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I Wstęp
Zgodnie z art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019r. poz.506)
wójt, burmistrz, prezydent miasta co roku do dnia 31 maja przedstawia radzie gminy raport o stanie
gminy, który obejmuje podsumowanie działalności wójta, burmistrza, prezydenta w roku poprzednim,
w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego.
Niniejszy dokument prezentuje najważniejsze obszary działalności Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój za
2020 rok i zgodnie z art. 28aa ust.4 przywołanej ustawy, Rada Miasta rozpatruje raport, podczas sesji,
na której podejmowana jest uchwała rady gminy w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium
burmistrzowi. Raport rozpatrywany jest w pierwszej kolejności. Nad przedstawionym raportem o
stanie gminy przeprowadza się debatę, w której udział zgłaszają mieszkańcy, których liczba może
wynieść do 15 osób. Po zakończeniu debaty nad raportem o stanie gminy rada gminy przeprowadza
głosowanie nad udzieleniem burmistrzowi wotum zaufania.
II Informacje ogólne
Gmina Jedlina-Zdrój - miejscowość o turystyczno-uzdrowiskowym charakterze, zajmująca
powierzchnię 17,45 km2. Gmina położona jest pomiędzy pasmem Gór Wałbrzyskich i Gór Sowich.
Z trzech stron otaczają miejscowość zalesione stoki wzgórz: Rzepiska, Mniszego Lasu, Kobieli i jednym
z najbliższych i najwyższych szczytów w okolicy Borowej o wysokości 854 m.n.p.m. wraz z wybudowaną
wieżą widokową.
Gminne jednostki organizacyjne:
1) Urząd Miasta Jedlina-Zdrój,
2) Ośrodek Pomocy Społecznej w Jedlinie-Zdroju, od października 2020r. Centrum Usług
Socjalnych
3) Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Janusza Korczaka w Jedlinie-Zdroju
4) Centrum Kultury wraz z Biblioteką Publiczną,
5) Żłobek Miejski
Statystyka za rok 2020 wg stanu na 31 grudnia:
Liczba mieszkańców - 4506 osób, w tym 2418 kobiet.
Liczba urodzeń – 34
Liczba zgonów – 87
Liczba zameldowań – 65
Liczba wymeldowań – 25
Liczba ślubów – 37, w tym w siedzibie USC - 20 i 17 poza siedzibą
Liczba rozwodów – 20
Liczba ślubów kościelnych - 26
Liczba osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP – 142, w tym 64 kobiet (z prawem do zasiłku 29,
w tym 17 kobiet)
Działania w czasie pandemii
Rok 2020 był szczególny ze względu na panującą pandemię koronawirusa Sars-Cov-2. W gminie JedlinaZdrój panowały ogólnopolskie obostrzenia i nakazy, które miały wpływ na realizację zadań i zmianę
trybu działań. Część instytucji pracowała w trybie rotacyjnym, z uwzględnieniem zaleceń Kancelarii
Rady Ministrów, w tym pracy zdalnej jak Urząd Miasta czy Centrum Kultury. Po raz pierwszy dzieci
uczyły się zdalnie z wykorzystaniem części sprzętu, który Gmina zakupiła w ramach rządowych
programów: „Zdalna Szkoła” (32 tablety i 5 laptopów ok. 60.000 zł) i „Zdalna Szkoła plus” (18 laptopów
na kwotę 45 tys. zł.). Dzięki temu Zespół Szkolno-Przedszkolny doposażony został w sprzęt, który
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wypożyczali także uczniowie do nauki w domach. Nowootwarty Żłobek jak i Centrum Kultury na kilka
miesięcy zawiesiło swoją działalność. Natomiast Ośrodek Pomocy Społecznej, który od października
2020 roku funkcjonuje w zmodernizowanej siedzibie realizowało szereg zadań dodatkowych,
dotyczących wsparcia osób w walce z pandemią.
Wszystkie działania prowadzone w walce z pandemią skierowane były na zabezpieczenie zdrowia i
życia mieszkańców Jedliny-Zdroju, organizacji właściwego funkcjonowania Urzędu Miasta w nowej
rzeczywistości, w sposób umożliwiający bezpieczną obsługę interesantów, zabezpieczenie podległych
jednostek organizacyjnych, jednostek oświatowych. Zakupiono maseczki ochronne, które
dystrybuowane były wśród mieszkańców, przekazywane do podległych jednostek organizacyjnych w
tym do jednostek oświatowych oraz dla seniorów. Dodatkowo przekazywane były do szkół, przedszkoli
i żłobka zakupione przez Gminę oraz otrzymane z instytucji zewnętrznych (Starostwo Powiatowe w
Wałbrzychu, Wojewoda Dolnośląski) płyny dezynfekujące, rękawiczki jednorazowe i przyłbice.
Jednocześnie w trosce o zdrowie i życie mieszkańców oraz konieczność obsługi mieszkańców,
pracowników urzędu zaopatrzono w niezbędne środki zabezpieczające, począwszy od odzieży
ochronnej poprzez środki dezynfekujące, a kończąc na zabezpieczeniu miejsc pracy i regularnie
ozonowanych pomieszczeniach.
Urząd na bieżąco dbał o dezynfekcję przystanków autobusowych, myjąc je
i dezynfekując specjalistycznymi środkami. Dezynfekcja prowadzona była również w częściach
wspólnych budynków komunalnych. Na bieżąco przez cały okres pandemii obiekty sportowe na terenie
miasta były dezynfekowane i utrzymywane zgodnie z reżimem sanitarnym, wytycznymi Ministerstwa
Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego. Podpisano także umowę z Stowarzyszeniem Forum
Aktywności Lokalnej NON PROFIT Inkubator Pomysłów Sp. z o.o. na darmowe ozonowanie
pomieszczeń jednostek, w tym szkoły, oraz obiektów sportowych i przystanków komunikacyjnych.
Wszyscy pracownicy Urzędu w miarę możliwości technicznych i posiadanych środków
zabezpieczających oraz przy zachowaniu wysokich standardów bezpiecznej obsługi klientów, na
bieżąco zabezpieczali właściwe funkcjonowanie Urzędu i przychodzących do niego mieszkańców.
Ważnym zadaniem i obowiązkiem Gminy było śledzenie lawinowo pojawiających się wytycznych
i przepisów prawnych oraz bieżąca akcja informacyjna o zasadach zachowania i stosowania się do
obostrzeń krajowych. Przygotowywane ogłoszenia i informacje były publikowane na stronach
informacyjnych urzędu miasta. Przez cały okres pandemii na tablicach ogłoszeń wywieszane były i na
bieżąco uzupełniane materiały informacyjne dotyczące COVID-19, w tym wykazy z numerami
telefonów do instytucji pomocowych i wspierających osoby potrzebujące, informacje o obowiązku
utrzymywania odstępów, noszenia maseczek oraz potrzebie dbania o swoje bezpieczeństwo i higienę
osobistą.
Urząd Miasta i pracownicy na bieżąco utrzymywali kontakt z instytucjami działającymi na rzecz walki
z pandemią (Sanepid, Dolnośląski Urząd Wojewódzki, Ministerstwo Zdrowia) zasięgając opinii
i konsultując się w sprawa właściwego postępowania w walce z pandemią COVID-19.
Sprawnie z zachowaniem rygorów sanitarnych, bez zakłóceń na terenie miasta w 2020 roku
przeprowadzono wybory na Prezydenta RP.
Zgodnie z Ustawą o zarządzaniu kryzysowym i Planem Zarządzania Kryzysowego Miasta Jedlina-Zdrój
Burmistrz Miasta odpowiada za bezpieczeństwo mieszkańców w sytuacjach kryzysowych, m.in. w
przypadku wystąpienia zagrożenia epidemiologicznego i epidemii a zasady postępowania opisuje
odpowiednia procedura, która określa sposób postępowania i odpowiedzialności poszczególnych
służb, inspekcji i straży oraz jednostek organizacyjnych gminy a organem pomocniczym w zapewnieniu
wykonywania tych zadań jest Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego powoływany przez burmistrza.
W skład zespołu wchodzą pracownicy urzędu, kierownicy jednostek organizacyjnych oraz
przedstawiciele służb i straży.
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W roku 2020 GZZK realizował zadania ustawowe od początku pandemii, spotykając się kilkukrotnie na
posiedzeniach doraźnych w celu ustalenia zasad funkcjonowania urzędu i jednostek gminy, obiegu
informacji i prowadzenia analiz rozwoju zagrożeń w mieście. monitorował jego stan, który na bieżąco
omawiano z burmistrzem miasta.
Zgodnie z siatką odpowiedzialności Planu Zarzadzania Kryzysowego i udzielonym upoważnieniom za
wykonanie zadań z zakresu opieki społecznej odpowiadał Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej, który
realizował bardzo duży zakres obowiązków. Od początku pandemii Kierownik Ośrodka Pomocy
Społecznej uczestniczył we wszystkich spotkaniach organizowanych przez Burmistrza Miasta wspólnie
z Sekretarzem Gminy oraz Z-ca Burmistrza i GZZK. Na bieżąco monitorowano wszelkie wytyczne w
zakresie postępowań na terenie kraju w związku z pandemią. Informacje były wymieniane w formie
mailowej zarówno z Sekretarzem Miasta jak i inspektorem odpowiedzialnym za sprawy kryzysowe w
zakresie konkretnych działań wobec ludności. Bezpośrednio i w sposób ciągły pozostano w kontakcie
telefonicznym 24h, wymieniając wszelkie ważne informacje.
Najważniejsze działania realizowane wspólnie z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Jedlinie-Zdroju w
czasie pandemii:
1. Upowszechnianie i ustalanie miejsc izolacji utworzonych przez powiat.
2. Upowszechnianie informacji o miejscach, w których możliwe było wykonywanie testów na
terenie powiatu.
3. Pomoc i współpraca w pozyskaniu środków ochrony osobistej.
4. Dzielenie się Dobrymi Praktykami w walce z pandemią z gmin ościennych
5. Przekazywanie wytycznych ministerstwa w zakresie organizacji pracy jednostek
samorządowych
6. Wymiana informacji pozyskanych z PSSE w zakresie sytuacji losowych- w odniesieniu do
sytuacji klientów OPS
7. Stała 24 h wymiana informacji o mieszkańcach potrzebujących wsparcia w zakresie
codziennego funkcjonowania związku z pozostawaniem w kwarantannie bądź izolacji
domowej, z różnych przyczyn nie zgłaszających się bezpośrednio do OPS lub za pomocą
aplikacji im dedykowanych PDP.
8. W ramach Korpusu Solidarnościowego wdrożony został w gminie program „Wspieraj Seniora”,
realizowany przez OPS wspólnie z wolontariuszami. Od miesiąca listopada 2020 do nadal,
pomocą i wsparciem ośrodka w codziennych czynnościach życiowych (zakupy, wykup leków,
rozmowa, pomoc w załatwieniu spraw urzędowych i innych) objęto 28 mieszkańców w wieku
70+, którzy zdecydowali się pozostać w domach w okresie pandemii.
9. Współuczestniczenie w tworzeniu wszelkich informacji dla mieszkańców związanych z
pandemią.
10. Od początku pandemii tj. marca 2020 OPS realizował zadanie POMOC OSOBOM
POTRZEBUJACYM, obejmując wsparciem osoby będące na kwarantannie i izolacji
(pomoc psychologiczno-pedagogiczna, dostarczenie gorących posiłków, zrobienie zakupów,
wykup leków itp.), Tym samym zgodnie zaleceniami ministerialnymi, od marca jednostka
funkcjonowała dla mieszkańców również w trybie dyżuru do godz.19 każdego dnia tygodnia.
11. W roku 2020 ośrodek włączył się w akcję Mieszkańcy szyją maseczki, pozyskiwał materiały i
dystrybuował uszyte maseczki.
12. Przez cały okres pandemii OPS w sytuacjach narastających zakażeń w powiecie mógł liczyć na
wsparcie 16 brygady WOT, która w pierwszym półroczu roku 2020 wspólnie z pracownikami
ośrodka dystrybuowała paczki żywnościowe wśród mieszkańców Jedliny.
13. OPS stosując minimalne ograniczenia dla klientów pozostawał przez cały okres pandemii
otwarty dla klientów. Pracownicy świadczyli pracę w terenie w związku z narastającymi
sytuacjami dewiacyjnymi: alkoholizm w rodzinach, przemoc, nie należyte wykonywanie funkcji
opiekuńczo-wychowawczej wobec dzieci. Tym samym należało dbać o stosowne
zabezpieczenie pracowników świadczących pracę.
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14. Od początku pandemii OPS otrzymywał z PSSE informacje o osobach będących w kwarantannie
lub izolacji domowej, dzięki czemu mógł natychmiast reagować i pomagać osobom nie
mogącym samodzielnie czy z wykorzystaniem bliskich zaspokoić swoich podstawowych
potrzeb życiowych (zakupy, leki, środki czystości). Wykaz ten również pozwalał na sprawną
realizację odbioru odpadów od osób będących w izolacji.
W ramach walki z pandemią zakupiono:
- 3 szt. ozonatora powietrza – przekazano do użytku szkole oraz żłobkowi
- bezdotykowe dozowniki do dezynfekcji rąk (we wszystkich jednostkach)
- rękawice - specjalne - wirus covid-19
- przyłbice ochronne oraz maseczki
- worki na śmieci - specjalne dla osób zakażonych covid-19
- maseczki antywirusowe - dla pracowników UM
- 100 testów kasetkowych wraz z nakłuwaczami jednorazowymi do wykrywania przeciwciał.
III Informacje Finansowe
Budżet Gminy Jedlina – Zdrój przyjęty został Uchwałą Nr XIV/91/19 Rady Miasta Jedlina– Zdrój z dnia
19 grudnia 2019r. W trakcie roku kwoty dochodów i wydatków ulegały zmianom wprowadzanymi
stosownymi uchwałami Rady Miasta oraz zarządzeniami Burmistrza Miasta. Ostatecznie po zmianach
plan dochodów wyniósł: 28.474.463,91 zł, natomiast plan wydatków 29.915.791,91 zł, tworząc tym
samym planowany deficyt w wysokości: 1.441.328,00 zł. Realizacja zadań gospodarczych
spowodowała, że wykonanie budżetu po stronie dochodów wyniosła 25.621.509,76 zł (89,98%),
natomiast kwota wykonanych wydatków wyniosła 26.461.720,37 zł (88,45 %). Z porównania obu kwot
wynika, że w okresie sprawozdawczym działalność Gminy Jedlina-Zdrój zakończyła się deficytem w
wysokości: - 840.210,61 zł /niższym o 601.117,39 zł. Jest to wynik prowadzenia racjonalnej gospodarki
finansowej. Budżet omawianego roku pozwolił na realizację większości zaplanowanych w projekcie
zadań. Dynamikę budżetu 2020r. w porównaniu do roku ubiegłego przedstawia poniższa tabela:
Tab. Nr 1 Dynamika budżetu gminy Jedlina-Zdrój w latach 2019/2020
Tytuł
Dochody
w tym:
Dotacje i środki na
inwestycje
Udziały PIT
Podatek od
nieruchomości
Sprzedaż mienia

