kcal np. w Wałbrzychu  9 tabliczek  
czekolady  podstawa prawna : Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 
dnia 26. 11.2004 r.  
♥ Zwolnienie z pracy w dniu w którym oddaje się krew i na czas 
okresowego badania lekarskiego dawców krwi., podstawa prawna: 
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15.05.1996 r. 
♥ Ulga podatkowa  z tytułu darowizn przekazanych na cele 
krwiodawstwa Podatnik, który w roku podatkowym oddał honorowo 
krew, ma prawo skorzystać  ze specjalnej ulgi dla honorowych 
krwiodawców. Należy wziąć tylko stosowne zaświadczenie z  RCKiK., 
podstawa prawna : Ustawa z dnia 26.07.1991 r.  

♥ Krwiodawca może uzyskać bezpłatne wyniki swoich badań laboratoryjnych. O tym fakcie należy 
poinformować personel RCKiK w czasie rejestracji. 
♥ Karta identyfikacyjna grupy krwi – Krew Karta. 
Każdy dawca, który 3 razy oddał krew, może bezpłatnie otrzymać kartę identyfikacyjną grupy krwi. 
Chęć otrzymania takiej karty należy zgłosić w Rejestracji po 3 donacjach (oddaniach krwi). Więcej na 
temat karty identyfikacyjnej można dowiedzieć się  pod adresem Krew Karta. 

                                                                                                                                                       Jacek M 

      Projekt „Aktywnie – pozytywnie – twórczo bawi się 
przedszkolak” 
Przedszkole Miejskie im Jana Pawła II realizuje projekt Aktywnie 
Pozytywnie Twórczo Bawi Się Przedszkolak. W ramach tego projektu 
6 i 7 lutego 2020 odbyły się warsztaty taneczne. Dzieci  
z zaprzyjaźnionego przedszkola ze Starego Mesta, uczyły się układu 
polskiego tańca Poloneza, natomiast  dzieci z naszego przedszkola 
uczą się układu czeskiej Polki. Tańce dzieci zaprezentują w czerwcu 
2020 r. na scenie w Parku Miejskim w Stroniu Śląskim. Atmosfera 
podczas warsztatów była bardzo wesoła, dzieci chętnie uczą się 
podstawowych kroków i figur. Przepiękne stroje do tańców były 

zachętą do nauki kroków. Dzieci z naszych przedszkoli wspólnie 
spędziły czas podczas zabawy i wspólnego poczęstunku. 5 lutego 
odbyły się kolejne zajęcia z nauki języka czeskiego. Pani Sonia 
zachęca dzieci do zabaw w języku czeskim. Dzieci potrafią używać 
form grzecznościowych w języku czeskim, liczą powtarzają proste 
zwroty. 

 

 

 

Projekt „Aktywnie – pozytywnie – twórczo bawi się przedszkolak” 
współfinansowany jest ze środków EFRR oraz budżetu państwa za 

pośrednictwem Euroregionu Glacensis. 
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       PRZYPOMNIENIENIE O TERMINACH PŁATNOŚCI ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI 
KOMUNALNYMI 
Przypominamy, że 15 stycznia 2020 r. minął termin płatności uiszczenia opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi i obejmuje miesiące: styczeń, luty. Przypominamy, iż opłata za odbiór i 
zagospodarowanie odpadów uiszczana jest na podstawie samoobliczenia, co oznacza, iż Urząd Miejski 
nie będzie wystawiał wezwań, decyzji ani faktur dla właścicieli nieruchomości zobligowanych do 
ponoszenia przedmiotowej opłaty. 
Terminy płatności: 
15.01  (styczeń, luty) 
15.03  (marzec, kwiecień) 
15.05  (maj, czerwiec) 
15.07  (lipiec, sierpień) 
15.09  (wrzesień, październik) 
15.11  (listopad, grudzień) 
  
