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CZyM JeSt 
RAPORt?

raport o stanie miasta zawiera 

najważniejsze informacje o działa-

niach dzierżoniowskiego samorządu 

w latach 2014-2018. Znajdą w nim 

Państwo najistotniejsze dane m. in. 

o finansach Dzierżoniowa, w tym  

o bardzo dużych środkach pozyska-

nych z zewnątrz, przeprowadzonych 

inwestycjach i o nowym podejściu do 

zarządzania miastem. Pokazują one 

dzisiejszą kondycję Dzierżoniowa, ale 

też możliwości dalszego rozwoju na-

szej lokalnej ojczyzny. 

W poszczególnych działach za-

warte zostały informacje o tym, 

co widoczne dla nas wszystkich  

na co dzień, jak oczekiwane przez 

wielu nowoczesne miejskie tereny 

rekreacyjne, ale też opisy mniej wi-

docznych, jednak ważnych działań 

i ich efektów, dzięki którym zmienia 

się Dzierżoniów. 

ten raport pokazuje nie tylko pra-

cę samorządu, ale także najważniej-

sze wydarzenia ostatnich lat. I co cie-

szy mnie szczególnie, liczne sukcesy 

mieszkańców. 

Szanowni Mieszkańcy,

Kontakt z burmistrzem możliwy jest:

- osobiście - co wtorek od godziny 14.00,

- mailowo – burmistrz@um.dzierzoniow.pl,

- przez fanpage na Facebooku 

  Dariusz Kucharski – samorządowiec,

- przez stronę www.dariuszkucharski.pl.

Z pełną wersją raportu można zapoznać się na www.dzierzoniow.pl
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INWeStyCJe
Wykonane w ostatnich czterech latach inwestycje mocno zmieniły  
krajobraz Dzierżoniowa. Wśród nich szczególnie wyróżniają się prace, 
dzięki którym powstało wiele nowoczesnych miejsc, służących  
codziennej rekreacji. To odpowiedź na oczekiwania mieszkańców.  
Bardzo dużo działo, i wciąż dzieje się, na drogach. Remontowane  
kompleksowo ulice, m.in Piłsudskiego, Bielawska, Batalionów  
Chłopskich, Złota, Akacjowa, drogi w południowo-wschodnim 
obszarze miasta i drogi na dzierżoniowskich osiedlach, w dużej części 
finansowane były ze środków zewnętrznych. Podobnie jest  
z pracami przy odnawianiu i termomodernizacji miejskich budynków. 
Największą inwestycją Dzierżoniowa tej kadencji była budowa nowego 
centrum komunikacyjnego. Kluczową dla dalszego rozwoju miasta  
inwestycją jest realizowana przez województwo dolnośląskie obwodnica 
Dzierżoniowa. Pierwszym odcinkiem pojedziemy już w przyszłym roku.

Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Piłsudskiego 
i Daszyńskiego. 
Koszt inwestycji – 820 tys. zł, 
pozyskane środki – 391 tys. zł

Przebudowa ul. Piłsudskiego.
Koszt inwestycji – 2 mln 919 tys. zł, 
pozyskane środki – 1 mln 320 tys. zł

Przebudowa ul. Bielawskiej i Batalionów Chłopskich (do ronda 
Żołnierzy Wyklętych).
Koszt inwestycji – 4 mln 51 tys. zł, 
pozyskane środki – 1 mln 945 tys. zł

Przebudowa dróg na os. Tęczowym (wzdłuż budynków 
6, 7, 8, 9, 10, 11-17, 24-25) oraz budowa ul. Srebrnej  
i ul. Szafirowej. 
Koszt inwestycji – 1 mln 943 tys. zł
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INWeStyCJe

Przebudowa ul. Wierzbowej, Staffa, Zamenhofa  
oraz części ul. Andersa. 
Koszt inwestycji – 2 mln 442 tys. zł

Przebudowa ul. Staszica, Słowiczej, Zwycięzców,  
Łąkowej, Nałkowskiej i Kruczkowskiego. 
Koszt inwestycji – 10 mln zł, 
pozyskane środki – 5 mln 398 tys. zł

Budowa łącznika i przebudowa drogi na os. Błękitnym 
(od ul. Korczaka do Szkoły Podstawowej nr 5). 
Koszt inwestycji – 716 tys. zł

Budowa chodników wzdłuż ul. Grota Roweckiego 
i Słowackiego. 
Koszt inwestycji – 246 tys. zł.

Przebudowa ul. Batalionów Chłopskich od ul. Andersa,  
do Ronda Czeskiego. 
Koszt inwestycji – 1 mln zł, pozyskane środki – 501 tys. zł

Teren rekreacyjno-sportowy 
przy drodze Dzierżoniów-Uciechów.
Koszt inwestycji – 102 tys. zł

Budowa placu zabaw i siłowni plenerowej 
przy ul. Klonowej. 
Koszt inwestycji – 305 tys. zł

Budowa mieszkań komunalnych przy ul. Złotej. 
Koszt inwestycji – 1 mln 983 tys zł, 
pozyskane środki – 876 tys. zł
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Przebudowa ul. Złotej i Akacjowej. 
Koszt inwestycji – 5 mln 294 tys. zł, 
pozyskane środki – 2 mln 961 tys. zł

Budowa parkingu przy Alei Bajkowych Gwiazd. 
Koszt inwestycji – 380 tys. zł

Przebudowa łącznika na os. Różanym 
(od ul. Sikorskiego, do budynków 4 i 5).
Koszt inwestycji – 389 tys. zł

Przebudowa ul. Kilińskiego.
Koszt inwestycji – 871 tys. zł, 
pozyskane środki – 660 tys. zł

Przebudowa ul. Armii Krajowej. 
Koszt inwestycji – 757 tys. zł

Budowa placu zabaw i siłowni plenerowej 
na os. Kolorowym. 
Koszt inwestycji – 199 tys. zł, 
pozyskane środki – 149 tys. zł

Przebudowa chodników wzdłuż ul. Lipowej. 
Koszt inwestycji – 85 tys. zł

Przebudowa ul. Batalionów Chłopskich 
(od mostu przy młynie do ul. Wierzbowej). 
Koszt inwestycji – 1 mln 800 tys. zł,
pozyskane środki – 1 mln 126 tys. zł
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Budowa Sowiogórskiego Centrum Komunikacyjnego (remont budynku dworca, przebudowa dróg wokół niego, 
budowa miejsc parkingowych i peronów autobusowych, nowa aranżacja terenu zielonego między 

ul. Kolejową i Sienkiewicza, renowacja zabytkowego mostu) 
Koszt inwestycji – 22 mln zł, pozyskane środki – 13 mln 526 tys. zł

Budowa Cetrum Seniora. 
Koszt inwestycji – 8 mln 936 tys. zł, 
pozyskane środki – 7 mln 109 tys. zł

Termomodernizacja hotelu i zaplecza 
hali Ośrodka Sportu i Rekreacji . 
Koszt inwestycji - 706 tys 265 zł, 
pozyskane środki – 986 tys. zł

Budowa chodników wzdłuż ul. Marszałkowskiej. 
Koszt inwestycji - 102 tys. zł

Budowa Alei Bajkowych Gwiazd. 
Koszt inwestycji – 900 tys. zł, 
pozyskane środki – 646 tys. zł

Budowa drogi i TBS-u przy ul. Sowiogórskiej.
Koszt inwestycji -  6 mln 475 tys. zł

Termomodernizacja i przystosowanie bydynku dawnej 
SP 3 na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej. 
Koszt inwestycji – 1 mln 237 tys. zł, 
pozyskane środki – 986 tys. zł
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DZIeRżONIóW  
DlA MIeSZKAńCóW
Polityka społeczna Dzierżoniowa polega na wspieraniu wszystkich grup  
społecznych. Z myślą o najmłodszych mieszkańcach i ich rodzicach powstają 
nowe miejsca opieki żłobkowej i przedszkolnej, a także place zabaw.  
Dla seniorów tworzone są instytucje wsparcia i miejsca aktywności ruchowej. 
Miasto zapewnia bogatą ofertę kulturalną oraz sportowo-rekreacyjną,  
dostosowaną do potrzeb różnych grup wiekowych. Kładzie także duży nacisk  
na zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych swoich mieszkańców, zgodnie  
z ich preferencjami i możliwościami finansowymi.  

Żłobki

Nowy Niepubliczny Żłobek „Sówka” w byłym 

budynku Szkoły Podstawowej nr 6 zapewni 

50 miejsc dla dzieci w 2018 r. Docelowo miejsc 

w tej placówce ma być ponad 100. 

Trwa adaptacja budynku na rogu ul. J. Korczaka 

i Wrocławskiej, który również ma być 

przeznaczony na żłobek niepubliczny.

Wydatki miasta na opiekę nad najmłodszymi dziećmi
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W Dzierżoniowie funkcjonuje 9 przedszkoli: 
Przedszkole Publiczne nr 1 im. Jana Brzechwy, ul. Bat. Chłopskich 20 

Przedszkole Publiczne nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi i Oddziałem 

Specjalnym, ul. Miernicza 2 

Przedszkole Publiczne nr 7, os. Tęczowe 3 

Przedszkole Niepubliczne nr 3 „Pod Topolą”, os. Błękitne 26 

Przedszkole Niepubliczne nr 4, os. Jasne 21 

Przedszkole Niepubliczne „Słoneczna Piątka”, ul. Świdnicka 41 

Niepubliczne Przedszkole Promujące Zdrowie „Szóstka”, ul. Mickiewicza 14 

Przedszkole Językowe Europejska Akademia Dziecka, ul. Szkolna 14 

Niepubliczne Przedszkole Sióstr Salezjanek, ul. Spacerowa 2 

Edukacja

Każdego roku przychodzi na 
świat około 250 nowych mieszkań-
ców Dzierżoniowa. W mieście są 
182 miejsca w żłobkach, w tym 72  
w żłobku publicznym. Mieszkań-
com, których dzieci nie dostały się 
do żłobka publicznego, gmina, dzięki 
decyzji burmistrza, zapewnia miej-
sca w dwóch funkcjonujących żłob-
kach niepublicznych („Akademia Ma-
luszka” – 60 miejsc, „Sówka” – 50 
miejsc).

Oznacza to, że rodzice dzieci 
uczęszczających do placówki pu-
blicznej i niepublicznej za pobyt 
dziecka zapłacą tyle samo. Różnica 
finansowana jest ze środków bu-

Przedsięwzięcia te w wielu przy-
padkach wykraczają poza samodziel-
ne działania samorządu i obejmują 
aktywną współpracę z organizacjami 
pozarządowymi. to efekt przemian 
w strukturze społecznej związanych 
ze zmniejszającą się liczbą urodzeń, 
starzeniem się społeczeństwa oraz 
odpływem mieszkańców do dużych 
miast.