2019 rok
26.402.884,37

2020 rok
25.621.509,76

Dynamika
- 2,96 %

4 541 021,35

2.515.875,96

-44,59 %

3 695 284,96

3 603.007,72

- 2,49 %

2 664 812,52
868 717,39

2 535.576,50
1.170.731,91

- 4,85 %
134,77 %

Wydatki
w tym :
Majątkowe

24 135 737,99

26.461.720,37

9,64 %

4.690.590,56

5.387.966,67

14,87 %

WYNIK

2 022 083,61

- 840.210,61

-141,56 %

Wolne środki

1 075 240,29

847.825,92

-21,15%

Największą pozycję dochodów budżetu stanowiły subwencje i dotacje z budżetu państwa na realizację
zadań zleconych , głównie na zasiłki i pomoc społeczną – łącznie do budżetu wpłynęło z tego tytułu:
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12.831.091,10 tj. 50% dochodów ogółem. Drugim co do wielkości dochodem w gminie był dochód ze
sprzedaży mienia gminnego oraz dochód z udziału w podatkach – 14-15%. To pozytywny trend
obrazujący rozwój naszej gminy oraz wzrost osób zainteresowanych inwestycją mieszkaniową.
Kolejnym co do wielkości dochodem własnym, w skład którego wchodzą m.in.: podatek od
nieruchomości, rolny, leśny, transportowy oraz opłaty lokalne był dochód z podatków i opłat którego
realizacja w roku 2020 wyniosła: 3.293.951,76 zł tj. 13% dochodów ogółem. Na poziomie – 8 % do
budżetu gminy spłynęły pozostałe dochody.
Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów w budżetu Gminy Jedlina-Zdrój w 2020r.

Źródła dochodów Gminy Jedlina-Zdrój w 2020 roku
dochody majątkowe

podatki i opłaty

udziały w podatkach

pozostałe dochody

8%

subwencje i dotacje

15%

14%

13%

50%

Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu miasta za 2020r. w ujęciu procentowym.

WYDATKI GMINY JEDLINA-ZDRÓJ W ROKU 2020
pozostałe
9%
administracja
12%

rodzina,pomoc
społeczna
42%

drogi
3%
kultura i sport
5%
gospodarka
komunalna
3%
gospodarka
mieszkaniowa
9%

oświata
17%

7

Największą pozycję wydatków miasta stanowią wydatki związane z wypłatą zasiłków z pomocy
społecznej i obsługą tych zadań tj. 11.181.914,52 zł - 42 % wydatków ogółem.
Drugimi co do wielkości pozycjami są wydatki na oświatę w mieście – 17 %. Wydatki na inwestycje
wyniosły w roku 2020 kwotę: 5.387.966,67 zł. Miasto pozyskało i wykorzystane dofinansowanie
w wysokości: 2.515.875,96 zł. Obsługa zadłużenia gminy w wysokości: 256.272,17 zł stanowi zaledwie
0,97 % wydatków ogółem. Wydatki majątkowe zostały wykonane w 88,45 %.
Wskaźniki zadłużenia miasta.
Na dzień przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedlina-Zdrój – Uchwałą Rady Miasta
Nr XIV/90/19 z dnia 19 grudnia 2019r., wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań miasta
wynosił: 10,01 % przy dopuszczalnym – 15,78%.
Utrzymanie właściwej zdolności kredytowej umożliwia wykorzystanie określonych źródeł dochodów z
budżetu Unii Europejskiej, który wymaga wkładu własnego miasta. Takie finansowanie nie może
doprowadzić jednak do pogorszenia sytuacji finansowej miasta.
Wartości wskaźników, które określają sytuację finansową miasta, ujęte w Wieloletniej Prognozie
Finansowej na lata 2019-2027, podlegają urealnieniu przy zmianie czynników mających wpływ na ich
wielkość, tak, aby zapewnić realność prognozy. Po uwzględnieniu dokonanych zmian budżetu w dniu
30.12.2020r. wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań miasta wynosił: 6,03 % przy
dopuszczalnym – 19,14 %.
IV Informacja o stanie mienia komunalnego
Obiekty, budowle i urządzenia techniczne będące własnością Gminy Jedlina-Zdrój:
1) Obiekty szkolne:
Zespół Szkolno-Przedszkolny im. J. Korczaka w Jedlinie-Zdroju: bud. A przy ul. Jana Pawła II 5, oraz
Budynek B przy ul. Słowackiego 5.
2) Obiekty kulturalne – Centrum Kultury - ul. Piastowska 13,
3) Pozostałe obiekty:
–
budynek Urzędu Miasta przy ul. Poznańskiej 2 i ul. Poznańskiej 8
–
budynek Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Piastowskiej 11,
–
kaplica cmentarna.
Budowle i urządzenia techniczne:
–
59 dróg gminnych, o łącznej długości 30,94 km,
–
11 obiektów sportowych (boisko sportowe, boisko treningowe, wyciąg narciarski, letni tor
saneczkowy, 3 boiska do gry w kule, kort tenisowy, boisko wielofunkcyjne ogólnodostępne dla dzieci i
młodzieży przy ul. Jana Pawła II 5, boisko wielofunkcyjne w rejonie ulicy Bloki Kolejowe, boisko
przyszkolne przy ul. Kłodzkiej, Skatepark, PUMPTRACK, Park Aktywności – ściana wspinaczkowa, Park
Linowy).
–
Inne tj. (promenada uzdrowiskowa, Park Zdrojowy, Szlak Turystyczno-Rekreacyjny,
6 ogródków jordanowskich, zbiornik retencyjny, Uzdrowiskowa Hala Spacerowa).
Dane dotyczące gruntów komunalnych:
Wg prowadzonej ewidencji gruntów wynika, że gmina Jedlina-Zdrój według stanu na 31.12.2020r.
posiadała gruntów ogółem 191,333 ha. W strukturze tych gruntów, dominowały - lasy 56,66 ha
(30,00 % ogółu) oraz tereny komunikacyjne – 41,70 ha(odpowiednio 21,80 %).
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Tab. Nr 2. Struktura gruntów w gminie Jedlina-Zdrój
Wyszczególnienie

Powierzchnia (31.12.2020)

Grunty orne

10,7089 ha

Łąki trwałe

2,0169 ha

Pastwiska trwałe

10,7843 ha

Lasy

56,6631 ha

Grunty zadrzewione i zakrzewione

0,3073 ha

Tereny mieszkaniowe

11,9585 ha

Tereny przemysłowe

0,0028 ha

Tereny zabudowane inne

11,3954 ha

Zurbanizowane tereny niezabudowane

34,8757 ha

Tereny rekreacyjno - wypoczynkowe

8,3898 ha

Tereny komunikacyjne

41,6969 ha

Tereny różne

0,1151 ha

Nieużytki

0,1097 ha

Wody

2,4648 ha
Ogółem:

191,3327 ha

Powierzchnia gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste według ewidencji Starostwa Powiatowego
wyniosła na dzień 31.12.2020r. 16,22 ha.
Sposób rozdysponowania mienia komunalnego na dzień 31.12.2020r. przedstawia się następująco:
•
umowy najmu, dzierżawy, użyczenia i użytkowania – 19,00 ha,
•
będące w użytkowaniu wieczystym: 7,64 ha,
•
oddane w trwały zarząd: 1,90 ha.
Ogólne wielkości dotyczące rzeczowego majątku trwałego
Na dzień 31 grudnia 2020r. mienie komunalne gminy Jedlina-Zdrój, będące w dyspozycji i użytkowaniu
jednostek organizacyjnych, uwzględniając jego wartość, ujmowaną w prowadzonej ewidencji
księgowej po uwzględnieniu zużycia w postaci umorzenia, wartość netto tego mienia obejmowała
kwotę łączną 57.394.715,67 zł.
Wielkość środków trwałych w poszczególnych grupach rodzajowych wg stanu netto na dzień
31 grudnia 2020r. przedstawia poniższe zestawienie:

9

Tab. Nr 3. Wartość środków trwałych
Lp.

Wyszczególnienie

Stan na 31.12.2020r.

1

Grunty

5.208.153,28

2

Budynki ,lokale, prawa do lokali

16.042.550,55

3

Obiekty inż. lądowej i wodnej

35.348.584,39

4

Kotły i maszyny energetyczne

0,00

5

Maszyny, urządzenia i aparaty
ogólnego stosowania

90.800,18

6

Urządzenia techniczne

124.939,23

7

Środki transportowe

143.434,40

8

Narzędzia, przyrządy i
wyposażenie

579.688,04

Ogółem

57.394.715,67

Z powyższej tabeli wynika, że w wartości netto środków trwałych dominującą pozycję stanowią trzy
pozycje: obiekty inżynierii lądowej i wodnej – 61,59 %, budynki i lokale – 27,96 % oraz grunty – 9,08 %.
Powyższe trzy grupy stanowią łącznie 98,63 % ogólnej wartości tych środków.
Wartości niematerialne i prawne
Kolejną pozycją w majątku trwałym gminy Jedlina-Zdrój, są wartości niematerialne i prawne. Wartość
netto tej pozycji majątku wynosi na dzień 31.12.2020r. 354.567,45 zł.
Zmiany w składnikach środków trwałych
W omawianym okresie nie odnotowano istotnych zmian w wielkościach środków trwałych będących
w dyspozycji jednostek organizacyjnych. Zmiany, jakie nastąpiły w stanie posiadanego majątku,
znajdują odzwierciedlenie w ich ewidencjach księgowych, a tym samym znalazły odzwierciedlenie
w przedstawianych zestawieniach liczbowych.
Największe zmiany odnotowano w Urzędzie Miasta Jedlina-Zdrój. Z prowadzonej ewidencji księgowej
środków trwałych wynika, że w okresie od 1 stycznia 2020r. do 31 grudnia 2020r. w oparciu o
dokumenty OT i PT zwiększono ich wartość brutto o kwotę łączną 6.417.774,95 zł. Powyższe zmiany
wynikały z przyjmowania na stan ewidencyjny środków trwałych uzyskiwanych w wyniku realizacji
zadań inwestycyjnych miasta.
Zmniejszenia wartości dotyczyły w większości budynków mieszkalnych, w których sprzedaż lokali
spowodowała wyłączenie całkowite budynku z ewidencji miasta.
Dochody uzyskane z tytułu wykonania prawa własności i innych praw majątkowych.
Dochody gminy uzyskane z majątku gminy przedstawia tab.4, w której dla porównania zestawiono
dochody za rok 2019r. i za 2020r.
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Tab. Nr 4. Dochody majątkowe gminy Jedlina-Zdrój
Wyszczególnienie

Wykonanie
za rok 2019 r.

Wykonanie
za rok 2020 r.