PRZYPOMINAMY RÓWNOCZEŚNIE, IŻ WYSOKOŚĆ OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI 
KOMUNALNYMI KSZTAŁTUJE SIĘ NASTĘPUJĄCO: 
- w przypadku nieruchomości zamieszkałych stawka opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi wynosi : 18 zł miesięcznie za osobę, 
- właściciele domów jednorodzinnych, którzy  korzystają z przydomowych kompostowników,  
są zwolnieni z części opłaty, stawka wynosi: 17 zł miesięcznie za osobę, 
– ryczałtowa stawka opłaty dla nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy i innej 
nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe wynosi: 169 zł za rok od 
nieruchomości – termin płatności 15 marca 
- w przypadku nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne stawki opłaty 
za pojemnik o określonej pojemności wynoszą: 
80 l – 3,90 zł, 
120 l – 5,80 zł, 
240 l – 11,70 zł, 
1100 l – 54,00 zł. 
Opłaty można uiszczać gotówką w kasie Urzędu Miejskiego, przelewem na konto urzędu  
nr: 11 9588 0004 0000 1850 2000 0390 (w tytule przelewu należy podać iż jest to opłata za odpady  
z posesji adres ………….) 
WAŻNE! Wszyscy właściciele nieruchomości zobowiązani są do ponoszenia opłat za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi na podstawie złożonych deklaracji. Należność nie wpłacona w terminie staje 
się zaległością, od której będą pobierane odsetki podatkowe. Dodatkowo zobowiązany będzie 
obciążony kosztami upomnienia, gdy będzie ono doręczone. Koszt upomnienia to 11,60 zł. 
Uprzejmie prosimy o terminowe dokonywanie wpłat, a w razie wątpliwości prosimy o kontakt 
telefoniczny: 74 811 77 36 lub osobisty w Urzędzie Miejskim w Stroniu Śląskim (pokój nr 4 ). 
 
      PROJEKT UCHWAŁY  W SPRAWIE NOWYCH STAWEK ZA ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH 
Na najbliższej sesji Rada Miejska Stronia Śląskiego zajmie się rozpatrzeniem projektu uchwały  
w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalania 
wysokości stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik.  
Powyższe spowodowane jest dokonaniem analizy w zakresie kosztów ponoszonych przez gminę na 
gospodarkę odpadami i dochodów na które składają się wpłaty od właścicieli nieruchomości z tytułu 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 
Analiza ta przedstawia się następująco :  
na koszt funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi składa się: 
1. odbiór, transport, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych, 
2. prowadzenie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych,  
3. obsługa administracyjna systemu, 
4. edukacja ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi. 
Istotną zmianą, która ma  wpływ na wysokość stawki jest to, że podstawę ustalenia wynagrodzenia za 
odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości stanowi stawka za 
1 tonę odebranych odpadów. Do tej pory było rozliczenie ryczałtowe. Zmianie uległa również 
częstotliwość odbioru niektórych frakcji odpadów, co też w konsekwencji ma przełożenie na wysokość 
kosztów.  