Rok szkolny w Niepublicznym Żłobku „Sówka” rozpoczęło 44 dzieci. 
Miasto dopłaciło też we wrześniu do 22 miejsc dla mieszkańców  

Dzierżoniowa w Niepublicznym Żłobku „Akademia Maluszka”

dżetu miasta. Od 2017 r. kolejność 
zgłaszania wniosku nie ma wpływu 
na decyzję o przyjęciu dziecka do 
żłobka publicznego. Pierwszeństwo  

w przyjęciu mają rodziny wielodziet-
ne, rodziny dotknięte problemem 
niepełnosprawności oraz te, w któ-
rych oboje rodziców pracuje.
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PrzEdSzkola
W mieście funkcjonują 3 przed-

szkola publiczne i 6 przedszkoli nie-
publicznych, które zapewniają opiekę 
wszystkim dzieciom z Dzierżoniowa. 
Najmłodszym, dla których zabrakło 
miejsca w przedszkolach publicz-
nych, od roku szkolnego 2016/2017 
miasto zapewnia opiekę w placów-
ce niepublicznej. W roku szkolnym 
2017/2018 do przedszkoli uczęsz-
czało 1.128 dzieci, w tym wszystkie 
6-latki. W dzierżoniowskich przedszkolach dzieci 

mają doskonałe warunki do zabawy i nauki

Szkoły

Wysokość środków pozyskiwanych przez stowarzyszenia
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Koszt dostosowania placówek w Dzierżoniowie 

do wymogów wprowadzonej reformy oświaty 

wyniósł ponad 2,4 mln zł. Środki zostały 

przeznaczone na inwestycje i remonty, 

zakup wyposażenia oraz budowę podjazdów 

dla osób niepełnosprawnych. 

Procentowy udział środków przekazywanych 
na oświatę w stosunku do budżetu 
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W podziale na gimnazja, szkoły podstawowe, przedszkola

Do 2016 r. najmłodsi uczniowie 
pobierali naukę w sześciu szkołach 
podstawowych: czterech publicz-
nych oraz dwóch niepublicznych. 
Ponadto funkcjonowały dwa gimna-
zja publiczne oraz jedno niepublicz-
ne Gimnazjum Sióstr Salezjanek im. 
Piątki Poznańskiej.

Reforma oświaty z 2016 r. wpro-
wadziła nowy ustrój szkolny, który 
oznaczał wygaszanie lub likwidację 
gimnazjów i utworzenie 8-klasowych 
podstawówek.  

Od roku szkolnego 2017/2018 
w Dzierżoniowie funkcjonują czte-
ry szkoły podstawowe, dla których 
organem prowadzącym jest miasto 
Dzierżoniów: Szkoła Podstawowa  
nr 1 (powstała z przekształcenia  
Gimnazjum nr 3 - przeszli do niej 
uczniowie zlikwidowanej SP nr 6), 
Szkoła Podstawowa nr 3 im. Komisji 
edukacji Narodowej (do której włą-
czono Gimnazjum nr 1), Szkoła Pod-
stawowa nr 5 z Oddziałami Integra-
cyjnymi im. Bohaterów Westerplatte 
oraz Szkoła Podstawowa nr 9 im.  
Mikołaja Kopernika. Ponadto ucznio-
wie mogą uczęszczać do dwóch 
szkół podstawowych niepublicznych: 
Niepublicznej Szkoły Podstawowej 
Sióstr Salezjanek oraz Niepublicznej 
Szkoły Podstawowej im. Janusza 
Korczaka.

W związku z pójściem do szkół 
dzieci 6-letnich w 2016 i 2017 r. 
zwiększyła się liczba nauczycieli.  
W roku szkolnym 2016/2017 po-
wstała w Dzierżoniowie nowa Nie-
publiczna Szkoła Podstawowa im. 
Janusza Korczaka. liczba dzieci 
uczęszczających do tej szkoły sys-
tematycznie rośnie, podobnie jak jej 
kadra.

Średnio 5.000 zł rocznie przeznacza burmistrz 

na nagrody dla najbardziej uzdolnionych uczniów: 
stypendia za wybitne wyniki w nauce - dla kończących szkołę 

podstawową są to„Srebrne Smoki”, dla kończących 

gimnazjum - „Złote Smoki”, 

stypendia wypłacane z budżetu miasta przez dyrekcje szkół,

stypendia w dziedzinie twórczości artystycznej,

nagrody w konkursie „Bicie rekordów sportowych”.

W 2018 r. gmina w partnerstwie  ze Stowarzyszeniem Ziemia Dzierżoniowska 

pozyskała 1,15 mln zł na realizację projektu „Nowoczesna szkoła - inwestycją 

w przyszłość”, dzięki czemu w 4 dzierżoniowskich szkołach podstawowych 

powstają nowoczesne pracownie, które umożliwiają naukę metodami 

badawczymi i innowacyjnymi:  
SP nr 3 - pracownia cyfrowa, fizyczno-chemiczna, przyrodnicza oraz matematyczno-cyfrowa,

SP nr 5 - 3 pracownie matematyczno-cyfrowe,

SP nr 9 - pracownia cyfrowa,

SP nr 1 - 2 pracownie matematyczno-cyfrowe, pracownia biologiczno-chemiczna oraz pracownia cyfrowa.
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Najważniejszymi instytucjami kultury w Dzierżoniowie są: Dzierżoniowski  
Ośrodek Kultury, Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna i Muzeum Miejskie.  
Ofertę miasta wzbogaca działalność Spółdzielczego Domu Kultury oraz firmy  
organizujące komercyjnie wydarzenia kulturalne.  Najaktywniejsze organizacje 
pozarządowe, działające w tej dziedzinie, to Towarzystwo Oświatowe Ziemi  
Dzierżoniowskiej oraz Towarzystwo Miłośników Dzierżoniowa, które prowadzą 
Kronikę Dzierżoniowa, opracowują Rocznik Dzierżoniowski, przygotowują także 
spotkania tematyczne, wykłady i prelekcje. 

kultura

Organizuje rocznie ponad 35 
spektakli teatralnych, ponad 30 
koncertów, 5 konkursów, 11 imprez 
cyklicznych i prawie 300 seansów 
kinowych. W ramach Amatorskiego 
Ruchu Artystycznego prowadzo-
ne są zajęcia w kilkunastu sekcjach. 
Systematycznie korzysta z nich po-
nad 600 osób. Uczestnicy tych sek-
cji biorą udział i odnoszą sukcesy  
w programach telewizyjnych typu 
talent-show, konkursach i festiwa-
lach. Ważnym miejscem w DOK-u 
jest „Galeria na piętrze”, prezentują-
ca prace lokalnych, jak i ogólnopol-
skich malarzy, grafików, rzeźbiarzy  
i fotografów. 

W październiku 2018 r. DOK ob-
chodził 60-lecie działalności. Swoje 
jubileusze świętowały także teatr 
Kątem (20 lat) oraz sekcja hafciar-
ska (10 lat). 

Co roku na zakończenie sezonu 
podczas imprezy zwanej  

ARA-end wszystkie sekcje  
mają okazję zaprezentować  

swój dorobek i działalność

dziErŻoniowSki ośrodEk kultury (dok)

W ramach Amatorskiego Ruchu Artystycznego 

(ARA) organizowane są zajęcia w pracowniach 

i sekcjach: baletu, break-dance, ceramiki 

artystycznej, druku 3D, haftu artystycznego, 

plastycznej, modelarstwa lotniczego 

i samochodowego, nauki gry na instrumentach, 

rytmiki, tańca nowoczesnego i zumby. 

Przy ośrodku działa też Studio Wokalne, 

Koło Plastyków Amatorów, Chór Kanon, 

Miejska Orkiestra Dęta, Zespół Pieśni i Tańca 

Ślężanie oraz Teatr Kątem i Teatr Dziecięcy PePePe. 

Wydatki na kulturę fizyczną

3.951.518,30 3.553.891,05 3.363.045,77 3.742.514,39

2014 2015 2016 2017

Ogółem na kulturę fizyczną

OSIR organizuje ponad 40 imprez 

rocznie. Z jego oferty korzystają 

zarówno amatorzy, jak i zawodnicy 

uprawiający sport wyczynowo.

28% mieszkańców 

Dzierżoniowa 

korzysta z imprez 

sportowych 

OSIR organizuje 

ponad 40 imprez 

rocznie 
Gromadzi zabytki związane z mia- 

stem i mieszkańcami, organizuje  
stałe i czasowe wystawy oraz lek-
cje muzealne. Wśród ponad 3 tys. 
eksponatów największym zaintere-
sowaniem cieszą się pamiątki zwią-
zane z Zakładami Radiowymi Diora 
(głównie radioodbiorniki, dokumen-

MuzEuM MiEjSkiE dziErŻoniowa (MMd) 
ty i archiwalia). W 2017 r. muzeum 
przygotowało i udostępniało wy-
stawę militariów w schronie przy  
ul. Daszyńskiego, którą odwiedziło 
337 osób. 

Muzeum organizuje także 
wystawy czasowe. Największe  
w ostatnich latach to: „trzy wyznania 

w Dzierżoniowie”, „Polacy w Bitwie  
o Anglię”, „Stan wojenny w powiecie 
Dzierżoniowskim”, „Historia polskie-
go komiksu”, a najnowsze - „Historia 
Zakładów Radiowych Diora” oraz 
„Zbigniew Cybulski – życie i gra”. 
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Nie kojarzy się już tylko z wypoży-
czaniem książek, ale także z organi-
zacją wydarzeń, spotkań autorskich 
oraz z akcjami promującymi książki  
i czytelnictwo, takimi jak: „Biblioteka 
Malucha”, „Klub Książki i Ilustracji”, 
„Biblioteka młodzieży”, „Biblioteka 
Seniora”, „Klub Kulinarny Łasucha” 
oraz „Klub Podróżnika”. Biblioteka 
jest także organizatorem Narodowe-

MiEjSko-Powiatowa bibliotEka Publiczna (MPbP)
go Czytania i Dolnośląskiego Festi-
walu Nauki w Dzierżoniowie. 

W bibliotece w Rynku można wy-
pożyczyć także audiobooki, filmy  
i gry komputerowe. liczba audiowi-
zualnych zbiorów sięga 4.150 sztuk. 
Biblioteka oferuje także bezpłatny 
dostęp do platformy legimi oraz  
e-book, gdzie czytelnicy mają dostęp 
do ponad 25.000 tytułów i możli-

wość czytania w dowolnym momen-
cie na trzech niezależnych urządze-
niach. 

W 2017 r. biblioteka obchodziła 
jubileusz 70-lecia działalności. Został 
on uczczony postawieniem pomnika 
książki przed ratuszem. Był to drugi 
pomnik książki w Polsce. 

Miasto wspiera rozwój kultury fizycznej poprzez dofinansowanie treningów  
klubów sportowych, organizowanie i współorganizowanie imprez sportowych  
i rekreacyjnych. Finansuje również zajęcia pozalekcyjne w dzierżoniowskich  
szkołach oraz feryjny i wakacyjny wypoczynek dzieci i młodzieży. Koordynacją 
działań związanych ze sportem zajmuje się Ośrodek Sportu i Rekreacji  
w Dzierżoniowie (OSiR). W mieście działa również wiele podmiotów związanych  
z kulturą fizyczną, sportem i rekreacją, które aktywnie uczestniczą w sportowym 
życiu Dzierżoniowa. 

SPort

Terenowy Rajd Amatorów Kolarstwa i Turystyki to już majowa tradycja dla całych rodzin

W ramach Amatorskiego Ruchu Artystycznego 

(ARA) organizowane są zajęcia w pracowniach 

i sekcjach: baletu, break-dance, ceramiki 

artystycznej, druku 3D, haftu artystycznego, 

plastycznej, modelarstwa lotniczego 

i samochodowego, nauki gry na instrumentach, 

rytmiki, tańca nowoczesnego i zumby. 