% wykon. planu
rocznego

Dochody z dzierżawy i najmu

633.117,13

659.418,05

88,75 %

Dochody z wieczystego
użytkowania

151.564,16

57.133,04

98,51 %

Dochody ze sprzedaży
majątku

868.717,39

1.170.731,91

74,64 %

1.653.398,68

1.887.283,00

X

Ogółem

W roku 2020 wpływy do budżetu miasta, uzyskane ze sprzedaży majątku wyniosły łącznie:
1.170.731,91 zł, tj.. 74,64 % planu rocznego (1.568.541,00 zł).
Ilościowa struktura sprzedaży ważniejszych nieruchomości w 2020r. w wysokości: 981.564,93 zł
obejmowała m.in.:
- sprzedaż 20 lokali mieszkalnych,
- sprzedaż 10 nieruchomości gruntowych niezabudowanych,
- sprzedaż 3 nieruchomości gruntowych zabudowanych ,
- sprzedaż 4 służebności gruntów,
- wpływy ze sprzedaży ratalnej z lat poprzednich,
- wpływy z planu podziału syndyka za zbycie lokalu mieszkalnego przed upływem 5 lat.
Wpływy ze sprzedaży drewna wyniosły – 76.366,98 zł.
Wielkości udziałów, akcji i aportów
Udziały, akcje i aporty miasta Jedlina-Zdrój, wynoszą wg stanu na dzień 30.12.2020r. łączną kwotę
15.600,00 zł i obejmują akcje nabyte w Agencji Rozwoju Regionalnego w Wałbrzychu w wysokości:
5.000,00 zł oraz akcje nabyte od Spółki InWałbrzych w wysokości: 10.600,00 zł.
V Gospodarka mieszkaniowa
Zasady gospodarowania oraz politykę mieszkaniową określa Uchwała nr XXXVIII/231/18 z dnia Rady
Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 28.02.2018 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania
mieszkaniowym zasobem gminy Jedlina-Zdrój na lata 2018-2022. Zgodnie z jego treścią określono
w nim aktualny stan bazy mieszkaniowej wraz z zasadami zarządzania lokalami i budynkami
wchodzącymi w skład mieszkaniowego zasobu gminy. Zasady wynajmowania lokali regulowała
Uchwała nr X/52/15 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 30 września 2015r. w sprawie zasad
wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Jedlina-Zdrój. W dniu 30
listopada 2020 roku Rada Miasta Jedlina-Zdrój podjęła uchwałę nr XXIV/151/20
w sprawie zasad
wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Jedlina-Zdrój.
Na dzień 31.12.2020 r. Gmina posiadała 4 budynki mieszkalne stanowiące w 100% własność Gminy
oraz posiadała udziały w 90 budynkach należących do wspólnot mieszkaniowych (w tym w 3
budynkach gmina posiadała udziały tylko do lokali niemieszkalnych)
Mieszkaniowy zasób gminy obejmował 243 lokale. W 2020 roku zawarto 24 umowy najmu lokali oraz
6 aneksów dot. przepisania najmu po zmarłych osobach. Liczba gospodarstw domowych oczkujących
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na lokal na dzień 31.12.2020 r. wynosi - 25. Odzyskano 11 lokali. Gmina przejęła w drodze darowizny
od osoby fizycznej lokal mieszkalny położony w Jedlinie-Zdroju przy ul. Ogrodowej 2/4.
W trwałym zarządzie znajduje się 1,9 ha gruntów tj.
1. nieruchomość zabudowana budynkiem OPS - ul. Piastowska 11,
2. nieruchomość zabudowana budynkiem, w którym mieści się szkoła oraz żłobek ul. Słowackiego 5,
3. nieruchomość zabudowana budynkiem szkoły - ul. Jana Pawła II 5.
Ponadto Gmina posiada 2 lokale użytkowe. Lokale te są użytkowane na podstawie zawartych umów
najmu. W 2020 roku ogółem zawarto 24 umowy najmu lokali mieszkalnych i umów najmów socjalnych
lokali. Umowy najmu zawarto min. w związku z:
- dokonanymi zamianami lokali,
- koniecznością przedłużenia umów na najem socjalny lokalu,
- przywróceniem umowy najmu w związku ze spłatą zadłużenia za lokal,
- realizacją wyroków Sądu,
- oddaniem w najem lokalu dla osób ujętych w wykazie osób oczekujących na najem lokalu
mieszkalnego oraz najem lokalu socjalnego.
Nieruchomości udostępnione z zasobu w formie dzierżawy, najmu, użyczenia oraz użytkowania
obejmowały 19,00 ha powierzchni. Na dzień 31.12.2020r. obowiązywało 816 podpisanych umów na
dzierżawę oraz użyczenie.
Systematycznie prowadzona jest sprzedaż mieszkań, a także innych nieruchomości gminnych, w tym
gruntów zabudowanych i niezabudowanych. Dochód ze sprzedaż stanowi znaczną część dochodów
gminy, to też staramy się przygotować atrakcyjne oferty pod budownictwo mieszkaniowe, a także pod
inwestycje zapewniające rozwój miasta i uzdrowiska.
Sprzedaż mienia w roku 2020 wyniosła łącznie 34 nieruchomości, w tym:
- lokale mieszkalne na rzecz najemcy - 15
- lokale mieszkalne w przetargu - 3
- lokale niemieszkalne na rzecz najemcy - 2 (garaż Partyzantów, Piastowska 50)
- lokale niemieszkalne w przetargu - 2 (garaż Kłodzka, Piastowska 42)
- działki niezabudowane - 10
- działki zabudowane - 3 (Poznańska dz. 688/2, Mickiewicza dz.560/1, Chrobrego dz.321/11)
Oferta inwestycyjna Gminy jest na bieżąco aktualizowana i udostępniana na stronie internetowej.
Zakupione zostały oraz ustawione banery informujące o nieruchomościach przeznaczonych na
sprzedaż.
Transport publiczny
Realizacja zadania gminy w zakresie lokalnego transportu zbiorowego obywa się poprzez zawarcie
porozumienia międzygminnego z dnia 6.07.2012 roku w sprawie powierzenia Gminie Wałbrzych zadań
Gminy Jedlina-Zdrój w zakresie transportu zbiorowego. W wyniku zawarcia wymienionego
porozumienia Gmina Jedlina-Zdrój jest obsługiwana przez linię komunikacyjną nr 5. Ponadto na terenie
Gminy Jedlina-Zdrój regularne przewozy pasażerskie realizowane są przez firmę pn.: Centrum
Nieruchomości i Transportu - Beata Żołnieruk z/s w Głuszycy przy ul. Kłodzkiej 8.

VI Informacja o realizacji polityk, programów i strategii, w tym ład przestrzenny
ŁAD PRZESTRZENNY
W Gminie Jedlina-Zdrój obowiązują następujące dokumenty planistyczne:
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- Studium uwarunkowań i kierunków przestrzennego zagospodarowania gminy Jedlina-Zdrój przyjęte
Uchwałą Nr XXXIX/208/2010 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 10 listopada 2010 roku.
Tab. Nr 5 Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego:
L.p.

Nazwa

Numer Uchwały
Rady Miasta

Dziennik Urzędowy

Data
publikacji

1.

Miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego dla terenów położonych
w rejonie ul. Kłodzkiej w Jedlinie-Zdroju

XV/85/16 z dnia
25 lutego 2016 r.

Dz. Urz. Woj. Doln.
2016, poz. 1194

07.03.2016 r.

2.

Miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego dla terenów położonych
pomiędzy ul. Kłodzką, ul. Dworcową i
granicą obrębu Jedlina-Zdrój - Jedlinka w
Jedlinie-Zdroju

XXXII/197/14 z
dnia 30 stycznia
2014 r.

Dz. Urz. Woj. Doln.
2014, poz. 1487 z
dnia 21 marca 2014
r.

21.03.2014

3.

Miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego dla terenów położonych
w rejonie ul. Piastowskiej, ul.
Wałbrzyskiej i terenu kolejowego w
Jedlinie-Zdroju.

XXI/136/12 z dnia
29.11.2012 r.

Dz. Urz. Woj. Doln.
2013.1087

15.02.2013 r.

4.

zmiana miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego
miasta Jedlina – Zdrój dla działek nr 174 –
190, obręb Jedlina – Zdrój

XXXVIII/234/18
Rady Miasta
Jedlina – Zdrój z
dnia 28 lutego
2018 roku

Dz. Urz. Woj. Doln.
2018, poz. 1205

09.03.2018 r.

5.

Miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego miasta Jedlina-Zdrój

XLIV/265/18 z
dnia 27.09.2018

Dz. Urz. Woj. Doln. Z
dnia 2018.10.26 poz.
5244

26.10.2018 r.

STRATEGIE I PROGRAMY WRAZ Z INFORMACJĄ O ICH REALIZACJI
1. Strategia Rozwoju Gminy Jedlina-Zdrój na lata 2011-2020 została przyjęta Uchwałą Rady
Miasta Jedlina-Zdrój Nr XII/62/11 z dnia 25 listopada 2011 r.
Strategia gminy jest długofalowym scenariuszem rozwoju gminy określającym: misję, docelową wizję
rozwoju, cele strategiczne, zadania szczegółowe oraz sposób ich realizacji, który służyć będzie
zaspokojeniu potrzeb mieszkańców wspólnoty samorządowej. Odpowiedzialność za jakość życia
wspólnoty samorządowej spoczywa w rękach władz samorządu gminy. Przyjęcie tej odpowiedzialności
przez władze lokalne rodzi potrzebę efektywnego i kreatywnego zarządzania zasobami gminy, tak aby
ich wykorzystanie przyczyniało się do jak najlepszego zaspakajania zbiorowych potrzeb mieszkańców
oraz kreowania warunków do wszechstronnego indywidualnego rozwoju.
Misję gminy Jedlina-Zdrój określono słowami: „Jedlina – Zdrój zawsze atrakcyjna – jako nowoczesne
uzdrowisko o randze krajowej i europejskiej, wykorzystująca naturalne walory przyrodnicze,
historyczne i kulturowe, zachowująca zrównoważony rozwój przy aktywnym współudziale i dla dobra
społeczności lokalnej”. Każdemu celowi obszarowemu przypisano zbiór celów strategicznych i
operacyjnych, których realizacja powinna doprowadzić do osiągnięcia określonych 4 celów
obszarowych. Poniżej cele wraz z zadaniami, które przyczyniły się do ich realizacji:
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a) Przedsiębiorczość i infrastruktura – gmina atrakcyjna dla biznesu zainteresowanego
uzdrowiskowym, ekologicznym, przestrzennym i historycznym rozwojem miasta.
Oferta inwestycyjna Gminy jest na bieżąco aktualizowana i udostępniana na stronie
internetowej.
b) Działalność kulturalna i infrastruktura społeczna – partycypacja mieszkańców w rozwój
bezpiecznego i samorządnego miasta.
Zrealizowano Budowę Centrum Socjalnego wraz z zapleczem w Gminie Jedlina-Zdrój – w
ramach inwestycji powstał Klub Integracji Społecznej i Klub Seniora. Projekt dofinansowany ze
środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
c) Turystyka, sport i rekreacja – środowisko naturalne atutem dla rozwoju uzdrowiskowości,
turystyki, sportu, rekreacji i poprawy jakości życia mieszkańców.
d) Promocja miasta – wspieranie rozwoju miasta i regionu poprzez angażowanie różnych
środowisk w tym nauki i biznesu w poszukiwanie rozwiązań pozwalających osiągać przewagę
konkurencyjną na rynku uzdrowiskowym i turystycznym. Opis znajduje się w części Promocja.
2. Program Rewitalizacji Gminy Jedlina-Zdrój przyjęty uchwałą Nr XIX/108/16 Rady Miasta
Jedlina-Zdrój z dnia 30 czerwca 2016 r. zmienioną Uchwałą Nr XXII/129/16 Rady Miasta JedlinaZdrój z dnia 9 listopada 2016 r. oraz Uchwałą nr XXVI/159/17 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia
30 marca 2017 r.
Rewitalizacja to proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych, prowadzony
kompleksowo, poprzez zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki.
Działania te są skoncentrowane terytorialnie co oznacza, że dotyczą wybranego obszaru gminy.
Działania związane z realizacją Programu Rewitalizacji były finansowane ze środków budżetowych
gminy, wspomaganych środkami zewnętrznymi pochodzącymi m. in. ze środków Unii Europejskiej.
3. Gminny Program Ochrony Środowiska został opracowany na lata 2018-2021 i przyjęty
Uchwałą Nr XXXV/204/17 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 30 listopada 2017 r.
W 2020 r. podejmując różnego rodzaju działania przyczyniono się do realizacji następujących celów
POŚ:
1. Wysoka jakość powietrza atmosferycznego.
1) Sukcesywna eliminacja kotłowni węglowych. W 2020 r. realizowany był kolejny etap
projektu dotyczącego wymiany pieców węglowych na ekologiczne pn. „Ograniczenie
niskiej emisji w mieście Jedlina-Zdrój. Zmiana sposobu ogrzewania - wymiana pieców”
współfinansowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej we Wrocławiu w ramach programu priorytetowego Ograniczenie niskiej emisji na
obszarze województwa dolnośląskiego. Łącznie podpisano 60 umów z mieszkańcami na
udzielenie dotacji.
2) Wymiana pieców w lokalach gminnych.
2. Ochrona przed zagrożeniem hydrologicznym:
1) Zapisano w planie zagospodarowania przestrzennego przyjętym uchwałą Nr XLIV/265/18
Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 27.09.2018r. ograniczenia dotyczące zabudowy na
terenach zagrożenia i ryzyka powodziowego.
2) Modernizacja urządzeń melioracyjnych
3. Utrzymanie wysokiej bioróżnorodności
Rewitalizacja i zagospodarowanie parków oraz zieleni urządzonej, tworzenie skwerów
i klombów na terenie miasta
4. Wysoka jakość klimatu akustycznego
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1) Modernizacja ulic w Jedlinie-Zdroju
5. Wysoka jakość wód podziemnych i powierzchniowych
1) Zachęcamy mieszkańców do podłączania się do istniejącej sieci kanalizacyjnej
6. Racjonalna gospodarka odpadami
1) Podnoszenie świadomości ekologicznej mieszkańców.
4. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na
terenie Gminy Jedlina-Zdrój w 2020 roku przyjęty został Uchwałą Nr XVIII/117/20 Rady Miasta
Jedlina-Zdrój z dnia 30.04.2020 r. Na podstawie Programu Gmina realizowała zadania opieki
nad zwierzętami. Podpisana została umowa ze Schroniskiem dla Zwierząt w Wałbrzychu w celu
odławiania bezdomnych zwierząt oraz zapewnienia im miejsca w schronisku. W 2020 r.
przyjęto do schroniska dwa bezdomne psy. Zawarto Porozumienie z Przychodnią
Weterynaryjną „TRI-VET” s.c. mające na celu ograniczanie populacji bezdomnych zwierząt
poprzez sterylizację i kastrację zwierząt domowych, w szczególności psów i kotów. W 2020 r.
kastracji oraz sterylizacji poddano 16 zwierząt Zapewniamy również całodobową opiekę
weterynaryjną w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt.
VII INWESTYCJE
Zrealizowane najważniejsze inwestycje w roku 2020 można podzielić na trzy obszary funkcjonalne
miasta:
Infrastruktura komunalna:
Zrealizowano następujące zadania:
1. Budowa Centrum Socjalnego wraz z zapleczem w Gminie Jedlina-Zdrój – w ramach inwestycji
powstał Klub Integracji Społecznej i Klub Seniora. Projekt dofinansowany w ramach RPO WD 20142020 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
2. Centrum Kultury zrealizowało projekt w ramach RPO WD 2014-2020 pt. Rozszerzenie oferty
kulturalnej i unowocześnienie biblioteki w celu poprawy standardów jakości świadczonych usług
w Centrum Kultury.
3. Wykonano 15 grobów urnowych na Cmentarzu Komunalnym.
W trakcie realizacji: Projekt realizowany w ramach RPO WD 2014-2020 pn. „Ograniczenie niskiej emisji
w mieście Jedlina-Zdrój. Zmiana sposobu ogrzewania – wymiana pieców”.
Infrastruktura drogowa:
Zrealizowano następujące zadania:
1. Remont muru oporowego wzdłuż ul. Piastowskiej, w pobliżu budynku Centrum Kultury oraz remont
muru oporowego w Parku Północnym.
2. Utwardzenie terenu za budynkiem szkolnym przy ul. Słowackiego 5 oraz przy budynku
Centrum Kultury.
3. Remont cząstkowy chodników przy Pl. Zdrojowym oraz przy ul. Wałbrzyskiej, Chojnowskiej,
Poznańskiej, Piastowskiej oraz ul. Słowackiego.
Turystyka i rekreacja :
Zrealizowano następujące zadania:
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1. Budowa Treningowego Toru Rowerowego.
Środki przeznaczone na inwestycje w 2020 r. to kwota 5 387 966,67 zł.
VIII Oświata i wychowanie
I.