Rok 2020, Numer 184 13 
      Należy zaznaczyć, że od dnia 1 grudnia 2019 r. 
ustawodawca wprowadził limity kwotowe za 
poszczególne pojemniki, które uległy znacznemu 
obniżeniu (porównanie przedstawia tabela obok). 
Powoduje to znaczne uszczuplenie dochodów, które 
zasilają system.  
W miesiącu grudniu 2019 r. z terenu Gminy Stronie 
Śląskie zostało odebranych 304,030 tony odpadów, w miesiącu styczniu 2020 r. – 270,250 ton. Faktura 
wystawiona przez firmę Komunalnik za miesiąc grudzień 2019 została wystawiona na kwotę 193 727,92 
zł, za styczeń 2020 r. – 172 203,30 zł.  
Dotychczas gmina otrzymywała zryczałtowane rozliczenie, tak jak mówiła cena przetargowa (faktura 
za listopad 2019 r. – 162 833,35 zł). Nowa ustawa zobowiązuje samorządy do rozliczeń za konkretną ilość 
odebranych śmieci. Od grudnia 2019 roku musimy pamiętać, że za większą ilością odpadów, będziemy 
ponosić większe koszty. Cena zaoferowana w przetargu przez firmę Komunalnik za tonę odebranych 
odpadów wynosi 637,20 zł brutto. Zatem wyliczenie na przykładzie miesiąca grudnia 2019 r. w zakresie 
kosztów systemu  i dochodów w postaci wpłat wnoszonych przez właścicieli nieruchomości przedstawia 
się następująco: 
a) koszty: 304,030 t x 637,20 zł = 193 727,92 zł 
b) dochody : 114 899,60 zł 
Podsumowanie: 193 727,92 zł – 114 899,60 zł = 78 828,32 zł – kwota brakująca do zapłaty faktury za 
miesiąc grudzień 2019 r.  
       Koszty wymienione wyżej zgodnie z przepisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w 
gminach muszą być w całości pokrywane z opłat pobranych od właścicieli nieruchomości.  
W związku z powyższym opłaty muszą wzrosnąć, ponieważ system nie zbilansuje się w przypadku 
utrzymywania stawek opłat na dotychczasowym poziomie. Na podstawie wyżej przygotowanej analizy, 
proponowane będą następujące wysokości stawek za gospodarowanie odpadami komunalnymi : 
► 28,00 zł miesięcznie od każdego mieszkańca, 
► 27,00 zł miesięcznie od każdego mieszkańca, w przypadku posiadania przydomowego 
kompostownika. 
Wykonanie powyższej analizy potwierdziło, że należy dokonać urealnienia stawki opłaty za 
gospodarowaniem odpadami komunalnymi, poprzez jej podniesienie do powyższej kwoty. 
Informuje się, że w przypadku podjęcia przez Radę Miejską w Stroniu Śląskim w/w uchwały każdy 
właściciel nieruchomości otrzyma zawiadomienie o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi wyliczonej na podstawie danych wskazanych w dotychczasowej deklaracji. Właściciele 
nieruchomości zobowiązani są do uiszczania przedmiotowej opłaty w wysokości podanej  
w zawiadomieniu. W związku ze zmianą wysokości opłaty, mieszkańcy nie mają obowiązku składania 
nowych deklaracji.  
       Na podstawie dokonanej analizy dotyczącej funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami 
komunalnymi na terenie Gminy Stronie Śląskie wynika, iż w systemie brakuje znacznej ilości osób,  
w stosunku do osób zameldowanych na terenie gminy. Mając na uwadze fakt, iż istnieje 
przypuszczenie, że złożone deklaracje nie są zgodne ze stanem faktycznym, gmina przystępuje do 
weryfikacji danych zawartych w deklaracjach śmieciowych dotyczących liczby mieszkańców 
zamieszkujących nieruchomości (jednorodzinne i wielolokalowe w Spółdzielniach i Wspólnotach 
Mieszkaniowych) na terenie Gminy Stronie Śląskie. Straż Miejska rozpoczęła kontrole ilości osób 
zamieszkujących daną nieruchomość pod kątem złożonych deklaracji śmieciowych. Strażnicy  
sprawdzają liczbę osób zamieszkujących dany lokal porównując te dane z informacją wpisaną do 
deklaracji. Sprawdzane jest również, czy mieszkańcy segregują odpady. Kontrolą objęci są także 
przedsiębiorcy.  W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji  
zostaną wysłane wezwania o udzielenie wyjaśnień w powyższym zakresie oraz do złożenia nowej 
deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wykazując stan faktyczny 

zgodny z rzeczywistością. Apelujemy do mieszkańców nieruchomości jednorodzinnych, aby sami 
zgłaszali się w celu złożenia rzetelnej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi. Natomiast mieszkańcy Spółdzielni i Wspólnot Mieszkaniowych proszeni 
są o składanie aktualnych oświadczeń o liczbie osób zamieszkałych do  Spółdzielni i Wspólnot 
Mieszkaniowych. Niewypełnienie tego obowiązku prowadzi do wydania decyzji 
administracyjnej w tej sprawie ze skutkiem powstania zaległości i odsetek. Powyższe kontrole 

mają na celu uszczelnienie systemu, rzetelne dane w deklaracji i wpłacanie zobowiązań za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi jest warunkiem niepodnoszenia stawek dla mieszkańców. 