Przy ośrodku działa też Studio Wokalne, 

Koło Plastyków Amatorów, Chór Kanon, 

Miejska Orkiestra Dęta, Zespół Pieśni i Tańca 

Ślężanie oraz Teatr Kątem i Teatr Dziecięcy PePePe. 

Wydatki na kulturę fizyczną

3.951.518,30 3.553.891,05 3.363.045,77 3.742.514,39

2014 2015 2016 2017

Ogółem na kulturę fizyczną

OSIR organizuje ponad 40 imprez 

rocznie. Z jego oferty korzystają 

zarówno amatorzy, jak i zawodnicy 

uprawiający sport wyczynowo.

28% mieszkańców 

Dzierżoniowa 

korzysta z imprez 

sportowych 

OSIR organizuje 

ponad 40 imprez 

rocznie 

Dzierżoniów przeznacza ponad 
ponad 3% budżetu na działalność 
sportową i rekreacyjną. Z imprez 
sportowych korzysta 28% miesz-
kańców.
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Do najważniejszych wydarzeń 
sportowych należą: Memoriał Sła-
womira Harafa w Piłce Nożnej, tro-
pem wilczym, Bieg Pamięci żołnie-
rzy Wyklętych, Międzynarodowe 
Kryterium Kolarskie, Gala Boksu Za-
wodowego, turystyczny Rajd Ama-
torów Kolarstwa i turystyki oraz  
od 2016 r. Festyn Rodzinny – „Łą-
czymy pokolenia” i bieg sztafetowy 
„Pozytywnie zabiegani”, odbywający 
się w jego ramach na Alei Bajkowych 
Gwiazd.

Imprezy lekkoatletyczne cieszą się w Dzierżoniowie coraz większą popularnością

W ramach współpracy Dzierżo-
niowa z organizacjami pozarządo-
wymi gmina dofinansuje realizację  
25 zadań sportowych.

W związku z coraz większą licz-
bą seniorów prowadzących aktyw-
ny tryb życia miasto dostosowało 
swoją ofertę sportowo-rekreacyjną  
do potrzeb tej grupy mieszkańców. 
Na szczególną uwagę zasługują or-
ganizacje pozarządowe organizujące 
rożnego rodzaju zajęcia w tym za-
kresie, z których tylko w 2017 r. sko-
rzystało ponad 3.000 osób. Senio-
rzy dbają o kondycję - dobrym tego 
przykładem jest dzierżoniowski od-
dział Polskiego Związku emerytów 
Rencistów i Inwalidów, który w swo-
jej siedzibie prowadzi m.in. siłownię.

W Dzierżoniowie trenować można: karate kyokushin, 

kolarstwo szosowe, kolarstwo BMX, trial, piłkę 

ręczną, nożną i siatkową, zapasy, sumo, jiu jitsu, 

pływanie, bule, taekwon-do, kick-boxing, tenis 

ziemny, stołowy, boks, koszykówkę, capoeirę, 

gimnastykę akrobatyczną, artystyczną i sportową, 

trójbój siłowy. 

Ok. 20% wszystkich mieszkańców 

bierze udział w zajęciach sportowych 

i rekreacyjnych organizowanych 

przez kluby sportowe.

W Dzierżoniowie można 

trenować w sposób 

zorganizowany 

20 dyscyplin 

sportowych .

1,2 mln zł rocznie przeznaczanych 

jest na sport i rekreację z programu 

współpracy Dzierżoniowa 

z organizacjami pozarządowymi.Ok. 20% wszystkich mieszkańców
bierze udział w zajęciach sportowych

i rekreacyjnych organizowanych
przez kluby sportowe

W Dzierżoniowie trenować można: karate kyokushin, 

kolarstwo szosowe, kolarstwo BMX, trial, piłkę 

ręczną, nożną i siatkową, zapasy, sumo, jiu jitsu, 

pływanie, bule, taekwon-do, kick-boxing, tenis 

ziemny, stołowy, boks, koszykówkę, capoeirę, 

gimnastykę akrobatyczną, artystyczną i sportową, 

trójbój siłowy. 

Ok. 20% wszystkich mieszkańców 

bierze udział w zajęciach sportowych 

i rekreacyjnych organizowanych 

przez kluby sportowe.

W Dzierżoniowie można 

trenować w sposób 

zorganizowany 

20 dyscyplin 

sportowych .

1,2 mln zł rocznie przeznaczanych 

jest na sport i rekreację z programu 

współpracy Dzierżoniowa 

z organizacjami pozarządowymi.
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Każdego roku, po przeprowadzeniu konsultacji, 
uchwalany jest program współpracy Dzierżoniowa 
z organizacjami pozarządowymi. Miasto 
współpracuje z 80 z nich, w tym z 20 działającymi 
w obszarze kultury fizycznej. 

organizacjE PozarządowE

Zadania wspierane w ramach współpracy 
z organizacjami pozarządowymi

25%
12%

4%

5%

13%
6%

5%

4% ekologia i ochrona zwierząt

kultura

podtrzymywanie tradycji narodowej

działalność na rzecz mniejszości narodowych

integracja europejska

pomoc społeczna

ratownictwo i ochrona ludności

działalność na rzecz osób niepełnosprawnych

nauka, edukacja, oświata i wychowanie

kultura fizyczna

1%

1%

wolontariat

działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym

przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym

turystyka

3%

1%

1%

2%

Każdego roku 

2,5 mln zł trafia 

do organizacji 

pozarządowych 

realizujących 

zadania dla 

mieszkańców 

miasta.

W zadaniach 

kulturalnych organizacji 

pozarządowych bierze 

udział ponad 2.000 

osób rocznie. 

Ponad 19 tys. mieszkańców w ciągu 

roku korzysta z imprez realizowanych 

przez organizacje pozarządowe.

Pomysłów NGO nie brakuje. Seniorzy z Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów 
zorganizowali  np. Paradę Kapeluszy, na którą zaprosili m.in. emerytów z Kluczborka

Zadania wspierane w ramach współpracy 
z organizacjami pozarządowymi
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przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym

turystyka
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Każdego roku 

2,5 mln zł trafia 

do organizacji 

pozarządowych 

realizujących 

zadania dla 

mieszkańców 

miasta.

W zadaniach 

kulturalnych organizacji 

pozarządowych bierze 

udział ponad 2.000 

osób rocznie. 

Ponad 19 tys. mieszkańców w ciągu 

roku korzysta z imprez realizowanych 

przez organizacje pozarządowe.

Ponad 8.700 mieszkańców (27% populacji miasta) to osoby powyżej 60. roku ży-
cia. Działalność na rzecz seniorów prowadzą Polski Związek Emerytów, Rencistów 
i Inwalidów w Dzierżoniowie, Fundacja Uniwersytet Trzeciego Wieku, Towarzystwo 
Oświatowe Ziemi Dzierżoniowskiej oraz organizacje kombatanckie i inwalidzkie. Z 
ich oferty korzysta rocznie około 4.000 osób. 

SEniorzy

Związek emerytów, Rencistów 
i Inwalidów w Dzierżoniowie od lat 
wydaje kwartalnik „Dzień seniora”. 
Gazetę można dostać w przychod-
niach, parafiach, innych stowarzy-
szeniach oraz w siedzibie związku.

W 2015 r. burmistrz Dzierżonio-
wa powołał Dzierżoniowską Radę 
Seniorów. Pierwszym efektem jej 
działalności było wprowadzenie „Pu-
dełka życia”. to pakiet z informacja-
mi niezbędnymi dla ratowania życia  
w sytuacjach zagrożenia, który 
przechowywany jest w oznaczo-
nym miejscu. Do tej pory rozdano 

w Dzierżoniowie ponad 2.300 takich 
pudełek. 

Kolejną akcją, której patronowa-
ła Dzierżoniowska Rada Seniorów, 
było wprowadzenie Dzierżoniowskiej 
Karty Seniora. Od początku funkcjo-
nowania programu miasto wydało 
ponad 2.800 kart. Posiada je obec-
nie 32% uprawnionych. Seniorzy ko-
rzystają z ulg w Muzeum Miejskim, 
Dzierżoniowskim Ośrodku Kultury, 
Miejsko-Powiatowej Bibliotece Pu-
blicznej oraz w Ośrodku Sportu i 
Rekreacji. Poza tym mogą korzystać  
z rabatów w 37 firmach, które podpi-

sały porozumienie z miastem. Dzier-
żoniowska Karta Seniora połączona 
jest z Ogólnopolską Kartą Seniora, 
dzięki czemu nasi mieszkańcy zyska-
li również bonifikaty w 800 firmach  
w całym kraju.

Od 2016 r. w Dzierżoniowie orga-
nizowany jest Dzień Seniora. to spo-
tkanie informacyjno-kulturalne, pod-
czas którego można porozmawiać ze 
specjalistami oraz z osobami i firma-
mi zajmującymi się działalnością na 
rzecz starszych mieszkańców.
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Ponad 19 tys. mieszkańców w ciągu 

roku korzysta z imprez realizowanych 

przez organizacje pozarządowe.
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PoMoc SPołEczna

Wspiera mieszkańców poprzez 
zasiłki, dodatki mieszkaniowe, świad-
czenia rodzinne, alimentacyjne i usłu-
gi opiekuńcze. Charakter działalności 
OPS-u zmienia się i dostosowuje do 
sytuacji podopiecznych i potrzebu-
jących. Dlatego w OPS-ie można 
skorzystać też z porady psycholo-
ga, prawnika, wsparcia asystentów 
rodziny, pracowników socjalnych  
i dzielnicowych. 

Pracownicy OPS-u wspólnie ze 
strażnikami miejskimi monitorują 
liczbę osób bezdomnych w Dzierżo-
niowie. Działania odbywają się pod 
hasłem Akcja Zima i  „Bezdomność  
to też twoja sprawa”. Pracownicy  
odwiedzają około 60 miejsc, w któ-
rych mogą przebywać osoby bez-
domne. Są to m. in. działki, pusto-
stany, piwnice, klatki schodowe. 
Ponadto OPS organizuje akcje dla 
seniorów (pogadanki, szkolenia, pre-
wencję pod hasłem „Seniorze nie 
daj się oszukać”), a także dla rodzi-
ców (konferencje, szkolenia, grupy 
wsparcia). 

OPS jest realizatorem Programu 
Rodzina 500+, w ramach którego ro-
dzice lub opiekunowie każdego dru-
giego i kolejnego dziecka otrzymują 
co miesiąc 500 zł bez dodatkowych 
warunków. Rodziny o niskich docho-
dach otrzymują wsparcie także na 
pierwsze lub jedyne dziecko.

ośrodEk PoMocy SPołEcznEj (oPS)

121 129 113 117

188,06 237 166,72 147,73 

16.897 13.477 16.484 19.047 

587.142,14 479.640,81 504.467,85 590.073,33 

2.590.467 2.714.444 2.243.690 2.223.755 

2014 2015 2016 2017

Liczba zadań

Koszt na jednego uczestnika 

Liczba osób korzystających z programu 

Wysokość wkładu własnego NGO 

Wysokość środków na Program Współpracy 

Dzierżoniowa z organizacjami pozarządowymi 

Na realizację zadań 

dla seniorów burmistrz 

przeznacza ok. 100 tys. zł 

rocznie 

Rocznie z pomocy społecznej średnio korzysta 

około 1.500 osób, co stanowi 5% mieszkańców. 