INFORMACJE OGÓLNE

W roku szkolnym 2020/21 do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jedlinie - Zdroju uczęszczało 323
uczniów, którzy uczyli się w 13 oddziałach. W Zespole funkcjonowało Przedszkole składające się z
3 oddziałów przedszkolnych : grupa 3,4,5 latków oraz 2 grupy 5,6 latków, do których uczęszczało
73 dzieci. Grono pedagogiczne liczyło 35 nauczycieli (w tym 2 przebywających na urlopach dla
poratowania zdrowia., 1 na urlopie macierzyńskim/rodzicielskim). W tym roku szkolnym absencja
nauczycieli z powodu zwolnień lekarskich i innych nieobecności usprawiedliwionych wyniosła 596 dni
( bez urlopów). Dodatkowo urlop zdrowotny to 306 dni i urlop rodzicielski to 83 dni. W celu
zapewnienia realizacji podstawy programowej i opieki uczniom zorganizowano 428,25 godzin płatnych
zastępstw doraźnych , o 87,75 godzin mniej w porównaniu z rokiem ubiegłym . Zastępstwa w
największym stopniu dotyczyły nauczycieli przedmiotu :język angielski i język polski. Nauczyciele po
powrocie z urlopu dla poratowania zdrowia od stycznia do grudnia 2020r. odebrali 128 dni urlopu
uzupełniającego. Kadra kierownicza w szkole to 2 nauczycieli –dyrektor i wicedyrektor szkoły. W szkole
w podziale na stopnie awansu pracuje 4 stażystów (w tym nauczycieli dyplomowanych zatrudnionych
dodatkowo jako nauczyciel niewykwalifikowany w przedmiotach: przyroda i język angielski),
2 kontraktowych, 7 mianowanych, 24 dyplomowanych.
Zespół mieści się w 2 budynkach, w budynku A uczyły się przedszkolaki i klasy 1 – 5, w budynku B uczyli
się uczniowie klas 6,7 i 8 . Podczas nauczania zdalnego budynek B był wyłączony z działalności
oświatowej od miesiąca marca do końca roku szkolnego w czerwcu, gdyż uczniowie do końca czerwca
realizowali nauczanie w formie zdalnej, Zakończenie roku również z odbyło się w reżimie sanitarnym,
nie było uroczystości z okazji zakończenia roku szkolnego. W miesiącu wrześniu 2020r. wróciliśmy do
bezpośredniej pracy w szkole, uczniowie klas 4-8 uczyli się w budynku B, jedynie w miesiącu czerwcu
w reżimie sanitarnym odbył się egzamin gimnazjalny.
W szkole realizowany etat pedagoga i pół etatu psychologa. Funkcjonują 2 etaty nauczycieli
współorganizujących nauczanie integracyjne w szkole dla uczniów ze sprzężonymi
niepełnosprawnościami ( 2 uczniów w klasie 7c i 1 uczeń w klasie 6c).
W ZSP jest 7 uczniów z orzeczeniami ppp o kształceniu specjalnym i 59 z opiniami ppp. Jednakże tylko
52 uczniów realizuje zajęcia z ppp, 7 nie bo nie ma takich zaleceń w opiniach.
W związku
z powyższym oprócz godzin wynikających z Ramowego planu nauczania realizowane były godziny zajęć
z pomocy psychologiczno–pedagogicznej (terapia pedagogiczna, zajęcia rewalidacyjne, korekcyjnokompensacyjne, dydaktyczno-wyrównawcze, logopedyczne, gimnastyka korekcyjna) również podczas
nauczania zdalnego w formie zdalnej. Nie były realizowane zajęcia z godzin do dyspozycji dyrektora w
postaci zajęć wspierających ze względu na trwałość od marca obostrzeń pandemicznych.
Dyrektor współpracuje również z Arturem Czelnym, dyrektorem regionalnym Uniwersyteckiej Szkoły
Kształcenia Indywidualnego w Krakowie. W ramach współpracy zostały przeprowadzone krótkie
zajęcia dla uczniów klas starszych dotyczące szybkiego czytania Dyrektor również zawnioskował
o stypendia dla 2 uczniów z USKI, w wyniku głosowania uczennica klasy 8a Wiktoria Malinowska
otrzymała stypendium naukowe za I semestr roku szkolnego 2020/21 potwierdzone Certyfikatem.
W szkole realizowane były zajęcia w ramach projektów unijnych :
1. „Międzykulturowa szkoła włączająca w GJZ” realizacja kwiecień – grudzień 2020r.
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W ramach projektu prowadzone są zajęcia pozalekcyjne podnoszące uniwersalne kompetencje
uczniów na rynku pracy, takie jak: efektywne komunikowanie się, współpraca w zespole, nastawienie
biznesowe czy planowanie i organizowanie pracy własnej.
Dodatkowo przewidziane są zajęcia rozwijające kompetencje techniczne takie jak: stosowanie techniki
i technologii, umiejętności handlowych, logistycznych i marketingowych czy posługiwania się językami
obcymi w obszarze okołoturystycznym.
2. „Ogólnopolska Sieć Edukacyjna” Zespół Szkolno – Przedszkolny im. Janusza Korczaka w JedlinieZdroju dołączył do użytkowników OSE. Gmina uzyskała wyposażenie pracowni dzięki projektowi Zdalna
Szkoła i Zdalna Szkoła plus a dzięki udziałowi w OSE dyrektor mógł stworzyć w budynku A mobilną
pracownię multimedialną składającą się z 18 laptopów z punktem dostępowym do internetu. W
budynku B również funkcjonuje sieć OSE. Mamy nadzieję, że niedługo uczniowie będą mogli skorzystać
z nowej pracowni multimedialnej po powrocie ze zdalnej nauki. W sali jest także tablica interaktywna,
z której nauczyciele korzystają także podczas prowadzenia zajęć zdalnej nauki.
Projekt dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WD 2014-2020 realizowany
będzie do 31 grudnia 2021 roku przez Wnioskodawcę czyli Fundację INCEPTUM wraz z Partnerstwem
– Gminą Jedlina-Zdrój i skierowany do 122 uczniów i 17 nauczycieli Szkoły.
Funkcjonowanie świetlicy szkolnej w roku 2020 :
Zapisanych na świetlicę w roku szkolnym 2019/2020 – 155 uczniów i przedszkolaków:
86 czniów klas I – III, 37 uczniów klas IV – V /oczekujący na autobus szkolny/, 29 przedszkolaków
Uczęszczało średnio:
✓ styczeń: średnio 60 – 67 uczniów klas I – V oraz 15 – 18 przedszkolaków
✓ luty: średnio 56 – 71 uczniów klas I – V oraz 18 – 22 przedszkolaków
✓ marzec: średnio 57 – 66 uczniów klas I – V oraz 16 – 19 przedszkolaków
✓ od 16.03 do 26.06 LOCKDOWN – wszyscy uczniowie na nauczaniu zdalnym, na zdalnym
nauczaniu również przedszkolaki.
Zapisanych na świetlicę w roku szkolnym 2020/2021 – 119 uczniów i przedszkolaków: 73 uczniów klas
I – III, 22 uczniów klas IV – V /oczekujący na autobus szkolny/, 24 przedszkolaków
Uczęszczało średnio:
✓ wrzesień: średnio 53 – 60 uczniów klas I – V oraz 16 – 17 przedszkolaków
✓ październik: średnio 58 – 61 uczniów klas I – V oraz 14 – 18 przedszkolaków
✓ listopad: średnio 48 -50 uczniów klas I – III (klasy IV – VIII) nauczanie zdalne oraz średnio 16
przedszkolaków
✓ od 09.11 do 31.12 nauczanie zdalne dla wszystkich uczniów klas I – VIII
– 10 przedszkolaków na świetlicy
Świetlica pracuje od 7.15 do rozpoczęcia zajęć, oraz od zakończenia lekcji przez klasy czyli od 5 lekcji
do godziny 16.00. W ramach opieki świetlicowej nauczyciele przyprowadzają rano z autobusu oraz po
południu zaprowadzają na autobus.
II NAUCZANIE ZDALNE
Ze względu na pandemię koronawirusa rok szkolny 2019/2020 różnił się od poprzednich. Od 25 marca
jednostki systemu oświaty realizowały zadania z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na
odległość. Stopniowe przywracanie pracy szkoły rozpoczęło się od 4 maja 2020r. Na podstawie
Rozporządzeń i Obwieszczeń MEiN ( 18 w roku 2019/20 i 30 w 2020/21od września 2020r. )dyrektor
dostosowywał warunki pracy zespołu do reżimu i wytycznych związanych z funkcjonowaniem
jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
W roku szkolnym 2019/20 nauczanie zdalne odbywało się poprzez wysyłanie materiałów w wersji
elektronicznej przez edziennik , wykorzystywanie platfrom zalecanych przez MEiN np.e- podręczniki.
Wraz z rozpoczęciem roku szkolnego 2020/21 po przeszkoleniu kadry pedagogicznej w momencie
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przejścia w miesiącu październiku br. na nauczanie zdalne odbywa się ono z użyciem komunikatora
zoom w czasie rzeczywistym.
Przedszkole od miesiąca maja 2020r. pracuje w trybie reżimu sanitarnego w pracy bezpośredniej.
Szerzy również innowację metody pracy Montessori w przedszkolu jako jedyne w powiecie , które jest
realizowane na zajęciach. Studenci z wałbrzyskich uczelni realizują u nas praktyki ucząc się tej metody.
Dyrektor podpisał Umowę z Ogólnopolską Siecią Edukacyjną w celu zagwarantowania usługi dostępu
do szerokopasmowego Internetu o symetrycznej przepustowości 100Mb/s ., usługi bezpieczeństwa
teleinformatycznego obejmującego ochronę przed szkodliwym oprogramowaniem , monitorowanie
zagrożeń i bezpieczeństwa sieciowego w tym wsparcie szkół w podejmowaniu działań
zabezpieczających uczniów przed dostępem do treści , które mogą stanowić zagrożenie dla ich
prawidłowego rozwoju, oraz usługi ułatwiające użytkownikom OSE dostęp do technologii cyfrowych.
Budynek A ma podłączony światłowód w ramach tej Umowy. W kolejnym roku 2021 dołączony został
Budynek B.
Dyrektor na podstawie Rozporządzenia MEiN o jednorazowym dofinansowaniu zakupu sprzętu lub
oprogramowania, przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik
kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć wypłacił nauczycielom szkoły w
miesiącu grudniu 2020r. kwotę jednorazowego świadczenia w wysokości 13 466,79 zł.
Dyrektor otrzymał również wsparcie od Organu Prowadzącego w postaci sprzętu dla uczniów
i nauczycieli . Sprzęt został bezpłatnie użyczony szkole w ilości :tablety 42 szt. i 5 szt. laptopów .
W porozumieniu z wychowawcami i pedagogiem we wrześniu dyrektor monitorował dostęp do sprzętu
i internetu. W momencie przejścia na edukację zdalną szkoła wypożyczyła 18 uczniom tablety w klasach
1-3, 14 uczniom w klasach 4-8 co stanowi 9.91 % i 11 nauczycielom co stanowi 31,43 % ogółu
nauczycieli. Dla porównania w miesiącu marcu 2020r. gdy rozpoczęła się pandemia sprzęt został
wypożyczony 3 nauczycielom i 30 uczniom.
III.KLASYFIKACJA
W roku szkolnym 2019/2020 w Zespole Szkolno – Przedszkolnym im. Janusza Korczaka
w Jedlinie - Zdroju uczyło się 322 uczniów, w tym 110 w klasach I-III oraz 212 uczniów
w klasach IV-VIII. Wychowaniem przedszkolnym objętych było 67 przedszkolaków
w wieku 3 – 6 lat.
Klasyfikowano wszystkich uczniów. Promocję z wyróżnieniem do klasy programowo wyższej lub
ukończenie szkoły z wyróżnieniem otrzymało 122 uczniów: 74 uczniów klas młodszych (co stanowi
67,3% uczniów klas I-III) i 48 uczniów klas IV-VIII (co stanowi 22,6% uczniów klas starszych).
Promocji do klasy programowo wyższej nie otrzymało 8 uczniów, co stanowi 2,5% ogółu uczniów w
szkole. 2 uczniów klas młodszych otrzymało negatywną ocenę opisową i będzie powtarzać klasę. W
klasach IV-VIII - 6 uczniów nie zostało promowanych, jeden z nich nie ukończył szkoły. Do egzaminu
poprawkowego uprawnionych jest 3 uczniów – otrzymali oni jedną lub dwie oceny niedostateczne z
przedmiotów.
Średnia szkoły w roku szkolnym 2019/2020 wyniosła – 4,08.
Wystawiono: 52 oceny wzorowe z zachowania, 64 oceny bardzo dobre, 61 – dobre, 28 – poprawne.
Oceny z zachowania obniżono 7 uczniom, co stanowi 2,2% wszystkich uczniów w szkole. 5 uczniów
otrzymało ocenę nieodpowiednią z zachowania, a 2 uczniów ocenę naganną.
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Czterem uczniom klas VIII – absolwentom, przyznano stypendium prof Sebastiana Buczka za wybitne
osiągnięcia szkolne, wysokie miejsca w konkursach, wzorową postawę, zaangażowanie społeczne oraz
promocję szkoły i miasta.
Jedna z uczennic klasy VIII – Amelia Tomczyk została podwójnym LAUREATEM konkursu zDolny Ślązak
z biologii i geografii i otrzymała Nagrodę Burmistrza na wniosek Dyrektora szkoły.
33 uczniów w szkole osiągnęło frekwencję powyżej 98% lub 100%.
W szkole na 320 uczniów 10 uczniów w szkole miało 100% frekwencję, w tym 6 uczniów klas młodszych
i 4 uczniów klas starszych, a frekwencję powyżej 98% miało 28 uczniów: 10 – klas I-III i 18 uczniów klas
IV-VIII.
IV.EGZAMINY
Tab. Nr 6 Egzamin ósmoklasisty 2020
Oddział