POJEMNIK: 
stawka od  
01.12.2019 r. 

stawki przed zmianą 
zmieszane segregowane 

80 l 3,90 zł 34,00 zł 24,00 zł 

120 l 5,80 zł 50,00 zł 36,00 zł 

240 l 11,70 zł 100,00 zł 72,00 zł 
1100 l 54,00 zł 220,00 zł 180,00 zł 
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      APEL DO MIESZKAŃCÓW O WŁAŚCIWĄ SEGREGACJĘ 
ODPADÓW KOMUNALNYCH 
Ze względu na potwierdzone liczne przypadki nieprawidłowej segregacji 
odpadów komunalnych przez mieszkańców, Burmistrz Stronia Śląskiego 
przypomina o konieczności właściwej segregacji odpadów, zgodnie z 
regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stronie 
Śląskie. 
Z informacji (również dokumentacja fotograficzna) przekazanych przez 
firmę odbierającą odpady komunalne z terenu Gminy Stronie Śląskie 
wynika, że w wielu gospodarstwach domowych nienależycie 
segregowane są odpady komunalne. Nieczystości które powinny trafiać 
do pojemnika na odpady zmieszane często znajdowały się w pojemniku 
na odpady selektywne. Zgodnie z obowiązującym prawem jesteśmy 
jako gmina zobowiązani do ograniczenia masy odpadów trafiających 
na składowiska i osiągnięcia wymaganego poziomu recyklingu. 
Sposobem na wypełnienie w/w obowiązków jest między innymi 
prawidłowa segregacja „u źródła”, czyli w Państwa domach gospodarstwach domowych.. 
Bardzo proszę o przestrzeganie zasad, dotyczących gromadzenia odpadów w sposób selektywny. 
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 RAPORT MIESIĘCZNY Z DZIAŁALNOŚCI PUNKTU INFORMACYJNO  
 – KONSULTACYJNEGO W STRONIU ŚLĄSKIM ZA STYCZEŃ 2020 

W miesiącu styczniu 2020 roku odbyło się  8  
spotkań Grupy Wsparcia dla Osób z Problemem 
Alkoholowym.  Przeciętnie w spotkaniu 
uczestniczyło  5 osób.  Spotkania Grupy Wsparcia 
odbywają się systematycznie w każdy 
poniedziałek i środę,  w godzinach od 17.00 – 
20.00.  
 W każdy wtorek miesiąca w Punkcie 
Informacyjno – Konsultacyjnym  w godzinach od 
17.00 do 20.00 mieszkańcy Miasta i Gminy 
Stronie Śląskie mogą korzystać  z poradnictwa 
w zakresie problemu uzależnień oraz 
przeciwdziałania przemocy domowej.  
W omawianym okresie w Punkcie Informacyjno - 
Konsultacyjnym udzielono 12 porad dotyczących: 
♦możliwości podjęcia terapii odwykowej  
w  placówkach stacjonarnych  
♦motywowania do udziału w Grupie Wsparcia dla 
Osób Uzależnionych   
♦motywowania do udziału w Grupie Wsparcia dla 
Rodzin Osób Uzależnionych  
♦pomocy w sporządzaniu stosownych pism – 
wniosków o nałożenie obowiązku leczenia 
odwykowego skierowane do Komisj i 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych    
♦ wspierania  w  utrzymaniu  wczesnej abstynencji 
– porady te dotyczyły osób, które uczestniczą   

w zajęciach  
terapeutycznych dla 
osób uzależnionych 
♦działań  
zapobiegających oraz 
pomocy   w radzeniu 
sobie z nawrotem  – 
porady dotyczyły osób uzależnionych 
♦wsparcia dla członków rodzin oraz osób  
będących w związkach  z  pijącymi  
♦problemów związanych z przemocą domową.  
We wtorki od 17.00 do 18.00 odbywają się 
spotkania Grupy Wsparcia dla Rodzin Osób  
z Problemem Alkoholowym. Obecnie udział bierze 
średnio  7—8 osób.  
W ramach działań Punktu Informacyjno – 
Konsultacyjnego funkcjonuje Telefon  
Zaufania  698908002: od poniedziałku do środy 
w godzinach 17.00 do 20.00.   
Można uzyskać tu informacje dotyczące 
możliwości  uzyskania pomocy w sytuacji 
kryzysowej, przemocy domowej, leczenia 
odwykowego, porad prawnych. 
             