Liczba ta systematycznie spada. 1/3 z nich 

nie korzysta z pomocy finansowej, 

a z poradnictwa i pomocy socjalnej.

Środki przeznaczone na pomoc społeczną 

18%

2014

19%

2015

18%

2016

16%

2017

Wysokość środków przeznaczanych z budżetu miasta 

na pomoc społeczną (bez 500+)

11,8 mln zł

2016

16,1 mln zł

2017

Wysokość środków z programu 500+, 

które wpłynęły do budżetu 

Wnioski w dzierżoniowskim  
OPS-ie beneficjenci programów 

500+ i 300+ mogą składać  
osobiście lub przez internet

W 2017 r. OPS realizował projekt „Ograniczamy 

przemoc skutecznie”. Grupą docelową były osoby 

doświadczające przemocy i zagrożone zjawiskiem 

przemocy oraz osoby realizujące zadania 

w zakresie przeciwdziałania przemocy 

w rodzinie. Wzięło w nim udział 360 osób. 

W 2017 r. ŚDS realizował projekt Piękno jest 

wśród Nas” dla 58 osób. Program miał na celu 

zwiększenie wiedzy na temat funkcjonowania 

osób z zaburzeniami psychicznymi i ich integrację 

z otoczeniem. 

„

własnościowe; 7100;

Spółdzielnia Mieszkaniowa; 4929

DTBS; 293

Lokale mieszkaniowe w Dzierżoniowie

36%
52%

8%

socjalne; 189

komunalne; 1085

2%

2%

Miasto jest właścicielem 1.274 lokali mieszkalnych 

w 71 budynkach komunalnych i 303 budynkach 

wspólnot mieszkaniowych. Posiada także 189 lokali 

socjalnych.

Jest placówką pomocy spo-
łecznej przeznaczoną dla osób  
z zaburzeniami psychicznymi, które 
w wyniku upośledzenia niektórych 
funkcji organizmu lub zdolności 
adaptacyjnych wymagają pomocy  
do życia w środowisku rodzin-
nym i społecznym. ŚDS działa  
od 2004 r., od 2013 r. w nowym 
obiekcie bez barier architektonicz-
nych. Korzysta z niego średnio  
38 pełnoletnich osób rocznie. Pod-
opieczni uczą się funkcjonowania  
w codziennym życiu - gotowania, 

środowiSkowy doM SaMoPoMocy (śdS)

W 2017 r. OPS realizował projekt „Ograniczamy 

przemoc skutecznie”. Grupą docelową były osoby 

doświadczające przemocy i zagrożone zjawiskiem 

przemocy oraz osoby realizujące zadania 

w zakresie przeciwdziałania przemocy 

w rodzinie. Wzięło w nim udział 360 osób. 

W 2017 r. ŚDS realizował projekt Piękno jest 

wśród Nas” dla 58 osób. Program miał na celu 

zwiększenie wiedzy na temat funkcjonowania 

osób z zaburzeniami psychicznymi i ich integrację 

z otoczeniem. 

„

własnościowe; 7100;

Spółdzielnia Mieszkaniowa; 4929

DTBS; 293

Lokale mieszkaniowe w Dzierżoniowie

36%
52%

8%

socjalne; 189

komunalne; 1085

2%

2%

Miasto jest właścicielem 1.274 lokali mieszkalnych 

w 71 budynkach komunalnych i 303 budynkach 

wspólnot mieszkaniowych. Posiada także 189 lokali 

socjalnych.

dbałości o wygląd, higieny, gospo-
darowania budżetem domowym,  
spędzania wolnego czasu.
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Jest miejscem spotkań i aktywi-
zacji seniorów, zapewniającym im 
opiekę, zajęcia integracyjne i rucho-
we. Z oferty DDSP korzysta średnio  
60 osób. 

Podopiecznymi Dziennego Domu 
Senior Plus są seniorzy, którzy ze 
względu na wiek, chorobę lub niepeł-
nosprawność mają trudności w pro-
wadzeniu gospodarstwa domowego 
i wymagają pomocy w zaspokajaniu 
podstawowych potrzeb życiowych. 
W 2017 r. oferta DDSP została po-
szerzona o zajęcia z jogi i tańca towa-
rzyskiego. Podczas tańca seniorom 
partnerują uczniowie Zespołu Szkół 
nr 3.

dziEnny doM SEnior PluS (ddSP)

DDSP dba o integrację pokoleń, organizując spotkania seniorów  
z przedszkolakami i uczniami szkół różnego szczebla

Polityka mieszkaniowa realizowana przez miasto przyczynia się do zwiększenia 
możliwości uzyskania lokali przez osoby o zróżnicowanych progach dochodowych, 
a także wpływa na poprawę standardów dotychczasowego zamieszkania.

MiESzkalnictwo

Rozwijane są różne formy bu-
downictwa mieszkaniowego, zarów-
no własnościowa, jak i na wynajem. 
Strategia gminy w obszarze miesz-
kalnictwa uwidacznia się w planach 
gospodarowania gruntami miejski-
mi, poprzez które zapewniona jest 
dostępność uzbrojonych terenów 
budowlanych pod inwestycje dewe-
loperskie, indywidualne, jako aport 
do spółki towarzystwa Budownictwa 
Społecznego i pod budownictwo ko-
munalne.

W 2017 r. OPS realizował projekt „Ograniczamy 

przemoc skutecznie”. Grupą docelową były osoby 

doświadczające przemocy i zagrożone zjawiskiem 

przemocy oraz osoby realizujące zadania 

w zakresie przeciwdziałania przemocy 

w rodzinie. Wzięło w nim udział 360 osób. 

W 2017 r. ŚDS realizował projekt Piękno jest 

wśród Nas” dla 58 osób. Program miał na celu 

zwiększenie wiedzy na temat funkcjonowania 

osób z zaburzeniami psychicznymi i ich integrację 

z otoczeniem. 

„

własnościowe; 7100;

Spółdzielnia Mieszkaniowa; 4929

DTBS; 293

Lokale mieszkaniowe w Dzierżoniowie

36%
52%

8%

socjalne; 189

komunalne; 1085

2%

2%

Miasto jest właścicielem 1.274 lokali mieszkalnych 

w 71 budynkach komunalnych i 303 budynkach 

wspólnot mieszkaniowych. Posiada także 189 lokali 

socjalnych.

W 2017 r. wybudowany został 
parterowy budynek z 23 lokalami 
przy ul. Zachodniej. Z Banku Gospo-
darstwa Krajowego uzyskano na to 
zadanie środki w kwocie 587.961 zł, 
co stanowi 30% wartości inwestycji.

W latach 2014-2017 miasto wy-
dało na remonty w budynkach ko-
munalnych oraz wspólnot miesz-
kaniowych z udziałem gminy blisko  
5 mln zł. W budżecie na 2018 r. prze-
widziano na ten cel środki w wysoko-
ści 1.418.000 zł.

udział gminy w realizacji potrzeb mieszkaniowych uwidacznia się przez: 
• budownictwo komunalne

Każde mieszkanie przy ul. Zachodniej jest wyposażone w media,  
indywidualne ogrzewanie, pomieszczenie gospodarcze i miejsce parkingowe 

W 2017 r. OPS realizował projekt „Ograniczamy 

przemoc skutecznie”. Grupą docelową były osoby 

doświadczające przemocy i zagrożone zjawiskiem 

przemocy oraz osoby realizujące zadania 

w zakresie przeciwdziałania przemocy 

w rodzinie. Wzięło w nim udział 360 osób. 

W 2017 r. ŚDS realizował projekt Piękno jest 

wśród Nas” dla 58 osób. Program miał na celu 

zwiększenie wiedzy na temat funkcjonowania 

osób z zaburzeniami psychicznymi i ich integrację 

z otoczeniem. 

„

własnościowe; 7100;

Spółdzielnia Mieszkaniowa; 4929

DTBS; 293

Lokale mieszkaniowe w Dzierżoniowie

36%
52%

8%

socjalne; 189

komunalne; 1085

2%

2%

Miasto jest właścicielem 1.274 lokali mieszkalnych 

w 71 budynkach komunalnych i 303 budynkach 

wspólnot mieszkaniowych. Posiada także 189 lokali 

socjalnych.
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• budownictwo na wynajem 
Dzierżoniowskie towarzystwo 

Budownictwa Społecznego (DtBS) 
to spółka ze 100% udziałem gmi-
ny, która realizuje budowę domów 
z lokalami mieszkalnymi o podwyż-
szonym standardzie. W jego zaso-
bach znajdują się obecnie 293 lokale 
mieszkalne w 11 budynkach. 

Najnowszą inwestycją DtBS-
-u jest budynek z 27 mieszkaniami 
przy ulicy Sowiogórskiej. Jego budo-
wa była możliwa dzięki przekazaniu 
aportem przez gminę nieruchomo-
ści gruntowej o łącznej powierzchni 
11.506 m². Docelowo w tej lokalizacji 
powstanie mikroosiedle mieszkanio-
we z 5 budynkami i infrastrukturą 

Pierwszy z pięciu 
planowanych budynków  

przy ul. Sowiogórskiej 
jest już zamieszkany

• działki budowlane przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne
Miasto w swojej ofercie posiada 

także działki budowlane z przezna-
czeniem pod zabudowę mieszkanio-
wą jednorodzinną. W 2015 r. przy ul. 

Kamiennej wydzielono 35 działek. 
15 z nich zostało już sprzedanych. 
W latach 2016-2017 zostały sprze-
dane także inne gminne działki: przy 

ul. Kilara (7 działek) i po jednej przy  
ul. Klonowej i ul. Szymanowskiego. 

towarzyszącą. Inwestycja realizowa-
na jest etapami przy wsparciu rzą-
dowego programu wspierania bu-
downictwa mieszkaniowego z Banku 
Gospodarstwa Krajowego. 

AKtyWNI 
MIeSZKAńCy
Dzierżoniowianie aktywnie włączają się w rozwój miasta. Są pomysłodawcami 
wielu inicjatyw. Angażują się w funkcjonujące już programy, współtworzą nowe.  
Biorą udział w konsultacjach społecznych i współdecydują o najważniejszych  
dla miasta inwestycjach. Mają swoje pasje i osiągają sukcesy, dzięki którym  
promują miasto poza jego granicami.

dziErŻoniowSki budŻEt obywatElSki (dbo)
Wprowadzony w 2016 r. Dzier-

żoniowski Budżet Obywatelski daje 
mieszkańcom możliwość współ-
decydowania o kierunku zmian  
w mieście. to także źródło wiedzy 
o potrzebach mieszkańców i ważny 
element budowania społeczeństwa 
obywatelskiego. 

Zasady są proste. Zadania do 
realizacji w danym roku kalenda-
rzowym zgłaszane są w styczniu  
i w lutym. Każde zgłoszenie musi być 
poparte przynajmniej 30 podpisami 
mieszkańców. Głosowanie odbywa 
się na przełomie maja i czerwca. 
Każdy z mieszkańców może oddać  

Mieszkańcy mają do dyspozycji milion zł, z czego 

100 tysięcy zł przeznaczonych jest na Młodzieżowy 

Budżet Obywatelski. Proporcjonalnie do liczby 

mieszkańców jest to jeden z największych budżetów 

obywatelskich w województwie dolnośląskim. 