język polski

matematyka

język angielski

Oddział A

58,35

46,11

70,78

30,87

stanin

5

5

8

3

Oddział B

50,61

35,87

38,65

xxx

stanin

3

3

3

xxx

liczba uczniów

40

40

32

8

Szkoła %

53,9

40,2

47,7

30,9

stanin

4 /niżej średni/

4 /niżej średni/

woj.
dolnośląskie

58,8

44,5

55,0

44,0

stanin

5 /średni/

5 /średni/

6 /wyżej średni/

5 /średni/

pow.
wałbrzyski

52,8

38,4

44,7

53,5

stanin

3 /niski/

4 /niżej średni/

4 /niżej średni/

7 /wysoki/

liczba uczniów

798

798

779
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m. WAŁBRZYCH

52,5

37,4

45,0

51,4

stanin

3 /niski/

4 /niżej średni/

4 /niżej średni/

6 /wyżej średni/

5 /średni/

język niemiecki

3 /niski/

Wnioski i rekomendacje- po dokonaniu analizy egzaminów nauczyciele wdrożyli poniższe wnioski i
rekomendacje dotyczące nauczania języka polskiego, matematyki i języków obcych:
Skala staninowa stosowana w pomiarze dydaktycznym odpowiada na pytanie jaką pozycję zajmuje
wynik osiągnięty przez ucznia, szkołę... na tle wyników osiągniętych przez całą badaną populację.
Skala staninowa wprowadza 9 przedziałów wyników, w tym: 9 - najwyższy, 1 - niski.
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1. Najgorzej wyniki uplasowały się w staninie niskim na języku niemieckim. Uczniowie uzyskali stanin
3, przy czym pisało egzamin 8 uczniów. Na języku angielskim uczniowie wypadli lepiej niż powiat
wałbrzyski ze staninem średnim-5. Matematyka i język polski to osiągnięcie staninu 4-niżej średni.
Należy nadmienić, że na 40 uczniów klas 8 – 7 uczniów posiadało opinie psychologicznopedagogiczną o dostosowaniu wymagań.
2. Na podstawie wyborów odpowiedzi dokonanych przez uczniów w zadaniach zamkniętych można
stwierdzić, że zdający często udzielają odpowiedzi, sugerując się pojedynczymi słowami
występującymi w tekstach. Uczniowie nie zwracają przy tym uwagi na kontekst, w jakim
poszczególne słowa są użyte.
3. Większym wyzwaniem dla ósmoklasistów są zadania otwarte niż zadania zamknięte. Wnioskować
więc można, że ósmoklasiści rozumieli teksty, a niskie wyniki w pozostałych zadaniach otwartych
uzyskiwali, gdyż mieli problem ze sformułowaniem odpowiedzi w języku obcym.
4. Uczniowie nie mają wyrobionego nawyku sprawdzania otrzymanego wyniku z warunkami zadania.
5. Wyniki wskazują na potrzebę dokonywania refleksji na temat otrzymanego wyniku w odniesieniu
do rzeczywistości.
6. Uczniowie na języku polskim największy problem mieli z formułowaniem argumentów podczas
tworzenia wypowiedzi pisemnych, do uzasadniania swojego zdania poprzez odwołanie się do
przykładów z utworów literackich, w tym szczególnie lektur obowiązkowych.
PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE
W gminie funkcjonuje jedno przedszkole Niepubliczne, które prowadzi Zgromadzenie Sióstr Św.
Elżbiety. Do placówki uczęszcza średnio 69 dzieci w podziale na 3 grupy – 3, 4 i 5-latki. Wydatki na
Przedszkola w mieście ogółem wyniosły: 843.315,60 zł, w tym dla Przedszkola Niepublicznego w
wysokości- 450.446,00 zł dla Przedszkola przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym im.J.Korczaka w
Jedlinie-Zdroju - 323.599,40 zł./średnia liczba- 59/. Dodatkowo w ramach tej grupy wydatków
finansowano pobyt 7 dzieci w Przedszkolach Niepublicznych w Wałbrzychu. Koszt ich pobytu w roku
2020 wyniósł - 69.468,20zł. Średniorocznie 5 dzieci z innych gmin uczęszcza do naszych placówek. Z
tego tytułu nasza Gmina uzyskała dochody w wysokości: 36.509,62 zł.

ŻŁOBEK MIEJSKI
Żłobek Miejski w Jedlinie - Zdroju funkcjonuje od 10 lutego 2020 roku. Mieści się
w wydzielonej osobno części budynku Zespołu Szkolno – Przedszkolnego przy ulicy Słowackiego 5.
To nowa placówka, która powstała dzięki pozyskaniu przez gminę środków
z rządowego z Programu „Maluch+” na utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3.
Jednocześnie Gmina w Partnerstwie z Fundacją Edukacji Europejskiej pozyskała środki
z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego w ramach konkursu
horyzontalnego 8.4.1. „Godzenie życia zawodowego i prywatnego” na realizację projektu „Nowe żłobki
w Strzegomiu i Jedlinie-Zdrój”
Do żłobka uczęszcza 24 dzieci w wieku od 1 do 3 lat. Opieka nad dziećmi sprawowana jest w
godzinach od 6.00 do 17.00. Kadra Żłobka to: 5 opiekunek, 1 pielęgniarka, 1 pomoc, 1 intendent i 1
Dyrektor
Żłobek realizuje funkcję opiekuńczą, wychowawczą oraz edukacyjną w stosunku do dzieci do lat 3.
Główne zadania żłobka to:
1) sprawowanie opieki pielęgnacyjnej nad dziećmi;
2) zapewnienie dzieciom warunków prawidłowego rozwoju fizycznego i psychicznego, odpowiedniego
do ich wieku i potrzeb;
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3) zapewnienie dzieciom w czasie ich pobytu w żłobku wyżywienia uwzględniającego obowiązujące
normy żywieniowe;
4) dbanie o bezpieczeństwo i zdrowie dzieci;
5) rozwijanie indywidualnych zdolności ruchowych i manualnych dzieci, odpowiednio do ich wieku;
6) zapewnienie warunków bytowych zbliżonych do warunków domowych;
7) wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka, w tym prowadzenie wczesnego wspomagania
psychomotorycznego rozwoju każdego dziecka;
8) współdziałanie z rodzicami dziecka oraz ich wspomaganie w wychowaniu dzieci.
Dzieci w żłobku uczestniczą w cotygodniowych 3 godzinnych zajęciach logopedycznych, podczas
których nauczyciel specjalista pracuje razem z opiekunkami nad wszechstronnym rozwojem małego
dziecka oraz cotygodniowych godzinnych zajęciach rytmicznych prowadzonych przez specjalistę, gdzie
dzieci poznają świat muzyki poprzez zabawy z dźwiękiem, z instrumentami muzycznymi, bajki
muzyczne. Poznają w sposób przyjazny style muzyczne. Dzieci poprzez zajęcia kształtują aktywność
społeczną, poznawczą, językową, artystyczną, ruchową i zdrowotną.
Każdy dzień przebiega zgodnie z opracowanym przez opiekunki miesięcznym planem, rozpisanym na
tygodnie. Zajęcia nawiązują do pór roku, tradycji, obyczajów oraz różnych świąt typowych i
nietypowych np. Dzień Pluszowego Misia, Dzień Śniegu, Dzień Bałwana, Dzień Kota, Dzień Dinozaura,
Dzień Pizzy, Dzień Babci i Dziadka, Walentynki, Światowy Dzień Drzewa itp. Dzieci miały
zorganizowanego Mikołaja i Bal Karnawałowy.
Tab. Nr 7 Średnia frekwencja w żłobku:
miesiąc

ilość dzieci
zapisanych

ilość dni
uczęszczania
w miesiącu

średnia
uczęszczania
dzieci

luty
marzec
kwiecień
maj

24
24
24

15
10
10

14
11
4

czerwiec

21

20

9

lipiec
sierpień
wrzesień
październik

21
21
24
24

23
21
22
12

15
12
17
17

listopad
grudzień

23
23

23
15

17
14

UWAGI

od 16.03 do 15.05.2020 żłobek zamknięty ze
względu na Covid-19
zgodnie z obostrzeniami od 18.05 do żłobka
mogło uczęszczać tylko 12 dzieci
do końca czerwca do żłobka uczęszczało nie
więcej niż 12 dzieci

19.10 do 30.10.2020 żłobek zamknięty decyzją
Sanepidu ze względu na brak personelu
przebywającego na zwolnieniach lekarskich
od 07.12 do 14.12 żłobek zamknięty decyzją
sanepidu ze względu na zakażenie personelu
koronawirusem i kwarantannę dzieci.

IX Polityka społeczna
Zadania z zakresu polityki społecznej w gminie Jedlina-Zdrój realizuje Ośrodek Pomocy Społecznej, w
którym zatrudnionych jest 3 pracowników socjalnych, 2 z zakresu świadczeń z zakresu administracji
rządowej( śr, świadczenia pielęgnacyjne, fa, św tzw. 500+, stypendia socjalne, dodatki mieszkaniowe,
energetyczne, Dobry Start, za Życiem, Czyste powietrze) , 1 asystent rodziny, 1 pedagog, 1 specjalista
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reintegracji zawodowej, 2 osoby jako opiekunowie osób starszych,2 osoby w CUS oraz kierownik
ośrodka. W roku 2020 dzięki źródłom/środkom zewnętrznym sfinansowano 9,5 etatów kadry OPS.
Na podstawie sprawozdań w roku 2020 z systemu pomocy społecznej skorzystało - 205 osób oraz 250
osób objętych zostało pomocą materialną w formie żywności w ramach Programu Operacyjnego
Pomocy Żywnościowej. Rodzaj pomocy przedstawia poniższa tabela:
Tab. Nr 8. Zestawienie świadczeń przyznanych w 2020 roku
Lp.

1
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
1.
2.
3.

Rodzaj świadczenia

Ilość
Świadczeń/rodzin

Pomoc społeczna
Zasiłki stałe
34 rodziny
Zasiłki okresowe
46 rodzin
Zasiłki celowe
3 rodziny
Schronienie
2 osoby
Posiłki/zas.cel na żywność
105 rodzin
Usługi opiekuńcze
11 osób
Dom Pomocy Społecznej
9 osób
Opłata za dzieci umieszczone w placówkach 11 osób
opiekuńczych i rodzinach zastępczych
Asystent rodziny
13 rodzin
Pomoc materialna w tym żywność POPŻ
250 osób
Ustalenie uprawnień do nieodpłatnych 4 rodziny
świadczeń zdrowotnych
Świadczenia rodzinne
Zasiłki rodzinne
1922 św.
Dodatki do zasiłku rodzinnego
998 św.
Zasiłki pielęgnacyjne
1834 św.
Świadczenie pielęgnacyjne
422 św.
Specjalny zasiłek opiekuńczy
52 św.
Jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia 17 św.
dziecka
Świadczenia rodzicielskie
121 św.
Zasiłki dla opiekunów
1 św.
Świadczenie funduszu alimentacyjnego
458 św.
Świadczenie za życiem
0
Świadczenie 500+
8345 św.
Świadczenie Dobry Start
453 uprawnionych
Pozostałe świadczenia realizowane przez Ośrodek
Dodatki mieszkaniowe
72 rodziny
Dodatki energetyczne
33 rodziny
Stypendia socjalne
2019/2020 II pół 15 osób
2020/2021 I pół-21 osób

Wartość w zł

175 619,00
83 305,00
988,00
15 603,00
78 751,00
80 042,00
291 903,00
89 220,00
48 044,00
-

217 585,00
108 270,00
394 340,00
759 076,00
32 240,00
17 000,00
105 951,00
620,00
183 360,00
0,00
4 126 086,10
135 900,00
120 153,11
4 621,47
10 862,82
12 230,06

W roku 2020 prowadzono systematyczną analizę istniejących problemów społecznych i potrzeb w
zakresie ich rozwiązywania. Znacznym i widocznym problemem w gminie są:
- starzejące się społeczeństwo
- niepełnosprawność długotrwała lub ciężka choroba
- problem nadużywania alkoholu
- niezaradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych,
- ubóstwo i nieaktywność zawodowa.
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W celu łagodzenia skutków zidentyfikowanych problemów w roku 2020 Ośrodek realizował szereg
działań wraz z organizacjami pozarządowymi województwa dolnośląskiego, m.in.:
1. Z Fundacją ks. Lotosa Wrocławia, z którą realizowano zadanie przewidziane w ramach
podprogramu POPŻ (Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa). W ramach bardzo dobrej
współpracy sukcesywnie średnio co 2 m-ce do 250 mieszkańców trafia pomoc żywnościowa.
2. W roku 2020 ośrodek rozpoczął w partnerstwie z Fundacją Merkury realizację projektu w ramach
RPO WD na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9 Włączenie społeczne, działanie 9.2 Dostęp do
wysokiej jakości usług społecznych w ramach projektu pod nazwą Kompleksowe usługi opiekuńcze
i aktywizujące nad osobami niesamodzielnymi w gminie Jedliny-Zdrój. Łączny koszt pozyskanych
środków to kwota 1 038 054,00 zł. Projekt zakończył się z ostatnim dniem grudnia 2022 r. Dzięki
projektowi 4 osoby znalazły zatrudnienie w ramach projektu: 2 opiekunów osób niesamodzielnych
oraz 2 pracowników CUS (nowo powstałego Klubu Seniora ma współfinansowane wynagrodzenie)
, 15 osób niesamodzielnych przez okres 2 letni projektu objętych jest usługami opiekuńczymi w
tym wsparciem animatora społecznego, kolejnych 15 osób jest uczestnikami nowopowstałego
Klubu Seniora, gdzie uczestniczą w finansowanych w ramach projektu zajęciach(terapii zajęciowej,
ruchowej, relaksacyjnej, kulturalnych itp). W ramach projektu wyposażono 15 osób
niesamodzielnych w bransoletki życia oraz zakupiono samoobsługową stację diagnostyczną.
3. Od miesiąca sierpnia 2019 r do stycznia 2021 Ośrodek realizował projekt pn ,,Usprawnienia
organizacyjne w OPS Jedlina”. Pozyskane dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego
Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego, Nr umowy: POWR.02.05.00-00-0242/18-00 na realizację projektu pn.:
„Usprawnienia organizacyjne w OPS Jedlina Zdrój” 421 393,75 zł., z czego 355 150,65 zł. –
finansowane jest ze środków europejskich i 66 243,10 zł.-ze środków dotacji celowej. Całość
projektu nie wymaga wkładu własnego gminy i finansowane jest w 100% ze środków
zewnętrznych. Projekt zakończył się w styczniu 2021 r. Dzięi projektowi nastąpiła zmiana modelu
pracy w OPS, możliwe było uczestnictwo pracowników w szkoleniach tematycznych dedykowane
tej grupie zawodowej, doposażono stanowiska pracy oraz przez cały okres projektu finansowano
wynagrodzenia uczestników projektu. Dzięki projektowi gmina w okresie 18 miesięcy nie
wydatkowała własnych środków na pokrycie wynagrodzeń pracowników sekcji pomocy społecznej
( 6 osób).
4. W miesiącu grudniu 2020 r był organizatorem i realizatorem programu profilaktycznego w gminie,
gdzie przeprowadził kampanię informacyjna i edukacyjną w postaci ulotek/informatora dla 85
Seniorów dystrybuowanych wraz z EKOpaczkami świątecznymi.
5. W okresie przedświątecznym skierowano również dzięki hojności sponsora 18 paczek z produktami
żywnościowymi z życzeniami świątecznymi do rodzin z dziećmi - mieszkańców naszego miasta,
gdzie ich codzienne funkcjonowanie jest trudne (warunki materialne, zdrowotne itp.)
6. W miesiącu lutym 2020 Kierownik ośrodka odebrał z rąk Ministra Rozwoju Regionalnego
wyróżnienie dla Gminy Jedlina-Zdrój za wdrożenie innowacyjnego produktu jakim były Bransoletki
Życia z których przez okres 12-mcy nieodpłatnie korzystali nasi mieszkańcy. Jednocześnie co warto
podkreślić w grudniu 2020r dzięki dobrej współpracy z firmą Comarch Gmina pozyskała na kolejne
12 m-cy tym razem nieodpłatną usługę Teleopieki dla kolejnych 16 osób.
7. Nadal realizowany był projekt socjalny ,,Rewalidacja przez rehabilitację”. Do końca 2020 r
nieodpłatną specjalistyczną rehabilitacją objętych zostało 21 mieszkańców niepełnosprawnych
legitymujących się znacznym stopniem niepełnosprawności lub całkowitą niezdolnością do pracy i
samodzielnej egzystencji (orzeczenie ZUS, KRUS).
8. W okresie letnim ośrodek pozyskał 10 miejsc na nieodpłatnie kolonie letnie dla najmłodszych
mieszkańców naszej gminy do nadmorskiej miejscowości Międzywodzie. Jednakże podobnie jak w
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9.