                    
                         mgr Elżbieta Kordas, pedagog  
          Certyfikowany Specjalista Terapii Uzależnień 

Dane kontaktowe do Radnych VIII 
kadencji Rady Miejskiej Stronia 

Śląskiego 

 

Dariusz Gulij                    tel: 604 635 538 
Balicki Marek                  marek-balicki@wp.pl 
Bora Szymon                  szymonbora29@interia.pl 
Brzezicka Krystyna        tel: 691 816 479 
Dobrowolski Stanisław  03stan@wp.pl  
Chmurzyński Marek       tel: 667 884 551  radny@wp.pl 
Erdmański Tomasz        tel: 720 721 517    
                                         radny.tomasz.erdmanski@gmail.com       
Janiszewska Gabriela    tel: 697 278 572  
                                         gabriela_janiszewska@interia.pl 
Kujawiak Krzysztof        tel: 794 989 555  kkujawiak@interia.pl      
Laskowska Magdalena  tel: 575 780 427  magdalg@interia.pl 
Pakuła Zdzisław              tel: 609 142 133 
Ryczek Wiesław              tel: 661 204 395 
Serafin Jacek                  tel: 602 450 823 
jacekserafin75@wp.pl 
Sławik Remigiusz            remigiuszslawik@gmail.com 
Wiktor Ryszard               tel: 601 259 900, 74 8141 552  
                                          ryszardwiktor@vp.pl 

         11 MARCA   
   DZIEŃ  SOŁTYSA 

 

Wszystkim Sołtysom  
z Gminy Stronie Śląskie  

z okazji Ich święta 
składamy 

najserdeczniejsze  
życzenia dalszych 
sukcesów na rzecz 
rozwoju lokalnych  
społeczności oraz 

dziękujemy za trud  
i zaangażowanie 

włożone w pracę sołtysa. 



Adres redakcji/wydawcy 
Gmina Stronie Śląskie   

ul. Kościuszki 55,   
57- 550 Stronie Śląskie 

Tel. 74 811 77 12   
Fax:  74  811 77 32  email: 

biuroburmistrza@stronie.pl 

 
Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania 
skrótów, zmiany  tytułów, czy podtytułów  
i poprawek stylistycznych oraz odrzucania 
nadesłanych materiałów zgodnie z uchwałą nr 
XIV/90/15 Rady Miejskiej Stronia Śląskiego z dnia 
30 października 2015 r. Nadesłany materiał winien 
cechować się rzeczowym stylem, zwięzłym 
językiem oraz precyzyjnym i logicznym wywodem  
myślowym.  
Prosimy przesyłać artykuły najpóźniej do 15 dnia 
k a ż d e g o  m i e s i ą c a  n a  a d r e s   
e-mail: biuroburmistrza@stronie.pl lub 
dostarczyć osobiście. 
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BEZPŁATNE PORADY ZUS 
W dniu 7 marca 2020 roku w godz. 10.00-11.00 Radni Rady 

Miejskiej Stronia Śląskiego: S. DOBROWOLSKI, W. RYCZEK, G. 
JANISZEWSKA, K. BRZEZICKA, M. LASKOWSKA, Z.PAKUŁA, 
R.WIKTOR, J. SERAFIN organizują  bezpłatnie, podstawowe 
informacje z zakresu ZUS (świadczenia ZUS-owskie) w Biurze 
Radnego  ul. Żeromskiego 6 B w Stroniu Śląskim. Wizyty 
prosimy uzgadniać pod nr tel. 601 259 900.  
 

BIURO RADNYCH  
Magdalena Laskowska, Wiesław Ryczek i Zdzisław Pakuła, 

zapraszają w sprawach samorządowych do Biura przy ul. 
Morawka 31 (przychodnia zdrowia obok Apteki Słoneczna)  
w godzinach 1600-1700..  3 marca 2020 roku dyżur  
w biurze pełni Pan Magdalena Laskowska. 