Od 2015 r., bazując na zgłaszanych wnioskach, 

zrealizowano 65 inwestycji służących 

unowocześnieniu infrastruktury miejskiej.

Projekty, które otrzymały wsparcie finansowe 

gminy w latach 2015-2018, dotyczyły m.in. 

ekstremalnych wypraw rowerowych, 

eksplorowania głębokich jaskiń, sesji 

fotograficznych, promocji zdrowego trybu życia, 

rajdów samochodowych, turniejów i festiwali 

tanecznych, wokalnych czy sportowych, a także 

przedsięwzięć muzycznych i literackich.

Zadania zgłaszane przez mieszkańców do WPI 

są analizowane i oceniane według jednego 

systemu punktacji. Uzyskany wynik wpływa 

na termin realizacji poszczególnych inwestycji. 

Propozycje można składać w Biurze Obsługi 

Klienta – stanowisko A lub przesyłać na adres 

www skrzynki podawczej http://epuap.gov.pl 

lub e-mail  um@um.dzierzoniow.pl.

być ogólnodostępny, a korzystanie 
z niego nieodpłatne. Od 2018 r. gło-
sować mogą osoby, które ukończyły 
16. rok życia i są zameldowane na po-
byt stały lub czasowy.

1 głos. Od 2017 r. głosowanie odby-
wa się tylko on-line. Koszt realizacji 
pojedynczego zadania wzrósł w 2017 
r. do 300 tysięcy złotych. Obiekt, 
który zostanie objęty działaniami 
inwestycyjnymi w ramach DBO ma 
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AKtyWNI 
MIeSZKAńCy
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MłodziEŻowy dziErŻoniowSki budŻEt 
obywatElSki (Mdbo)

Kwota przeznaczona na MDBO to 
100 tys. zł. Koszt realizacji pojedyn-
czego zadania nie może przekroczyć 
25 tys. zł w przypadku działań in-
westycyjnych i nieinwestycyjnych. 
Prawo do głosowania i składania 
wniosków mają uczniowie dzierżo-
niowskich szkół podstawowych, dla 
których miasto Dzierżoniów jest 
organem prowadzącym. W 2016 r. 
prawo do głosowania mieli ucznio-
wie klas I-III gimnazjum, w 2017 r. 
- uczniowie klas IV-VII szkół podsta-
wowych oraz uczniowie klas II i III 
wygaszanych gimnazjów funkcjonu-
jących w dzierżoniowskich szkołach 
podstawowych.

Efektem młodzieżowego budżetu obywatelskiego jest m.in.  
siłownia plenerowa, strefa relaksu z pufami, dodatkowe  

wyposażenie gabinetów fizycznych i chemicznych oraz koncerty 

dziErŻoniów PEłEn PaSji

Mieszkańcy mają do dyspozycji milion zł, z czego 

100 tysięcy zł przeznaczonych jest na Młodzieżowy 

Budżet Obywatelski. Proporcjonalnie do liczby 

mieszkańców jest to jeden z największych budżetów 

obywatelskich w województwie dolnośląskim. 

Od 2015 r., bazując na zgłaszanych wnioskach, 

zrealizowano 65 inwestycji służących 

unowocześnieniu infrastruktury miejskiej.

Projekty, które otrzymały wsparcie finansowe 

gminy w latach 2015-2018, dotyczyły m.in. 

ekstremalnych wypraw rowerowych, 

eksplorowania głębokich jaskiń, sesji 

fotograficznych, promocji zdrowego trybu życia, 

rajdów samochodowych, turniejów i festiwali 

tanecznych, wokalnych czy sportowych, a także 

przedsięwzięć muzycznych i literackich.

Zadania zgłaszane przez mieszkańców do WPI 

są analizowane i oceniane według jednego 

systemu punktacji. Uzyskany wynik wpływa 

na termin realizacji poszczególnych inwestycji. 

Propozycje można składać w Biurze Obsługi 

Klienta – stanowisko A lub przesyłać na adres 

www skrzynki podawczej http://epuap.gov.pl 

lub e-mail  um@um.dzierzoniow.pl.

Program „Dzierżoniów pełen 
pasji” działa od 2015 r. Mieszkańcy, 
którzy chcą zrealizować jakieś niety-
powe przedsięwzięcie, spełnić nietu-
zinkowe marzenie, oddać się swojej 
pasji, mogą uzyskać wsparcie finan-
sowe miasta w zamian za jego pro-
mocję i rozsławianie marki „Dzierżo-
niów nastraja pozytywnie” w Polsce 
i na świecie. Wnioski można składać 
co roku do końca marca. 

W latach 2015-2018 do progra-
mu wpłynęły 34 wnioski. Dofinan-
sowano ponad 20. Przekazane przez 
miasto środki to tylko część kosztów 
wynikających z realizacji pasji dzier-
żoniowian. Większość pokryli sami 
zainteresowani. 

„DDZ Punk-Rock i pobocza”  
to jedna z dwóch książek, które  

wydano w ramach programu  
„Dzierżoniów pełen pasji”.  

Na zdjęciu autor historii  
dzierżoniowskiej muzyki  

Marek Golińczak
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okno artyStycznE
Co miesiąc w Oknie Artystycz-

nym dzierżoniowskiego ratusza 
można podziwiać nową wystawę. 
Dla wielu lokalnych artystów taka 
ekspozycja to szansa wyjścia z cie-
nia i pokazania swoich dzieł szerszej 
publiczności. W Dzierżoniowie mamy 
wielu utalentowanych malarzy, foto-
grafów, rysowników, rękodzielników, 
rzeźbiarzy i wszelkiego rodzaju ar-
tystów, którzy potrafią przekuwać 
szarą rzeczywistość, emocje i wy-
obraźnię w jedyne w swoim rodzaju 
wytwory ludzkich rąk – obrazy, rzeź-
by, gobeliny, hafty, witraże... Doce-
niamy ich i promujemy. Informacje 
o wystawach i twórcach ukazują się 
na www.dzierzoniow.pl i w lokalnych 
mediach.

Okno Artystyczne to dla wielu lokalnych twórców 
okazja wypromowania swojej działalności

MłodziEŻowa rada MiEjSka dziErŻoniowa
Od 2016 r. w Dzierżoniowie  

działa Młodzieżowa Rada Miejska.  
21 młodych radnych, wybranych 
przez dzieci i młodzież dzierżoniow-
skich szkół podstawowych i gimna-
zjów, decyduje o najważniejszych dla 
nich sprawach. 

i Bielawie. Współpracują też z mło-
dymi radnymi z innych miast.

Rada pierwszej kadencji zakoń-
czyła swoją pracę z końcem 2017 r. 
Obecny skład działać będzie do koń-
ca 2020 r.

Członkowie rady pomagają przy 
organizacji głosowania w ramach 
Młodzieżowego Budżetu Obywatel-
skiego, Festiwalu Kolorów czy akcji 
„Paczka dla Reksia”. Zorganizowali 
mikołajkowe odwiedziny małych pa-
cjentów w szpitalu w Dzierżoniowie  

     ZIeRżONIóW 
NAStRAJA 
POZytyWNIe
Nowe logo i hasło promocyjne, zmiany w sposobie komunikowania się  
z mieszkańcami, nowy produkt turystyczny nawiązujący do przemysłowej  
historii miasta,  bogata oferta wydarzeń kulturalnych i tworzenie miejsc,  
gdzie mieszkańcy mogą wspólnie spędzać czas i oddawać się swoim pasjom.  
To tylko kilka aspektów budowania Dzierżoniowa nowoczesnego i kreowania  
pozytywnej atmosfery dla mieszkańców i turystów.
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W przestrzeni miejskiej pojawiły się elementy 
nawiązujących do historii miasta związanej z Diorą

W 2015 r. przy ul. Sikorskiego i 
międzyosiedlowym parku powstało 
największe w mieście miejsce re-
kreacji z siłownią plenerową i pla-
cami zabaw dla małych i starszych 
dzieci. Cały teren jest ogrodzony. 
Dzieci mogą korzystać z huśtawek, 
zjeżdżalni i piaskownic, zestawów 
zabawowych, tyrolki, równoważni, 
drążków gimnastycznych i zesta-
wów sprawnościowych. Na terenie 
placów zabaw zamontowane zostały 
także ławki i stoły. Inwestycja kosz-
towała prawie 900 tys. zł. 

W 2016 r. powstał przy Alei Baj-
kowych Gwiazd wodny plac zabaw, 
ogromna piaskownica o średnicy  
30 m, w której można zagrać w siat-
kówkę plażową, wiaty, chroniące 
przed słońcem czy deszczem, tyrol-
ka oraz największa w okolicy, oświe-
tlona instalacja do street workout-u 
i parkour-u. W 2017 r. przy obiekcie 
wybudowano w ramach Dzierżo-
niowskiego Budżetu Obywatelskiego 
parking na 60 miejsc postojowych.

Co roku na początku września 
przy Alei Bajkowych Gwiazd orga-
nizowany jest festyn kończący wa-
kacje. Jego atrakcjami są koncerty, 
animacje, występy artystyczne, a od 
2017 r. sztafeta charytatywna „Po-
zytywnie Zabiegani” i Festiwal Kolo-
rów. Festyn odbywa się pod hasłem 
„Łączymy pokolenia”. Miejsce to 
zyskuje wówczas dwóch kolejnych 

alEja bajkowych gwiazd

mieszkańców. Bohatera jednej z od-
słanianych gwiazd wmontowanych 
w bieg alei wybiera najmłodsze, a 
drugiej – najstarsze pokolenie miesz-
kańców. Cykl rozpoczęły elza z Kra-

iny lodu i Miś Uszatek. W 2016 r. do-
łączyły do nich Minionki i Reksio, a w 
2017 r. Smerfy oraz Bolek i lolek. W 
2018 r. powiększyły to grono Świnka 
Peppa i Krecik.

Koszt budowy obiektów przy Alei Bajkowych Gwiazd to 900 tys. zł. 
Miasto pozyskało na zadanie środki z zewnątrz w wysokości 646 tys. zł
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Dzierżoniów od lat współpracuje 
z dwoma polskimi i czterema zagra-
nicznymi miastami. Są nimi: Serock, 
Kluczbork, Bischofsheim, lanškro-
un, Crewe and Nantwich, a od 2015 
r. także węgierski kurort Hajdúszo-
boszló. Z Kluczborkiem łączy nas ks. 
Dzierżon i wspólne projekty eduka-
cyjne w naszych szkołach, a także 
współpraca seniorów. Z Serockiem 
– głównie wymiana młodzieży. Każ-
dego roku 40 młodych ludzi z Seroc-
ka przyjeżdża do nas na zimowisko  
w czasie ferii, młodzi dzierżoniowia-
nie jadą natomiast nad Zalew Ze-
grzyński w okresie wakacji. Ważnym 
elementem jest też wymiana sporto-
wa.