10.
11.

12.

13.

14.
15.

wielu innych miejscowościach z uwagi na trwającą pandemię, nie było chętnych rodziców na
skorzystanie z oferty.
W roku 2020 Ośrodek był organizatorem cyklu spotkań w ramach projektu socjalnego
skierowanego do grup senioralnych pn ,,U Seniora Na Fotelu”. Z przyczyn pandemicznych projekt
realizowany jest w formie alternatywnej on-line, o czym można się przekonać na naszej stronie
Facebook fanpage –Centrum Usług Socjalnych w Jedlinie-Zdroju. Dla osób niepełnosprawnych
zorganizowano spotkanie z przedstawicielami PFRON, którzy udzielili fachowego wykładu o
prawach, wsparciu i usługach świadczonych przez PFRON.
W roku 2020 wpisano również do rejestru wojewody dolnośląskiego utworzony w ramach CUSKlub Integracji Społecznej do którego uruchomiono nabór.
W roku 2020 realizowano również w ramach programu rządowego Opieka 75+ usługi opiekuńcze
wobec osób w wieku75+. Dzięki programowi gmina otrzymała dotacje na sfinansowanie
50%kosztów usług opiekuńczych /wynagrodzeń opiekunów.
W ramach Korpusu Solidarnościowego wdrożony został w gminie program Wspieraj Seniora. Od
miesiąca listopada 2020 do nadal w roku 2021, pomocą i wsparciem ośrodka w codziennych
czynnościach życiowych(zakupy, wykup leków, rozmowa, pomoc w załatwieniu spraw urzędowych
i innych) trafia do 28 mieszkańców w wieku 70+, którzy zdecydowali się pozostać w domach w
okresie pandemii.
Od początku pandemii tj. od marca 2020 Ośrodek realizował spoczywające na ośrodku zadanie
POMOC OSOBOM POTRZEBUJACYM, a mianowicie obejmuje wsparciem osoby będące na
kwarantannie i izolacji ( pomoc psychologiczno-pedagogiczna, pomoc/dostarczenie gorących
posiłków, zrobienie zakupów, wykup leków itp.) Tym samym zgodnie zaleceniami ministerialnymi,
od marca nasza jednostka funkcjonuje dla mieszkańców również w trybie dyżuru do godz.19
każdego dnia tygodnia. Związane jest to z pandemią i realizacją zadań wobec osób w kwarantannie
bądź izolacji domowej.
W roku 2020 ośrodek włączył się w akcję Mieszkańcy szyją maseczki, pozyskiwał materiały i
dystrybuował uszyte maseczki.
Przez cały okres pandemii ośrodek w sytuacjach narastających zakażeń w powiecie może liczyć na
wsparcie 16 brygady wojskowej DWOT, która w pierwszym półroczu roku 2020 wspólnie z
pracownikami ośrodka dystrybuowała paczki żywnościowe wśród mieszkańców Jedliny.

Realizacja Programów i strategii:
•

Uchwała Nr XL/244/18 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 26 kwietnia 2018r. w sprawie
przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2018 – 2020

W rodzinach przeżywających trudności wychowawcze i życiowe wdrażana jest praca socjalna, a w razie
potrzeby rodzina zostaje objęta asystenturą. Pracownicy socjalni oraz asystent rodziny w rozwiązaniu
trudnej sytuacji życiowej rodziny realizują z w/w wspólnie uzgodniony plan pracy. W roku 2020
wsparciem asystenta rodziny objętych było 13 rodzin. Głównym powodem przyznania wsparcia w
osobie asystenta to: bezradność opiekuńczo-wychowawcza rodziców spowodowana nadużywaniem
alkoholu przez dorosłych członków rodziny, niezaradność życiowa oraz podejrzenie stosowania
przemocy wobec dziecka.
W 2020 roku 11 dzieci z terenu gminy Jedlina-Zdrój przebywa w placówkach opiekuńczych i rodzinach
zastępczych, za które gmina poniosła odpłatność w wysokości 89 220,00 zł łącznie;
W 2020r. przydzielono 11 osobom usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, w Domach Pomocy
Społecznej w roku 2020 przebywało 9 osób. Koszt pobytu kształtował się w wysokości 291 903,00 zł.
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•

Uchwała Nr XVI/89/16 z dnia 30 marca 2016r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2016-2020
Uchwałą Nr XVI/89/16 Rady Miejskiej w Jedlinie- Zdroju z dnia 30 marca 2016r. został przyjęty Gminny
Program Przeciwdziałania przemocy w Rodzinie na lata 2016-2020. Celem głównym zespołu
interdyscyplinarnego jest efektywna współpraca instytucji i organizacji na rzecz zapobiegania i
zwalczania przemocy w rodzinie, poprzez:
diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie;
podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu
przeciwdziałanie temu zjawisku;
inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie;
rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w
środowisku lokalnym;
inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.

–
–
–
–
–

Zespół Interdyscyplinarny tworzy grupy robocze w celu rozwiązywania problemów związanych z
wystąpieniem przemocy w rodzinie w indywidualnych przypadkach. Do zadań grup roboczych należy,
w szczególności:
- monitorowanie sytuacji rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz rodzin zagrożonych
wystąpieniem przemocy;
- dokumentowanie działań podejmowanych wobec rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz
efektów tych działań.
Członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego oraz grup roboczych wykonują zadania w ramach
obowiązków służbowych lub zawodowych. Prace w ramach grup roboczych są prowadzone w
zależności od potrzeb zgłaszanych przez Zespół lub wynikających z problemów występujących w
indywidualnych przypadkach. Posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego odbywają się aktualnie w
siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Jedlinie- Zdroju, ul. Piastowska 11 (do września 2020r, na czas
remontu OPS, spotkania odbywały się w Centrum Kultury w Jedlinie- Zdroju, przy ul. Piastowskiej 13).
Spotkania były organizowane w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na trzy miesiące.
W 2020 roku zwołano 13 posiedzeń Zespołu Interdyscyplinarnego. Podczas spotkań Zespołu
omawiano problemy zjawiska przemocy w rodzinie występujące w jednostkach reprezentowanych
przez członków Zespołu, podejmowano działania wynikające z procedury „Niebieskie Karty”, ustalano
plany działań w indywidualnych przypadkach, powoływano grupy robocze, omawiano sprawozdania z
działalności grup roboczych oraz poruszano sprawy różne dotyczące działalności Zespołu oraz
problemu przemocy na terenie gminy.
•

Działania podejmowane wobec osób doświadczających przemocy w rodzinie:
Psychoterapia dla osób współuzależnionych – 12 osób
Wsparcie psychologa – 16 osób
Objęcie dozorem kuratora – 3 osób
Wsparcie asystenta rodziny – 3 osób
5. Pomoc prawna – 10 osób

1.
2.
3.
4.

•
1.
2.
3.
4.

Działania podejmowane wobec osób stosujących przemoc w rodzinie:
Psychoterapia dla osób uzależnionych – 3 osoby
Wniosek do sądu o przymusowe leczenie odwykowe – 1 osoba
Wniosek do prokuratury o podjęcie działań w stosunku do sprawcy przemocy – 5 osób
Skierowanie do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów alkoholowych o leczenie
odwykowe – 8
5. Pomoc prawna – 2 osoby
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•

Uchwała Nr XIV/87/19 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 19 grudnia 2019r. w sprawie
uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi na rok 2020.

•

Uchwała Nr XIV/88/19 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 19 grudnia 2019r. w sprawie
uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2020-2023.

Gmina realizuje również zadania z zakresu profilaktyki i przeciwdziałania uzależnieniom.
Koordynatorem i realizatorem programów jest Centrum Kultury w Jedlinie-Zdroju, które jest również
dysponentem środków finansowych na ten cel.
X Realizacja uchwał Rady Miasta Jedlina-Zdrój
W 2020 roku Rada Miasta podjęła 71 uchwał. Wszystkie zostały wykonane. Poniżej wykaz podjętych
uchwał.
Tab. Nr 9 Wykaz podjętych uchwał przez Radę Miasta Jedlina-Zdrój w 2020r.
1.
2.
3.

XV/92/20
30.01.2020
XV/93/20
30.01.2020
XV/94/20
30.01.2020

4.

XV/95/20
30.01.2020

5.

XV/96/20
30.01.2020

6.

XV/97/20
30.01.2020
XV/98/20
30.01.2020

7.

Uchwała wchodzi w
życie z dniem podjęcia
Uchwała wchodzi w
życie z dniem podjęcia
Uchwała wchodzi w
życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w
Dz. Urz. Woj. Doln.
Uchwała wchodzi w
życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w
Dz. Urz. Woj. Doln.
Uchwała wchodzi w
życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w
Dz. Urz. Woj. Doln.
Uchwała wchodzi w
życie z dniem podjęcia
Uchwała wchodzi w
życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w
Dz. Urz. Woj. Doln.
Uchwała wchodzi w
życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w
Dz. Urz. Woj. Doln. Z
mocą obowiązującą od
1 maja 2020 r.
Uchwała wchodzi w
życie z dniem podjęcia

8.

XV/99/20
30.01.2020

9.

XV/100/20
30.01.2020

10.

XV/101/20
30.01.2020

Uchwała wchodzi w
życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w
Dz. Urz. Woj. Doln.

11.

XV/102/20
30.01.2020
XV/103/20
30.01.2020

Uchwała wchodzi w
życie z dniem podjęcia
Uchwała wchodzi w
życie z dniem podjęcia

12.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Jedlina – Zdrój na 2020r.
zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy
Jedlina – Zdrój.
zmieniająca Uchwałę Nr III/16/18 z dnia 27 grudnia 2018r. Rady Miasta
Jedlina-Zdrój w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat
w przypadku wniesienia opłaty jednorazowej za przekształcenie gruntu
stanowiącego własność Gminy Jedlina-Zdrój
w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego
dróg gminnych.
w sprawie określenia średniej ceny paliwa w Gminie Jedlina – Zdrój, w
roku szkolnym 2019/2020r.
w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa
Dolnośląskiego.
w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy
Jedlina – Zdrój.
uchylająca uchwałę w sprawie odbierania odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a
powstają odpady komunalne.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą
Wałbrzych, a Gminą Jedlina – Zdrój w sprawie realizacji zadania z
zakresu pomocy społecznej.
zmieniająca Uchwałę Nr X/59/19 Rady Miasta Jedlina – Zdrój z dnia 29
sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia w zakresie zadań własnych,
szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za udzielenie wsparcia w
postaci tymczasowego schronienia w schroniskach dla osób bezdomnych
i schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi.
w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Budżetu i Spraw Majątkowych
Rady Miasta Jedlina – Zdrój na 2020 rok.
w sprawie przyjęcia planu pracy
Komisji Spraw Społeczno –
Gospodarczych Rady Miasta Rady Miasta Jedlina – Zdrój na 2020 rok.
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XV/104/20
30.01.2020
XV/105/20
30.01.2020
XV/106/20
30.01.2020

Uchwała wchodzi w
życie z dniem podjęcia
Uchwała wchodzi w
życie z dniem podjęcia
Uchwała wchodzi w
życie z dniem podjęcia

w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Uzdrowiskowej Rady Miasta
Jedlina – Zdrój na 2020 rok.
w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady
Miasta Jedlina – Zdrój na 2020 rok.
w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Jedlina
– Zdrój na 2020 rok.

16.

XVI/107/20
12.03.2020

w sprawie zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie
Gminy Jedlina - Zdrój

17.

XVI/108/20
12.03.2020

18.

XVI/109/20
12.03.2020
XVII/110/20
31.03.2020

13.
14.
15.

26.

XVIII/117/20
30.04.2020

27.

XVIII/118/20
30.04.2020

Uchwała wchodzi w
życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w
Dz. Urz. Woj. Doln.
Uchwała wchodzi w
życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w
Dz. Urz. Woj. Doln. Z
mocą obowiązującą od
1 maja 2020 r.
Uchwała wchodzi w
życie z dniem podjęcia
Uchwała wchodzi w
życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w
Dz. Urz. Woj. Doln. Z
mocą obowiązującą od
1 maja 2020 r.
Uchwała wchodzi w
życie z dniem podjęcia
Uchwała wchodzi w
życie z dniem podjęcia
Uchwała wchodzi w
życie z dniem podjęcia
Uchwała wchodzi w
życie z dniem podjęcia
Uchwała wchodzi w
życie z dniem podjęcia
Uchwała wchodzi w
życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w
Dz. Urz. Woj. Doln. Z
mocą obowiązującą od
1 marca 2020 r.
Uchwała wchodzi w
życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w
Dz. Urz. Woj. Doln.
Uchwała wchodzi w
życie z dniem podjęcia

28.

XIX/119/20
28.05.2020
XIX/120/20
28.05.2020
XIX/121/20
28.05.2020

Uchwała wchodzi w
życie z dniem podjęcia
Uchwała wchodzi w
życie z dniem podjęcia
Uchwała wchodzi w
życie z dniem podjęcia

XIX/122/20
28.05.2020
XIX/123/20
28.05.2020

Uchwała wchodzi w
życie z dniem podjęcia
Uchwała wchodzi w
życie po upływie 14 dni

19.

20.
21.
22.
23.
24.
25.

29.
30.

31.
32.