Redakcja informuje, że biuletyn samorządowy 
Gminy Stronie Śląskie „Nowinki Strońskie” jest 
dostępny również na stronie internetowej pod 
adresem www.stronie.pl → zakładka 
„aktualności”→ zakładka „Nowinki Strońskie” - 
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PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ ZAPRASZA  
Przewodniczący Rady Miejskiej - Ryszard Wiktor 

informuje, że biuro czynne jest w każdy pierwszy poniedziałek 
miesiąca  w godz. 16.00 - 17.00 Stronie Śląskie ul. Żeromskiego 
6 B (piwnica) Kontakt telefoniczny: 601259900 lub 748141552 

       BURMISTRZ STRONIA ŚLĄSKIEGO 
       przyjmuje w sprawach skarg i wniosków 
codziennie od  7:30 - 15:30,  
a we wtorek od 14:00 - 16:00. 
PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ  
przyjmuje w każdy wtorek  od 15:00 - 16:00. 

BEZPŁATNE PORADY PRAWNE 
Bezpłatne porady prawne od poniedziałku do piątku  

w godzinach 8.00-12.00 przy ul. Zielonej 5 w Stroniu Śląskim.  
Nr kontaktowy do punktu:  533 379 675. 
 

XVIII SESJA RADY MIEJSKIEJ STRONIA 
ŚLĄSKIEGO ODBĘDZIE SIĘ 28 LUTEGO 

2020 ROKU O GODZ.10:00 W SALI 
KONFERENCYJNEJ URZĘDU 

MIEJSKIEGO  W STRONIU ŚLĄSKIM. 
 PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD  

1. Otwarcie sesji.  
2. Ustalenie porządku obrad.  
3. Przyjęcie protokołu z XVII sesji Rady Miejskiej 
Stronia  Śląskiego.   
4. Analiza zabezpieczenia pod względem  
bezpieczeństwa pożarowo-powodziowego oraz stan 
wyposażenia jednostek OSP z terenu Gminy Stronie 
Śląskie.  
Temat przygotowuje Komisja Infrastruktury  
i Porządku Publicznego.  
5.Ocena połączeń PKS S.A. w Kłodzku realizowanych 
na   trasach Stronie Śląskie - Kłodzko, Stronie Śląskie 
-  Wrocław. 

     6.Podjęcie uchwały w sprawie apelu do Starosty 
Kłodzkiego w sprawie podjęcia działań na rzecz 
przywrócenia połączeń autobusowych wykonywanych 
przez Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej  
w Kłodzku S.A. ze Stronia Śląskiego do Kłodzka  
i Wrocławia – projekt nr 1. 

     7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie 
Gminy Stronie Śląskie na 2020 rok – projekt nr 2. 

     8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 
XVI/116/19 Rady Miejskiej Stronia Śląskiego z dnia 30 
grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Gminy Stronie Śląskie – projekt 
nr 3. 

     9.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 
XX/146/12 Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim z dnia 
28 maja 2012 r. w sprawie utworzenia publicznego 
żłobka, dla którego organem prowadzącym jest 
Gmina Stronie Śląskie – projekt nr 4. 

     10.Podjęcie uchwały w sprawie  ustalenia na 2020 rok 
planu dofinansowania  form doskonalenia 
zawodowego nauczycieli zatrudnionych 
w przedszkolu i zespole szkół, prowadzonych przez 
Gminę Stronie Śląskie – projekt nr 5. 

     11.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 
XIX/136/12 Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim z dnia 
30 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia opłat za pobyt 
dziecka w żłobku publicznym, dla którego organem 
prowadzącym jest Gmina Stronie Śląskie – projekt nr 
6. 

     12.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 
XIV/98/19 Rady Miejskiej Stronia Śląskiego z dnia 30 
października 2019 r. w sprawie metody ustalenia 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
oraz stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za 
pojemnik – projekt nr 7. 

     13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości 
stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg 
publicznych będących w zarządzie Gminy Stronie 
Śląskie na cele niezwiązane z budową, przebudową, 
remontem, utrzymaniem i ochroną dróg  – projekt nr 
8. 

     14.Sprawozdanie Burmistrza Stronia Śląskiego  
     z bieżącej działalności w okresie między sesjami. 
     15. Interpelacje radnych.  
     16. Zapytania i wolne wnioski.   
     17. Sprawy bieżące Rady Miejskiej.   
     18. Zakończenie XVIII sesji Rady Miejskiej Stronia            
 Śląskiego.  
                                         Przewodniczący Rady Miejskiej 
              Ryszard Wiktor 

 