Najwięcej wspólnych działań 
łączy nas jednak ostatnimi laty  
z lanškroun. Co roku dzierżoniowia-
nie wyjeżdżają na rajd turystyczny 
lanškrounská Kopa, a Czesi biorą 
udział w terenowym Rajdzie Amato-
rów Kolarstwa i turystyki. Wymianę 
kadr pedagogicznych, dzieci i mło-
dzieży prowadzą  placówki oświa-
towe, np. nasza SP nr 9 i Základní 
Škola Aloise Jiráska w lanškroun, 
które od kwietnia 2017 r. do marca 
2018 r. realizowały mikroprojekt 
„Wspólnie odkrywamy czesko-pol-
skie pogranicze”. Ścisłe kontakty 
od lat mają dzierżoniowska SP nr 3  
i lanškrouńska podstawówka. trady-
cją stały się wyjazdy na narty, Prze-
glądy Piosenki Klasowej, olimpiady 
sportowe i wspólne projekty eduka-
cyjne. W 2017 r. szkoły zrealizowały 
projekt pn. „Razem 20 lat” z okazji 
jubileuszu 20-lecia współpracy. Oba 
projekty były dofinansowywane  
z Funduszu Mikroprojektów eurore-
gionu Glacensis.

Z tego źródła Dzierżoniów po-
zyskał również ponad 136 tys. zł 
dofinansowania na najnowszy duży 
projekt polsko-czeski „DIORA-te-
SlA – polsko-czeska historia elek-
trotechniki”. Koszt całego zadania  
to ponad 150 tys. zł. Oba nasze mia-
sta słynęły niegdyś z branży radiofo-
nicznej. to wspólny mianownik, któ-

wSPółPraca z MiaStaMi PartnErSkiMi

ry dziś, kiedy zakładów Diory i tesli 
nie ma, warto było wyeksponować  
w inny sposób. W ramach projektu  
w Dzierżoniowie powstał szlak  
z odlewami radioodbiorników dio-
rowskich, a w lanškroun – części 
produkowanych przez teslę. teraz 
mieszkańcy i turyści w łatwy i przy-
jemny sposób mogą poznawać lokal-
ną historię radiofonii. 

Od 2015 r. Dzierżoniów ma nowe 
miasto partnerskie - Hajdúszo-
boszló, w którym działa największy  
w europie kompleks basenów z wo-
dami termalnymi - Hungarospa. to 
doskonałe miejsce na wypoczynek, 
z którego chętnie korzystają głównie 
nasi seniorzy i młodzież. Ale nie tyl-
ko. Hungarospa jest też sponsorem 
dzierżoniowskiej lechii.

Czeskie akcenty turystyczne można też podziwiać w mieście i w jego okolicy. 
W listopadzie 2014 r. na Rondzie Czeskim stanęła rzeźba przedstawiająca 
czeskich muzyków - efekt realizowanego wspólnie z partnerskim Lanškroun 
projektu artystycznego, a w maju 2018 r. na szczycie Wielkiej Sowy  
- rzeźba muflona podarowana przez artystów z Lanškroun

Dzierżoniowianie chętnie 
odwiedzają naszych węgierskich  

partnerów, gównie ze względu  
na termy i wodne atrakcje
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W Dzierżoniowie zarejestrowa-
nych jest ponad 4.000 podmiotów 
gospodarczych. Choć większość  
z nich stanowi biznes z rodzimym 
kapitałem, to także zagraniczni in-
westorzy chętnie lokują swój biznes 
w Dzierżoniowie. Są wśród nich już 
Niemcy, Amerykanie, Koreańczycy, 
Duńczycy, Szwedzi, Włosi, Austria-
cy i Francuzi. Coraz większy udział 
w dzierżoniowskiej gospodarce mają 
nowoczesne technologie.

Kluczową rolę w rozwoju lokalnej 
gospodarki odgrywa dzierżoniowska 
podstrefa WSSe, która oferuje ko-
rzystne warunki do lokowania inwe-
stycji. Obecnie na jej terenie działa 21 
firm.

Inwestor rozpoczynający lub 
rozwijający działalność na terenie 

miasta ma możliwość uzyskania 
zwolnień z podatku od nierucho-
mości. Duże wsparcie przedsiębior-
com zapewniają również instytucje 
otoczenia biznesu: Dzierżoniowskie 

Centrum Biznesu, Dzierżoniowski 
Inkubator Przedsiębiorczości, Biuro 
Regionalne Agencji Rozwoju Regio-
nalnego „AGROReG”. 

GOSPODARKA
Dobra lokalizacja, zrównoważony i dynamiczny rozwój miasta utrzymujący się 
dzięki przemyślanym inwestycjom, ciągle rozrastająca się dzierżoniowska  
podstrefa Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Invest-Park, bogaty  
system wsparcia inwestora – to najważniejsze czynniki, które sprawiają,  
że Dzierżoniów jest atrakcyjnym miejscem do prowadzenia biznesu.

W latach 2014-2017 na gospodarkę miasto przeznaczyło 2 mln 600 tys. zł

rynEk Pracy w PigułcE
W Dzierżoniowie w 2014 r. bez 

pracy pozostawało 1.499 osób. Na 
koniec 2017 r. liczba ta zmalała o 
ponad połowę i wynosiła 733 osoby. 
Równocześnie ze spadkiem liczby 
bezrobotnych obserwuje się spadek 
stopy bezrobocia, które na koniec 
2017 r. wyniosło 7,4% (dla powiatu). 
Dla porównania na koniec grudnia 
2016 r. stopa bezrobocia wynosiła 
16,1%.

Obecnie na 1.000 mieszkańców 
Dzierżoniowa w wieku produkcyj-
nym przypadają 433 osoby pracu-
jące. Największa liczba aktywnych 
zawodowo mieszkańców (42,1%) 
jest zatrudniona w przemyśle  
i budownictwie.

Przeciętne miesięczne wynagro-
dzenie brutto w 2016 r. w Dzierżo-
niowie wynosiło 3.562,63 zł - 83% 
przeciętnego miesięcznego wyna-
grodzenia brutto w Polsce. Dla po-
równania rok wcześniej była to kwo-
ta 3.406 zł, a w 2014 r. – 3.300 zł.
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Obsługa rynku nieruchomości

Działalność finansowa i ubezpieczeniowa

Transport i gospodarka magazynowa
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GOSPODARKA
Dzierżoniów cechuje się bardzo 

wysokim poziomem przedsiębior-
czości. W mieście zarejestrowanych 
jest ponad 4.000 podmiotów gospo-
darczych. Oznacza to, że co piąty 
mieszkaniec w wieku produkcyjnym 
prowadzi działalność gospodarczą.

Ponad 95% wszystkich podmio-
tów zarejestrowanych w mieście to 
mikroprzedsiębiorcy i osoby pro-
wadzące jednoosobową działalność 
gospodarczą. Na terenie miasta 
funkcjonują dwa duże zakłady za-
trudniające więcej niż 250 osób.

Od 2014 r. w mieście zarejestro-
wano blisko 1.100 nowych podmio-
tów gospodarczych.

charaktEryStyka lokalnEgo SEktora 
goSPodarczEgo
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wSSE PodStrEFa dziErŻoniów
Dzierżoniowska podstrefa obej-

muje teren o powierzchni ponad 113 
ha. Działa w niej 21 firm specjalizu-
jących się w branżach: chemicznej, 
papierniczej, ceramicznej, wyrobów 
z tworzyw sztucznych, obróbki me-
tali, elektronicznej i motoryzacyjnej.

Są wśród nich globalne koncerny 
i rodzime przedsiębiorstwa. Zainwe-
stowały one w sumie 816,7 mln zł i 
stworzyły blisko 2.400 miejsc pracy 
(dane na koniec 2017 r.). Podstrefa 
jest największym pracodawcą nie 
tylko w mieście, ale także w całym 
powiecie dzierżoniowskim.

11,7 mln zł – to kwota, która zasiliła budżet miasta 

w latach 2014-2017 dzięki wpływom z podatku 

od nieruchomości od podmiotów działających 

na terenie podstrefy Dzierżoniów.

Wpływy z podatku od nieruchomości 
od firm z podstrefy Dzierżoniów w mln zł
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de minimis i regionalna pomoc inwestycyjna w mln zł

2,38
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2017

Wysokość zwolnień 

Firmy korzystające z lokali
i Inkubatorze Przedsiębiorczości [szt.]

 w Centrum Biznesu 
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Liczba firm

Wałbrzyska Specjalna Strefa 
ekonomiczna to jedna z najwięk-
szych i najdynamiczniej rozwijają-
cych się stref w Polsce. Posiada 
tereny w 58 lokalizacjach Polski 
południowo-zachodniej, w bezpo-
średnim sąsiedztwie Czech i Nie-
miec. W 2014 r. została wyróżniona 
w rankingu fDi Magazine za poziom  
i kompleksowość obsługi inwestora.
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Wpływy z podatku od nieruchomości 
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Liczba firm

Przedsiębiorców zainteresowanych 
inwestowaniem w dzierżoniowskiej 

podstrefie prosimy o kontakt  
z Biurem Przedsiębiorczości i pomocy 

Publicznej UM w Dzierżoniowie
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innowacjE i nowE tEchnologiE
Dzierżoniów od lat stawia na no-

woczesność i innowacyjność. Na 
terenie miasta działają podmioty 
wytwarzające innowacyjne na skalę 
światową produkty dla najlepszych 
światowych firm, jak: BMW, Volks-
wagen, Mitsubishi, Opel, Daimler 
Benz-Mercedes, Nokia, Motorolla, 
Samsung, Sony ericsson, Bosch, Phi-
lips, Boeing Commercial Airplanes, 
lockheed Martin Corporation.

W Dzierżoniowie powstaje Cen-
tralne laboratorium Badawczo-
-Rozwojowe. Inwestorem jest spółka  
z grupy SeleNA labs. Głównym za-
daniem laboratoriów jest wdrażanie 
nowych, innowacyjnych produktów. 
to pierwsza tego typu inwestycja w 
mieście. Laboratorium o kubaturze 6.531 m3 

powstaje przy ulicy Pieszyckiej

Miasto uczestniczy w projek-
cie badawczo-rozwojowym reali-
zowanym z dofinansowaniem ze 
środków Unii europejskiej w ra-
mach programu „Horyzont 2020”. 
Jego celem jest opracowanie  
i wdrożenie na europejskie rynki 
nowego i innowacyjnego produk-
tu branży budowlanej i chemicznej. 
Wyprodukowane w ramach projektu 
samoczyszczące, energooszczędne 
i termochromowe okna oraz inte-
ligentna, wysoce izolacyjna pianka 
jednoskładnikowa zostaną zainsta-
lowane w dwóch dzierżoniowskich 
budynkach:

Dzierżoniów popiera poszukiwanie nowych rozwiązań w różnych branżach, 
dlatego w sierpniu 2016 r. przystąpił do projektu „Eensulate”

wSPiEraniE lokalnEgo biznESu
Przedsiębiorcy, którzy prowadzą 

działalność gospodarczą w Dzierżo-
niowie, mogą ubiegać się o okresowe 
zwolnienie z podatku od nieruchomo-
ści. W latach 2014-2017 skorzystało 
z niego 31 podmiotów. Możliwość 
taką dają Program Pomocy De Mini-
mis i Program Regionalnej Pomocy 
Inwestycyjnej.