XVII/111/20
31.03.2020
XVII/112/20
31.03.2020
XVIII/113/20
30.04.2020
XVIII/114/20
30.04.2020
XVIII/115/20
30.04.2020
XVIII/116/20
30.04.2020

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną
przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami
komunalnymi.
w sprawie nadania nazwy na terenie miasta Jedlina-Zdrój.
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty i określenia wzoru
deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
sprawie zmiany budżetu Gminy Jedlina – Zdrój na 2020r.
zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy
Jedlina – Zdrój
w sprawie zmiany budżetu Gminy Jedlina – Zdrój na 2020r.
zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy
Jedlina – Zdrój
w sprawie emisji obligacji Gminy Jedlina Zdrój oraz zasad ich zbywania,
nabywania i wykupu.
zmieniająca uchwałę Nr XIII/76/19 Rady Miasta Jedlina – Zdrój z dnia 28
listopada 2019 r. w sprawie określenia wysokości opłaty za pobyt dziecka
w Żłobku Miejskim w Jedlinie – Zdroju.

sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jedlina – Zdrój w
2020 roku”.
w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/144/17 Rady Miasta Jedlina-Zdrój
z dnia 2 lutego 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji
z budżetu Gminy Jedlina-Zdrój dla przedsięwzięć z zakresu usuwania
wyrobów zawierających azbest.
w sprawie zmiany budżetu Gminy Jedlina – Zdrój na 2020r.
zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy
Jedlina – Zdrój.
zmieniająca Uchwałę Nr XVIII/115/20 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia
30 kwietnia 2020r. w sprawie emisji obligacji Gminy Jedlina Zdrój oraz
zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.
w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi
oraz dziennymi opiekunami na obszarze Gminy Jedlina-Zdrój.
zmieniająca uchwałę Nr X/57/19 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia
29 sierpnia 2019r. w sprawie zasad i rozmiaru zniżek tygodniowego
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od dnia ogłoszenia w
Dz. Urz. Woj. Doln.

46.

XXII/137//20
30.09.2020

47.

XXII/138/20
30.09.2020

48.

XXII/139/20
30.09.2020

49.

XXII/140/20
30.09.2020

Uchwała wchodzi w
życie z dniem podjęcia
Uchwała wchodzi w
życie z dniem podjęcia
Uchwała wchodzi w
życie z dniem podjęcia
Uchwała wchodzi w
życie z dniem podjęcia
Uchwała wchodzi w
życie z dniem podjęcia
Uchwała wchodzi w
życie z dniem podjęcia
Uchwała wchodzi w
życie z dniem podjęcia
Uchwała wchodzi w
życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w
Dz. Urz. Woj. Doln.
Uchwała wchodzi w
życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w
Dz. Urz. Woj. Doln.
Uchwała wchodzi w
życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w
Dz. Urz. Woj. Doln.
Uchwała wchodzi w
życie z dniem podjęcia
Uchwała wchodzi w
życie z dniem podjęcia
Uchwała wchodzi w
życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w
Dz. Urz. Woj. Doln.
Uchwała wchodzi w
życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w
Dz. Urz. Woj. Doln.
Uchwała wchodzi w
życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w
Dz. Urz. Woj. Doln.
Uchwała wchodzi w
życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w
Dz. Urz. Woj. Doln.
Uchwała wchodzi w
życie z dniem podjęcia

50.

XXII/141/20
30.09.2020

Uchwała wchodzi w
życie z dniem podjęcia

51.

XXIII/142/20

Uchwała wchodzi w

33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.

XX/124/20
24.06.2020
XX/125/20
24.06.2020
XX/126/20
24.06.2020
XX/127/20
24.06.2020
XX/128/20
24.06.2020
XXI/129/20
27.08.2020
XXI/130/20
27.08.2020
XXI/131/20
27.08.2020

41.

XXI/132/20
27.08.2020

42.

XXI/133/20
27.08.2020

43.

XXII/134/20
30.09.2020
XXII/135/20
30.09.2020
XXII/136/20
30.09.2020

44.
45.

wymiaru godzin nauczycielom, którym powierzono stanowiska
kierownicze oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru
godzin dla nauczycieli niewymienionych w art.42 ust.3 ustawy z dnia
26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela zatrudnionych w Zespole
Szkolno-Przedszkolnym im. Janusza Korczaka, dla którego organem
prowadzącym jest gmina Jedlina-Zdrój.
w sprawie zmiany budżetu Gminy Jedlina – Zdrój na 2020r.
zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy
Jedlina – Zdrój.
w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Jedlina – Zdrój wotum
zaufania.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z
wykonania budżetu Gminy Jedlina – Zdrój za 2019 rok.
w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Jedlina – Zdrój
za 2019 rok.
w sprawie zmiany budżetu Gminy Jedlina – Zdrój na 2020 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy
Jedlina – Zdrój.
w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez
Gminę Jedlina-Zdrój w zakresie odbierania odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów oraz
określenia wysokości cen za te usługi.
w sprawie zmiany Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Jedlinie-Zdroju.

w sprawie regulaminu korzystania z rowerowego toru treningowego
Singletrack w Jedlinie-Zdroju.
w sprawie zmiany budżetu Gminy Jedlina – Zdrój na 2020 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy
Jedlina – Zdrój.
w sprawie Regulaminu korzystania z placów zabaw stanowiących
własność Gminy Jedlina-Zdrój
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII/230/14 Rady Miasta JedlinaZdrój z dnia 30 września 2014 r. w sprawie regulaminu porządkowego
określającego
sposób
korzystania
z Uzdrowiskowego
Szlaku
Turystyczno-Rekreacyjnego
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII/229/14 Rady Miasta JedlinaZdrój z dnia 30 września 2014 r. w sprawie regulaminu porządkowego
określającego sposób korzystania z Parku Północnego.
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII/192/10 Rady Miasta JedlinaZdrój z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie uchwalenia Regulaminów
korzystania z obiektów użyteczności publicznej stanowiących własność
Gminy Jedlina-Zdrój
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Zespołu SzkolnoPrzedszkolnego im. Janusza Korczaka w Jedlinie-Zdroju.
w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego
współdziałania Gminy Walim, Gminy Głuszyca i Gminy Jedlina-Zdrój
przy realizacji zadania polegającego na wyznaczeniu obszaru i granic
aglomeracji Walim
w sprawie zmiany budżetu Gminy Jedlina – Zdrój na 2020 r
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30.09.2020
XXIII/143/20
29.10.2020
XXIII/144/20
29.10.2020

życie z dniem podjęcia
Uchwała wchodzi w
życie z dniem podjęcia
Uchwała w życie z
dniem podjęcia

54.

XXIII/145/20
29.10.2020

55.

XXIII/146/20
29.10.2020
XXIV/147/20
30.11.2020

Uchwała wchodzi w
życie po dnia upływie
14 dni od ogłoszenia w
Dz. Urz. Woj. Doln. Z
mocą obowiązującą od
1 stycznia 2021 r.
Uchwała wchodzi w
życie z dniem podjęcia
Uchwała wchodzi w
życie z dniem podjęcia

52.
53.

56.

57.
58.
59.

XXIV/148/20
30.11.2020
XXIV/149/20
30.11.2020
XXIV/150/20
30.11.2020

60.

XXIV/151/20
30.11.2020

61.

XXIV/152/20
30.11.2020
XXIV/153/20
30.11.2020

62.

63.
64.

XXIV/154/20
30.11.2020
XXIV/155/20
30.11.2020

65.

XXV/156/20
10.12.2020

66.

XXV/157/20
10.12.2020

67.

XXVI/158/20
30.12.2020
XXVI/159/20
30.12.2020
XXVI/160/20
30.12.2020

68.
69.

70.

XXVI/161/20
30.12.2020

Uchwała wchodzi w
życie z dniem podjęcia
Uchwała wchodzi w
życie z dniem podjęcia
Uchwała wchodzi w
życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w
Dz. Urz. Woj. Doln.
Uchwała wchodzi w
życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w
Dz. Urz. Woj. Doln.
Uchwała wchodzi w
życie z dniem podjęcia
Uchwała wchodzi w
życie z dniem podjęcia
Uchwała wchodzi w
życie z dniem podjęcia
Uchwała wchodzi w
życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w
Dz. Urz. Woj. Doln.
Uchwała wchodzi w
życie z dniem podjęcia
Uchwała wchodzi w
życie po dnia upływie
14 dni od ogłoszenia w
Dz. Urz. Woj. Doln. Z
mocą obowiązującą od
1 stycznia 2021 r.
Uchwała wchodzi w
życie z dniem podjęcia
Uchwała wchodzi w
życie z dniem podjęcia
Uchwała wchodzi w
życie z dniem podjęcia
Uchwała wchodzi w
życie z dniem 1
stycznia 2021 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy
Jedlina – Zdrój.
zmieniająca Uchwałę Nr XVIII/115/20 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia
30 kwietnia 2020r. w sprawie emisji obligacji Gminy Jedlina Zdrój oraz
zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.
w sprawie ustalenia opłat, bonifikat i stawek procentowych z tytułu
sprzedaży nieruchomości lub ustanowienia prawa użytkowania
wieczystego oraz stawek procentowych opłat adiacenckich.

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Zespołu Szkolno
– Przedszkolnego im. Janusza Korczaka w Jedlinie – Zdroju.
w sprawie apelu dot. wyrażenia sprzeciwu wobec działań prowadzonych
przez Uzdrowisko „Szczawno – Jedlina” Spółka Akcyjna w gminie
Jedlina-Zdrój .
w sprawie zmiany budżetu Gminy Jedlina – Zdrój na 2020 r
zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy
Jedlina – Zdrój.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na
terenie miasta Jedlina-Zdrój.
w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład
mieszkaniowego zasobu Gminy Jedlina-Zdrój.
w sprawie udzielenia bonifikaty Ośrodkowi Pomocy Społecznej w
Jedlinie-Zdroju od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu.
w sprawie programu współpracy Miasta Jedlina - Zdrój z organizacjami
pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego na 2021 rok.
w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedlina –
Zdrój.
w sprawie budżetu Gminy Jedlina – Zdrój na 2021 rok.

w sprawie deklaracji poparcia planów przejęcia przez Gminę Jedlina –
Zdrój jedlińskiej części przedsiębiorstwa uzdrowiskowego od Uzdrowiska
Szczawno – Jedlina S.A.
w sprawie ustalenia opłat, bonifikat i stawek procentowych z tytułu
sprzedaży nieruchomości lub ustanowienia prawa użytkowania
wieczystego oraz stawek procentowych opłat adiacenckich.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Jedlina – Zdrój na 2020
zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy
Jedlina – Zdrój.
w sprawie ustanowienia Gminnego Programu Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2021 dla Gminy
Jedlina – Zdrój.
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Jedlina
– Zdrój na lata 2021-2028.
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71.

XXVI/162/20
30.12.2020

Uchwała wchodzi w
życie z dniem 1
stycznia 2021 r.

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata
2021 – 2023.

X Kultura
Centrum Kultury w Jedlinie-Zdroju w obecnej formie organizacyjnej jako Samorządowa Instytucja
Kultury – działa od 01.04.2001r., z siedzibą od dnia 26.04.2007r. przy ul. Piastowskiej 13. Zadania i
przedmiot działalności Centrum zostały uszczegółowione w Statucie. Centrum posiada osobowość
prawną. Organem rejestrowym dla Centrum jest Gmina Jedlina-Zdrój. Całością prac Centrum kieruje
Dyrektor na podstawie i w zakresie udzielonego pełnomocnictwa przez Burmistrza.
Działalność Centrum Kultury prowadzona jest w oparciu o posiadane zaplecze logistyczne, stanowiące
– oprócz siedziby instytucji – doskonałą bazę służącą realizacji zadań, mających na celu rozbudzanie
aktywności ruchowej, propagowanie alternatywnych form spędzania wolnego czasu na powietrzu,
rozwój kultury fizycznej oraz uprawianie różnych dyscyplin sportu. Oprócz działań z zakresu kultury
fizycznej i sportu Centrum Kultury zajmuje się organizacją imprez.
Na dzień 31.12.2020 r. w Centrum Kultury zatrudnionych było 9 osób i 1 osoba na stażu (0d 03.08.2020r.
do 30.04.2021r.) w tym: załoga Parku Aktywności to 3 osoby (brygadzista, kierowca, operator