11,7 mln zł – to kwota, która zasiliła budżet miasta 

w latach 2014-2017 dzięki wpływom z podatku 

od nieruchomości od podmiotów działających 

na terenie podstrefy Dzierżoniów.

Wpływy z podatku od nieruchomości 
od firm z podstrefy Dzierżoniów w mln zł

2,46
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2,52

2016

4,04

2017

Wpływy z podatku 

Wysokość zwolnień z podatku od nieruchomości - pomoc 
de minimis i regionalna pomoc inwestycyjna w mln zł

2,38

2014

2,43
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2,89
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Wysokość zwolnień 

Firmy korzystające z lokali
i Inkubatorze Przedsiębiorczości [szt.]
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18
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Liczba firm

Muzeum Miejskim Dzierżoniowa, 
ul. Świdnicka 30 (liczba wymienio-
nych okien: 29 sztuk).

Na ten cel Dzierżoniów otrzymał 
83.750 euro.

Szkole Podstawowej nr 1 w Dzier-
żoniowie, ul. gen. W. Sikorskiego 
2 (powierzchnia szklanej fasady:  
300 m2).
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W Dzierżoniowie funkcjonuje 
także Biuro Regionalne Agencji Roz-
woju Regionalnego „AGROReG” S.A.  
Oferuje ono wsparcie finansowe  
w rozwoju firmy oraz preferencyjne 
pożyczki i dotacje na założenie dzia-
łalności gospodarczej. Świadczy tak-
że usługi informacyjno-doradcze.  

lokalni przedsiębiorcy mogą 
również liczyć na wsparcie miasta 
w zakresie promocji biznesu. W tym 
celu od 1995 r. organizowane są tar-
gi gospodarcze pod nazwą Dzierżo-
niowskie Prezentacje. Od dwóch lat 
połączone są one z Dniami Dzierżo-
niowa.

Co roku w Dzierżoniowskich Pre-
zentacjach bierze udział ponad 50 
przedsiębiorców, a ich stoiska od-
wiedza kilka tysięcy mieszkańców 
powiatu i województwa. Od początku 
istnienia imprezy udział w niej wzięło 
ponad 1.000 wystawców. Impreza 
ta jest także okazją do wyróżnienia  
i docenienia najprężniej rozwijających 
się firm. Każdego roku przyznawane 
są tytuły SMOKA BIZNeSU i SMOKA 
PUBlICZNOŚCI.

Tytuł Smoka Biznesu przyznawany jest w kategoriach „Debiut 
roku” i „Przedsiębiorstwo roku”. W 2017 r. pierwszy z nich 

otrzymała firma Dietetyk Kliniczny Marta Szymańska

Tytuł Smok Biznesu 2016 w kategorii 
„Przedsiębiorstwo roku” trafił do dwóch 
podmiotów: CLP-P Centrum Lakierowania 
Proszkowego oraz Fitness Clubu 
Piękni i Zdrowi. Na zdjęciu statuetkę 
odbierają Małgorzata i Arkadiusz Sutułowie

Od 2012 r. nieodłączną częścią 

Dzierżoniowskich Prezentacji 

są Dni Przedsiębiorczości. 

W ich ramach organizowane jest 

Forum Kobiet Przedsiębiorczych, 

które ma na celu wspieranie 

rozwoju osobistego 

i zawodowego dzierżoniowianek. 

To również okazja do wyboru 

i przyznania tytułu 

„Kobieta Przedsiębiorcza". 

Dni Przedsiębiorczości 

są kierowane także 

do najmłodszych mieszkańców 

miasta – z myślą o nich 

organizowane są konkursy 

na najlepszy biznesplan, 

reportaż z Dzierżoniowskich 

Prezentacji oraz komiks, 

a także Międzyszkolny 

Turniej Przedsiębiorczości. 
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BUDżet

Wysokość osiąganych dochodów 
budżetowych określa pozycję finan-
sową gminy. Najwyższy udział w do-
chodach budżetowych mają podatki 
od osób prawnych i osób fizycznych. 
Nie bez znaczenia pozostają także 
dochody uzyskiwane ze sprzedaży 
mienia, dotacje z budżetu państwa  
a także pozyskane środki zewnętrzne 
z Unii europejskiej i środki krajowe. 

Polityka finansowa miasta realizowana jest w oparciu o uchwalaną corocznie 
przez Radę Miejską Dzierżoniowa uchwałę budżetową, która określa źródła  
dochodów oraz kierunki wydatkowania środków. Projekt uchwały budżetowej 
przygotowuje burmistrz we współpracy ze skarbnikiem i pracownikami  
poszczególnych wydziałów urzędu miasta. Realizacja inwestycji oparta  
jest o przedsięwzięcia wyszczególnione w Wieloletniej Prognozie Finansowej  
oraz w załączniku do uchwały budżetowej obrazującej wydatki majątkowe.

Podstawowe wskaźniki budżetowe w latach 2014-2017

Każdego roku budżet Dzierżoniowa jest wyższy
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Wydatki

Dochody

Duży udział dochodów własnych 
w dochodach ogółem daje podsta-
wę do kształtowania lokalnej polityki 
rozwojowej, wspomagając podejmo-
wanie decyzji długoterminowych, 
dotyczących poziomu inwestycji czy 
zaciągania kredytów i pożyczek. 

Dochody własne

Dotacje i środki 

na zadania bieżące

Subwencje

Struktura dochodów za lata 2014-2017

53%

21,3%

19%
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3,7%2,9%
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WPŁYWY DO BUDŻETU 

Z POZYSKANYCH 
ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH 

(DOTACJE I SUBWENCJE) 

224.001.866
DOCHODY Z PODATKÓW 

I OPŁAT LOKALNYCH 

11.694.707
DOCHODY Z PODATKÓW 

Z WAŁBRZYSKIEJ SPECJALNEJ 
STREFY EKONOMICZNEJ 

– PODSTREFA DZIERŻONIÓW 

12.062.731
DOCHODY 

ZE SPRZEDAŻY MIENIA 

Drogi 

Oświata

Sport  

Kultura 

Gospodarka komunalna 

i ochrona środowiska 

Rozliczenia różne 

Gospodarka mieszkaniowa 

Administracja 

Bezpieczeństwo 

 

Opieka społeczna 
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Najwięcej wydatków ponoszo-
nych jest na opiekę społeczną oraz 
oświatę i wychowanie. Sporo Dzier-
żoniów wydaje również na drogi  
i gospodarkę mieszkaniową. te dzia-
ły to ogółem ponad 72% wydatków 
miasta.
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 dochody własne, czyli udziały we 
wpływach z podatków dochodo-
wych od osób prawnych i osób 
fizycznych, a także wpływy z po-
datków: rolnego, od nieruchomo-
ści, od środków transportowych, 
od spadków i darowizn, od czyn-
ności cywilnoprawnych i opłat lo-
kalnych oraz dotacje i subwencje;

 dochody majątkowe, czyli środ-
ki ze sprzedaży majątku gminy, 
wpływy z tytułu przekształcenia 
prawa użytkowania wieczystego 
oraz środki uzyskane na dofinan-
sowanie własnych inwestycji.

dochody budŻEtowE
Głównymi składnikami dochodów budżetowych są: 

Dochody własne

Dotacje i środki 

na zadania bieżące

Subwencje

Struktura dochodów za lata 2014-2017

53%

21,3%

19%

Dochody z majątku gminy

Dotacje i środki 

na dofinansowanie inwestycji

3,7%2,9%

Struktura wydatków za lata 2014-2017

26%

26%
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Składniki dochodów budżetowych w latach 2014-2017

185.649.217 
WPŁYWY DO BUDŻETU 

Z POZYSKANYCH 
ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH 

(DOTACJE I SUBWENCJE) 

224.001.866
DOCHODY Z PODATKÓW 

I OPŁAT LOKALNYCH 

11.694.707
DOCHODY Z PODATKÓW 

Z WAŁBRZYSKIEJ SPECJALNEJ 
STREFY EKONOMICZNEJ 

– PODSTREFA DZIERŻONIÓW 

12.062.731
DOCHODY 

ZE SPRZEDAŻY MIENIA 

Drogi 

Oświata

Sport  

Kultura 

Gospodarka komunalna 

i ochrona środowiska 

Rozliczenia różne 

Gospodarka mieszkaniowa 

Administracja 

Bezpieczeństwo 

 

Opieka społeczna 

Zasobność gminy oraz jej moż-
liwości rozwojowe odzwierciedla 
wskaźnik dochodów w przeliczeniu 
na 1 mieszkańca. W Dzierżoniowie 
wskaźnik ten systematycznie się 
zwiększa. 

Dochody na 1 mieszkańca
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Dochody własne

Subwencje i dotacje
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Dochody własne, w tym źródła największych wpływów w zł

20.287.417

15.932.240

2014

21.763.824

17.104.636

2015

22.919.058

18.384.281

2016

25.177.441

19.099.465

2017

Podatek od nieruchomości

Dochody własne 54.778.770 53.406.287 56.721.917 59.094.892

Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych

Składniki wydatków budżetowych 

113.097.279
TYLE W LATACH 2014-2017 

WYDANO NA OŚWIATĘ 
I WYCHOWANIE 

57.263.197
TYLE W LATACH 2014-2017 
WYDANO NA TRANSPORT 

I ŁĄCZNOŚĆ 

56.344.417
TYLE W LATACH 2014-2017 
WYDANO NA GOSPODARKĘ 

KOMUNALNĄ I OCHRONĘ 
ŚRODOWISKA ORAZ NA 

GOSPODARKĘ MIESZKANIOWĄ 

34.332.468
TYLE W LATACH 2014-2017 

WYDANO NA KULTURĘ 
I OCHRONĘ DZIEDZICTWA 
NARODOWEGO ORAZ NA 

KULTURĘ FIZYCZNĄ 
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Wydatki dzielą się na bieżące (za-
pewniające funkcjonowanie organów 
samorządowych) i majątkowe (inwe-
stycje, zakupy inwestycyjne itp.).

Poziom i struktura wydatków bu-
dżetowych są wyrazem polityki sa-
morządu w zakresie realizacji celów 
społecznych i gospodarczych. Służą 
realizacji zadań określonych w stra-
tegii rozwoju gminy. Polityka wydat-
kowa gminy polega na odpowiednim 
rozdysponowaniu środków publicz-
nych na realizację działań służących 
zaspokojeniu bieżących i przyszłych 
potrzeb społecznych.

wydatki budŻEtowE
Gmina ponosi wydatki na realizację zadań określonych w ustawie o samorządzie 
gminnym. 
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Wydatki inwestycyjne

Wskaźnik wydatków ponoszo-
nych na inwestycje jest miarą roz-
woju gminy. W 2015 r. w wielu mia-
stach Dolnego Śląska, w tym także 
w Dzierżoniowie, jest on niższy niż 
w latach poprzednich i następnych. 
Był to bowiem okres przygotowań 
do pozyskiwania środków zewnętrz-
nych z naborów uruchamianych  
w ramach nowej perspektywy finan-
sowej Ue. to czas, w którym przy-
gotowywane były dokumentacje 
techniczne inwestycji planowanych 
do realizacji w przyszłości, na które 
Dzierżoniów zamierzał pozyskać do-
finansowanie.
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OCHRONA  
ŚRODOWISKA
Najważniejsze wyzwania, które stoją przed Dzierżoniowem w zakresie polityki  
środowiskowej, to poprawa jakości środowiska oraz powstrzymanie  
niekorzystnych zmian klimatu. Aby im sprostać, Dzierżoniów realizuje działania  
z obszaru gospodarki wodno-ściekowej i odpadami komunalnymi, dąży  
do minimalizacji uciążliwości związanych z transportem i emisją zanieczyszczeń, 
wpiera edukację ekologiczną i zapewnia utrzymanie terenów zieleni miejskiej.
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goSPodarka odPadaMi
Sprawy z zakresu gospodarki 

odpadami komunalnymi rozwiązy-
wane są wspólnie z gminą Dzierżo-
niów oraz gminą Niemcza w ramach 
Związku Gmin Powiatu Dzierżoniow-
skiego ZGPD-7. Odpady komunal-
ne  z terenu Dzierżoniowa trafiają  
do ekologicznego Centrum Odzysku 
w Bielawie.