obsługi i napraw urządzeń technicznych).
Obsługę biblioteki dla dorosłych i dzieci -2 osoby.
Robotnik gospodarczy - 1 osoba.
Administracja - 3 osoby, w tym 1 osoba to dyrektor CK.
Wybrane dane statystyczne Miejskiej Biblioteki Publicznej w 2020 r.:
W związku z pandemią Covid-19 oraz realizacją projektu i związaną z tym przeprowadzką do nowego
obiektu Miejska Biblioteka Publiczna była czynna przez 5 miesięcy. Codziennie z biblioteki korzystało
ok. 10-30 osób
Liczba czytelników zarejestrowanych w ciągu roku -387
Liczba wypożyczeń -7502
Ogółem przybyło woluminów -731 (w tym zakup woluminów – 631)
Zubytkowano - 4110 woluminów
Stan księgozbioru na koniec 2020r. wynosi 12.461 woluminów.
Imprezy biblioteczne:
W związku z sytuacją epidemiczną odbyły się jedynie 2 spotkania uczestników Dyskusyjnego Klubu
Książki.
Obiekty, którymi administruje Centrum Kultury:
1. Budynek CK / Piastowska 13 / 870,98 m²
2. Park Aktywności / Sienkiewicza / 5384 m²
3. Hala spacerowa z oranżerią / Plac Zdrojowy 4 / 238,90 m²
4. Tor saneczkowy / Poznańska i Sienkiewicza / 750 m²
5. Teren przy torze saneczkowym / Poznańska i Sienkiewicza / 9250 m²
6. Wyciąg narciarski / Poznańska i Sienkiewicza / 9620 m²
7. Boisko główne / Kłodzka / 200 m²
8. Boisko „Orlik” / Kłodzka / 3554 m²
9. Bieżnia lekkoatletyczna / Kłodzka / 849 m²
10. Zalew, pozostała część gruntu / Kłodzka / 1,0157 ha
11. Zaplecze terenu obejmującego kompleks sportowo-rekreacyjny /Kłodzka /5953 m² z Szatnią /90 m²
12. Skatepark / Kłodzka / 700 m²
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13. Remiza strażacka / Warszawska / 110 m²
14. Plac zabaw dla dzieci / Kłodzka / 600 m²
15. Hala namiotowa / Kłodzka / 350 m²
16. Centrum Informacji Turystycznej / Sienkiewicza 1 / 50,88 m²
17. Street workout /Kłodzka/
18. Pumptrack /Kłodzka/
Działalność kulturalno-sportowo-rekreacyjna
Pandemia COVID-19 spowodowała, z działalność Centrum Kultury była bardzo ograniczona. W okresie
od stycznia do marca 2020 roku odbyły się następujące zajęcia stacjonarne:
• Akademia rękodzieła,
• Joga,
• Klub detektywów, Klub gier strategicznych, Kraina baśni,
• Konsultacje żywieniowe,
• Robotyka, Szachy,
• Trening ogólnorozwojowy, Warsztaty muzyczne, Warsztaty wokalne, zajęcia umuzykalniające.
W okresie od kwietnia do czerwca 2020 roku udostępniane byty materiały na zajęcia edukacyjne w
formie on-line, które zamieszczano w utworzonej w ty celu zakładce na stronie internetowej Centrum
Kultury oraz na stronie Facebook, m.in. z zakresu.:
- zajęć plastyczno-technicznych, zajęć czytelniczych, zajęć kulinarnych, zajęć muzycznych, zajęć
sportowych, zajęć tanecznych.
W okresie od września do grudnia 2020 roku organizowane były zarówno zajęcia terenowe jak i w
formie on-line, m.in.:
- Gry fabularne, Klub detektywów, ścianka wspinaczkowa, tenis ziemny, warsztaty jazdy na rolkach,
warsztaty rowerowe, Wiedźmin.
Zajęcia prowadzone były przez wykwalifikowanych instruktorów, udział w zajęciach był nieodpłatny,
koszty osobowe i rzeczowe pokrywane były przez Centrum Kultury.
Organizacja zajęć uzależniona była od ogólnopolskich wymogów związanych z bezpieczeństwem
podczas trwania pandemii COVID-19, które wstrzymały działalność Centrum Kultury. Prowadzenie
zajęć było dostosowane do wymogów bezpieczeństwa, tj. zachowanie odpowiedniego dystansu
społecznego między uczestnikami, miejsce odbywania się na świeżym powietrzu, forma zdalna.
W obiekcie mają swoją siedzibę:
- Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddz. Jedlina-Zdrój,
- Polski Związek Wędkarski - koło w Jedlinie-Zdroju,
- Stowarzyszenie Miłośników Jedliny-Zdroju,
- Klub Sportowy Petanąue „JEDLINA”,
- Klub Sportowy „ZDRÓJ” Jedlina-Zdrój,
- Stowarzyszenie "Biegaj w Jedlinie".
Z uwagi na obostrzenia związane z pandemią COVID-19, różnorodne spotkania prowadzone przez
zewnętrzne podmioty gospodarcze na zasadach komercyjnych, które miały miejsce w siedzibie
Centrum Kultury w Jedlinie-Zdroju, zostały odwołane.
Centrum Kultury zorganizowało, współorganizowało lub wspierało organizacyjnie (baza, sprzęt, środki
finansowe, obsługa) imprezy kulturalne, sportowe i rekreacyjne w okresie od stycznia do marca 2020
roku oraz od sierpnia do października 2020 roku. W okresie sprawozdawczym organizacja imprez od
marca została wstrzymana, z uwagi na ogólnopolskie obostrzenia związane z pandemią COVID-19. W
pozostałym okresie sprawozdawczym organizacja imprez odbywała się bez udziału publiczności (on-line).
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Imprezy zorganizowane w 2020 roku:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Orszak Trzech Króli i wspólne kolędowanie
Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy
X Zimowe Grand Prix w Petanąue (4 runda)
Ferie Zimowe
Przedstawienie teatralne pt. „ Miś Marcel i przyjaciele ”
Turniej warcaby (dla dzieci i młodzieży)
Turniej szachowy (dla dzieci i młodzieży)
Wycieczki jedlińskim szlakiem (dla dzieci i młodzieży)
X Zimowe Grand Prix w Petanąue (5 runda)
Koncert z okazji Dnia Kobiet, pt. „Nadejdzie lepszy czas”
Otwarcie Parku Aktywności Czarodziejska Góra
Dni Jedliny-Zdroju
Koncert Trzech Kultur /zdalnie/

XII Turystyka, sport, rekreacja
Gmina z uwagi na swoje walory przyrodnicze i turystyczne realizuje co roku szereg przedsięwzięć
określonych w strategii rozwoju gmin. Do najważniejszych zrealizowanych w roku 2020 należała
budowa treningowego toru rowerowego Single Track. Jest to jednokierunkowa ścieżka leśna
przeznaczona dla amatorów mocnych wrażeń rowerowych. Tor o długości około 3,5 km składa się z
trzech tras o różnym stopniu trudności
Wypożyczalnia rowerów elektrycznych
Już trzeci sezon działała wypożyczalnia rowerów elektrycznych. Nasi mieszkańcy wypożyczali rowery
199 razy, pokonując przy tym 7500 kilometrów.
W tym roku z powodu panującej pandemii wypożyczalnia działała na zmienionych zasadach; przez
znaczną część sezonu była czynna w godzinach od 8,00 do 10,00 i konieczna była rezerwacja
telefoniczna. Rowery oraz kaski były poddawane dezynfekcji.
XIII Współpraca z innymi społecznościami samorządowymi /stowarzyszeniami
W gminie działa 11 stowarzyszeń i klubów: Stowarzyszenie Miłośników Jedliny-Zdroju, Krajowy
Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddz. Jedlina-Zdrój, Stowarzyszenie „Biegaj w Jedlinie”
Stowarzyszenie „Źródło", Dolnośląskie Stowarzyszenie Artystyczne, Polski Związek Wędkarski, koło w
Jedlinie-Zdroju, Klub Sportowy „Petanque”, Klub Sportowy "Zdrój" w Jedlinie-Zdrój, Uczniowski Klub
Sportowy "Jedlina-Zdrój", Jedlińska Drużyna Harcerska "Wilki", Klub Sportowy Rally Jedlina. W
większości Stowarzyszeń siedziby ich znajdują się w Centrum Kultury w Jedlinie-Zdroju.
Zgodnie z przyjętą strategią oraz corocznie uchwalanymi programami współpracy, która jest
realizowana poprzez m.in. współdziałanie przy organizacji imprez sportowych i wydarzeń kulturalnych.
To także współpraca z miastami partnerskimi, w zakresie wymiany doświadczeń i promocji. Wraz z
organizacjami pozarządowymi przygotowuje się wspólny kalendarz imprez. W budynkach jednostek
samorządowych gminy bezpłatnie udostępnia się pomieszczenia na spotkania, posiedzenia, oraz na
prowadzenie działalności statutowej organizacji. Przekazuje się informacje o ogłaszanych konkursach i
innych inicjatywach, m.in. przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego.
Co roku, zgodnie z Uchwałą Nr X/48/11 Rady Miasta Jedlina - Zdrój z dnia 21 września 2011 r. w sprawie
określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Jedlina - Zdrój w zakresie
tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu przyznaje się dotację na działalność statutową sportową.
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W 2020 r. przyznano ogółem dotację w wysokości 76 tys. zł, w tym dla KS „Zdrój” – 60 tys. zł
„Petanque” – 7 tys. zł, dla UKS – 4 tys. zł, „Biegaj w Jedlinie”- 5 tys. zł.

XIV PROMOCJA
Gmina czynnie uczestniczy w wielu w działaniach promocyjnych miasta, m.in.:
- na bieżąco prowadzona jest strona internetowa miasta www.jedlinazdroj.eu oraz profil miejski na
portalu FB
- na bieżąco wysyłane są informacje dot. wydarzeń do lokalnych gazet oraz na strony internetowe,
wydany został kalendarz ścienny na 2021 rok,
- dodrukowana została mapa ACTIVE Jedlina, opracowano i wydano Plan Miasta 2020,
- na betonowej kolumnie znajdującej się przy wejściu do Alei Niepodległości umieszczone zostały w
formie grafiki wraz z opisem, najważniejsze wydarzenia z historii miasta,
- wykonany został trójwymiarowy herb naszego miasta i umieszczony w kolumnie przy wejściu do
Parku Zdrojowego
- promocja miasta realizowana była wspólnie z Lokalną Organizacją Turystyczną Aglomeracji
Wałbrzyskiej, wydawano foldery, mapy z atrakcjami dla dzieci, wieżami widokowymi, miejscami
noclegowymi, maseczki z logo LOT-u, kalendarz ścienny prezentujący członków LOT AW, produkowane
były filmy promocyjne, z projektu Interreg realizowany był polsko – czeski projekt promocyjny w
ramach, którego m.in. powstała wystawa prezentowana w metrze w Pradze, zrealizowano 4
videospoty w wersji polskiej i czeskiej, wydano foldery na temat wycieczek tematycznych po
Aglomeracji Wałbrzyskiej w wersji polsko - angielskiej
- we wrześniu br., TVP realizowała film o naszym mieście do programu „Zakochaj się w Polsce” Jest to
program poświęcony odkrywaniu ciekawych zakątków pewien rodzaj alternatywnego, telewizyjnego
przewodnika, który prezentuje znany aktor Tomasz Bednarek.
Gmina Jedlina-Zdrój należy do :
1. Związku Miast Polskich, gdzie na stronie internetowej ZMP umieszczane są także najważniejsze
informacje z życia miasta oraz informacje o imprezach.
2. Lokalnej Organizacji Turystyczną Aglomeracji Wałbrzyskiej, z którą prowadzi wspólne działania
promocyjne nie tylko w kraju, ale także za granicą.
3. Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo Sowiogórskie”. Stowarzyszenie to promuje swoich
partnerów poprzez wydawnictwo - kwartalnik, w którym zamieszcza różnorodne informacje i
materiały promocyjne.
4. Euroregionu Glacensis to stowarzyszenie, którego głównym celem jest wspieranie polsko –
czeskiej współpracy przygranicznej oraz rozwój przygranicznego obszaru powiązany
z geofizycznymi oraz historyczno – politycznymi uwarunkowaniami.
XV Gmina w rankingach, konkursach, publikacjach
1. 26 lutego br. w Warszawie w Ministerstwie Rozwoju odbyło się uroczyste rozstrzygnięcie
konkursu pn. „Innowacyjny Samorząd 2020”, organizowanego przez Serwis Samorządowy
Polskiej Agencji Prasowej pod patronatem Ministerstwa Rozwoju, Ministerstwo Funduszy i
Polityki Regionalnej, Ministerstwo Cyfryzacji. Partnerami strategicznymi byli Polski Fundusz
Rozwoju i Budimex. Partnerzy medialni to TVP Info i Polskie Radio. Do konkursu zgłoszono 304
projekty, które nadesłało 181 jednostek samorządu terytorialnego. Konkurs miał na celu
promocję szeroko pojętych innowacji wdrażanych przez jednostki samorządu terytorialnego,
opartych na nowoczesnych technologiach i nie tylko. Nadesłane projekty dotyczyły między
innymi komunikacji, transportu, ekologii, pozyskiwania energii, a także edukacji i sfery
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społecznej. Jedlina-Zdrój znalazła się w ścisłym gronie finalistów konkursu, a wyróżniony został
projekt ,,Teleopieka-Bransoletka życia”.
2. W dwutygodniku „Wspólnota” z dnia 8.10.2020r. ukazał się ranking pn. „Liderzy
Samorządowych Inwestycji 2017 – 2019”. Jedlina-Zdrój zajęła w tym rankingu 62 miejsce, a
średnie wydatki inwestycyjne w naszym mieście w przeliczeniu na jednego mieszkańca
wyniosły w badanym okresie 1.411.89 zł. Ranking powstał pod kierownictwem Pawła
Swianiewicza - profesora ekonomii, kierownika Katedry Rozwoju i Polityki Lokalnej na Wydziale
Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego oraz Julity Łukomskiej adiunkta w tej samej katedrze. Opracowywany i publikowany jest we „Wspólnocie” prawie
od 20 lat. Ten raport jest jednym z najbardziej przejrzystych zestawień o stabilnej metodologii.
Pod uwagę brana bowiem jest całość wydatków majątkowych poniesionych w ciągu ostatnich
trzech lat (w tym przypadku 2017-2019).
XVI ADMINISTRACJA
Urząd Miasta w Jedlinie-Zdroju mieści się w dwóch budynkach: głównym przy ul. Poznańskiej 2
i Poznańskiej 8, gdzie mieszczą się pomieszczenia socjalno-magazynowe. Ilość etatów w Urzędzie
wynosiła 37, dodatkowo w 2020r. zatrudnionych w ramach robót interwencyjnych była 1 osoba,
a publiczne prace wykonywały 4 osoby. Gmina organizuje także prace społeczno-użyteczne, w ramach
których miesięcznie około 6 osób wykonywało prace na terenie miasta w większości porządkowe.
Urząd Stanu Cywilnego obsługuje także gminę Walim, co zwiększa ilość przypisanych zadań, w tym
udzielania ślubów poza siedzibą. W 2019 roku było ich 20. W Urzędzie Miasta funkcjonuje punkt
kasowy, który obsługuje mieszkańców w zakresie wpłat za wszelkiego rodzaju należności gminne jak
i wypłat świadczeniobiorców głownie Ośrodka Pomocy Społecznej. Referat finansowy, na podstawie
Uchwały Rady Miasta i zawartych porozumień sprawuje obsługę kadrowo-finansową Ośrodka Pomocy
Społecznej.
Ogólna statystyka działalności Biura Obsługi Klienta :
1. Ilość korespondencji przychodzącej - 10.669 szt.
w tym:
- faktur - 2.971 szt.
- pism zarejestrowanych z ePuap-u - 664 szt.
- pism zarejestrowanych z maila - 519 szt.
2. Ilość korespondencji wychodzącej – 7.759 szt.
w tym:
- miejscowa – 4.389 szt.
- pozamiejscowa – 3.370 szt.
3. Ilość wydanych bezpłatnych biletów na "Delfinka" - 383 szt.
w tym:
- ulgowe - 367 szt.
- normalne - 16 szt.
4. Ilość wypożyczonych rowerów elektrycznych - 199 szt.
Należy zaznaczyć, że zarówno ilość wydanych biletów jak i wypożyczonych rowerów elektrycznych
spadła w stosunku do roku poprzedniego, ze względu na panującą w kraju epidemię COVID-19 i
wprowadzane w tym czasie obostrzenia. Wzrosła natomiast w porównaniu do roku ubiegłego ilość
korespondencji elektronicznej.
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Wykaz Tabel:
Tab. Nr 1. Dynamika budżetu gminy Jedlina-Zdrój w latach 2019/2020
Tab. Nr 2. Struktura gruntów w gminie Jedlina-Zdrój
Tab. Nr 3. Wartość środków trwałych
Tab. Nr 4. Dochody majątkowe gminy Jedlina-Zdrój
Tab. Nr 5. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego
Tab. Nr 6. Wyniki egzaminu ósmoklasisty w 2020r.
Tab. Nr 7.

Zestawienie świadczeń przyznanych w 2020 roku

Tab. Nr 8.

Średnie frekwencja dzieci w żłobku

Tab. Nr 9.

Wykaz podjętych uchwał przez Radę Miasta Jedlina-Zdrój w 2020.
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