Aby ograniczyć ilość śmieci, któ-
re trafiają na składowisko, od wielu 
lat w mieście prowadzona jest se-
lektywna zbiórka odpadów dwiema 
metodami - workową i pojemnikową. 
Uzupełnieniem systemu jest punkt 
selektywnego zbierania odpadów 
komunalnych (PSZOK) przy ul. Bie-
lawskiej 15 w Dzierżoniowie. Przyj-
mowane są w nim odpady wielko-
gabarytowe, odpady remontowe  
i budowlane, zużyty sprzęt elek-
tryczny i elektroniczny, opony, od-
pady zielone, odpady niebezpieczne, 
zużyte baterie i akumulatory, prze-
terminowane leki.

Aby ułatwić mieszkańcom po-
zbycie się odpadów wielkogabaryto-
wych, od 2015 r. została wprowadzo-
na objazdowa zbiórka tych odpadów. 
Mieszkańcy w wyznaczonych dniach 
mają możliwość wystawienia ich 
przy swoich nieruchomościach.

W latach 2014-2017 utrzymał się 
pozytywny trend w zakresie selek-
tywnej zbiórki odpadów komunal-

nych. Ilość zebranych odpadów, ta-
kich jak: papier i tektura, szkło oraz 
tworzywa sztuczne wzrosła z 734 
ton w 2014 r. do 958 ton w 2017 r. 
Dzięki temu osiągane poziomy recy-
klingu przewyższają wymagane nor-
my określone w przepisach prawa. 
Poziom odzysku osiągnięty w 2017 
r. wyniósł 37,4% przy wymaganym 
poziomie 20%.

16.909.262 zł – tyle pieniędzy 

pozyskał Dzierżoniów w latach 

2014-2018 na zadania z zakresu 

ochrony środowiska.

Na terenie miasta zlokalizowane są 83 gniazda 

segregacyjne wyposażone w pojemniki do 

gromadzenia szkła białego, szkła kolorowego, 

metalu, tworzyw sztucznych i opakowań 

wielomateriałowych oraz makulatury. W 1.530 

nieruchomościach prowadzona jest selektywna 

zbiórka metodą workową.

Dzięki realizowanym od wielu lat inwestycjom 

wodno-kanalizacyjnym utrzymywany jest wysoki 

- sięgający 99% - stopień skanalizowania miasta. 

Procesy oczyszczania ścieków gwarantują wysoki 

poziom redukcji zanieczyszczeń, a woda dostarczana 

mieszkańcom spełnia wymogi określone w prawie.

W ramach projektu powstanie pierwszy w mieście 

i powiecie punkt ładowania pojazdów elektrycznych. 

goSPodarka wodno-ściEkowa
Podmiotem odpowiedzialnym za 

dostarczanie mieszkańcom Dzierżo-
niowa wody, odprowadzanie ścieków 
i ich oczyszczanie, jest spółka Wodo-
ciągi i Kanalizacja. Każdego roku na 
teren Dzierżoniowa dostarczanych 
jest około 1,3 mln m³ wody.  

W 2016 r. został zakończony  
I etap międzygminnego projektu  
pn. „Uporządkowanie gospodar-
ki wodno-ściekowej na terenie 
gmin powiatu dzierżoniowskiego”.  
W ramach tego projektu zmoder-
nizowano oczyszczalnię ścieków  
w Dzierżoniowie oraz stacje uzdat-
niania wody w lubachowie  przy  
ul. Cichej, rozbudowano kanaliza-
cję sanitarną, dokonano rozdziału 
kanalizacji ogólnospławnej na sani-

tarną i deszczową. Beneficjentem 
projektu były Wodociągi i Kanalizacja  
Sp. z o. o., miasto Dzierżoniów, gmi-
ny Dzierżoniów, Bielawa, Pieszy-
ce oraz Niemcza. Wartość całego 
projektu to ponad 104 mln zł, a po-

ziom dofinansowywania z Funduszu  
Spójności wynosił 46,5 mln zł.

W 2017 r. Wodociągi i Kanaliza-
cja Sp. z o.o. rozpoczęły realiza-
cję II etapu projektu, którego koszt  
to 53 mln zł.

16.909.262 zł – tyle pieniędzy 

pozyskał Dzierżoniów w latach 

2014-2018 na zadania z zakresu 

ochrony środowiska.

Na terenie miasta zlokalizowane są 83 gniazda 

segregacyjne wyposażone w pojemniki do 

gromadzenia szkła białego, szkła kolorowego, 

metalu, tworzyw sztucznych i opakowań 

wielomateriałowych oraz makulatury. W 1.530 

nieruchomościach prowadzona jest selektywna 

zbiórka metodą workową.

Dzięki realizowanym od wielu lat inwestycjom 

wodno-kanalizacyjnym utrzymywany jest wysoki 

- sięgający 99% - stopień skanalizowania miasta. 

Procesy oczyszczania ścieków gwarantują wysoki 

poziom redukcji zanieczyszczeń, a woda dostarczana 

mieszkańcom spełnia wymogi określone w prawie.

W ramach projektu powstanie pierwszy w mieście 

i powiecie punkt ładowania pojazdów elektrycznych. 

ochrona PowiEtrza 
Zanieczyszczenie powietrza to 

problem, z którym borykają się 
miasta w całej Polsce, w tym Dzier-
żoniów. Jego głównym źródłem są 
piece i kotły opalane węglem oraz 
drewnem. Wpływ na zanieczyszcze-
nie powietrza ma także transport, 

a w mniejszym stopniu przemysł. 
Aby dbać o jakość powietrza, mia-
sto realizuje inwestycje drogowe, 
modernizuje budynki użyteczności 
publicznej, udziela dotacji na zmianę 
sposobu ogrzewania na ekologiczne 
i wspiera budowę odnawialnych źró-

deł energii. 
Dzięki funkcjonującej przy ul. Pił-

sudskiego stacji pomiarowej miesz-
kańcy na bieżąco mogą monitorować 
stan powietrza w Dzierżoniowie. Sta-
cja dokonuje pomiarów dwutlenku 
siarki, dwutlenku azotu i pyłu zawie-
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W latach 2014-2017 w ramach Programu Małych 
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Szacuje się, że w związku z pracami termomodernizacyjnymi roczne  
zapotrzebowanie na energię w budynku dworca PKP spadnie o 68 %,  

a redukcja emisji CO2 o 67% w stosunku do stanu sprzed inwestycji

16.909.262 zł – tyle pieniędzy 

pozyskał Dzierżoniów w latach 

2014-2018 na zadania z zakresu 

ochrony środowiska.

Na terenie miasta zlokalizowane są 83 gniazda 

segregacyjne wyposażone w pojemniki do 

gromadzenia szkła białego, szkła kolorowego, 

metalu, tworzyw sztucznych i opakowań 

wielomateriałowych oraz makulatury. W 1.530 

nieruchomościach prowadzona jest selektywna 

zbiórka metodą workową.

Dzięki realizowanym od wielu lat inwestycjom 

wodno-kanalizacyjnym utrzymywany jest wysoki 

- sięgający 99% - stopień skanalizowania miasta. 

Procesy oczyszczania ścieków gwarantują wysoki 

poziom redukcji zanieczyszczeń, a woda dostarczana 

mieszkańcom spełnia wymogi określone w prawie.

W ramach projektu powstanie pierwszy w mieście 

i powiecie punkt ładowania pojazdów elektrycznych. 

Budowa obwodnicy ma zmniejszyć ruch w centrum miasta,  
a tym samym ilość zanieczyszczeń emitowanych do powietrza

szonego PM10. 
Jakość powietrza można także 

śledzić na specjalnej tablicy elek-
tronicznej w oknie Biura Promo-
cji Urzędu Miasta oraz na stronie  
internetowej www.dzierzoniow.pl  
w wysuwanej zakładce „Jakość po-
wietrza”.

Pomimo nieprzekraczania śred-
niorocznych norm zanieczyszczeń, 
notowane są dobowe przekroczenia 
pyłu PM10. W 2017 r. zanotowano 50 
takich dni. Dopuszczalna roczna licz-
ba dni z przekroczeniami 24-godzin-
nymi wynosi 35 dni w roku. 

Przekroczenia dobowe notowane 
są w okresie zimowym i przy nieko-
rzystnych warunkach atmosferycz-
nych np. bezwietrzna pogoda.

Niezmiernie ważnym przedsię-
wzięciem, z punktu widzenia jako-
ści powietrza, jest budowa obwod-
nicy południowej części miasta.  
W 2017 r. rozpoczęła się bu-
dowa pierwszego 3-kilometro-
wego odcinka, który połączy 
drogę Świdnica-Dzierżoniów  
z drogą do Pieszyc. Zakończenie tego 
etapu jest planowane na 30 czerw-
ca 2019 r. Budowa obwodnicy ma 
zmniejszyć ruch w centrum miasta, 
a tym samym ilość zanieczyszczeń 
emitowanych do powietrza.

W celu ograniczenia uciążli-
wości związanych z transportem  
i zwiększenia bezpieczeństwa ruchu  
w latach 2014-2017 kontynu-
owano modernizacje i przebudo-
wy dróg na terenie Dzierżoniowa.  
Do największych inwestycji w tym 
zakresie należy zaliczyć przebudowę 
ulic: Bielawskiej, Batalionów Chłop-
skich, Piłsudskiego, Staszica, Akacjo-
wej i Złotej.

Kolejną inwestycją, którą mia-
sto realizuje w celu ogranicze-
nia niskiej emisji, ale także hałasu  
i utrudnień w ruchu drogowym, jest 
budowa centrum przesiadkowego. 
W ramach tego projektu powstanie 
Sowiogórskie Centrum Komunikacyj-
ne - miejsce kompleksowej obsługi 
pasażerów, pozwalające łączyć róż-
ne formy komunikacji. Na wykona-
nie inwestycji Dzierżoniów pozyskał 
ponad 13,5 mln zł ze środków Unii 
europejskiej w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Wojewódz-
twa Dolnośląskiego 2014-2020.

Jednym z najskuteczniejszych 
działań ograniczających niską emisję 
jest zmiana sposobu ogrzewania. Od 
wielu lat miasto realizuje Program 
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Małych Ulepszeń, w ramach które-
go udzielane jest dofinansowanie 
dla mieszkańców rezygnujących  
z pieców węglowych na rzecz bar-
dziej ekologicznych sposobów ogrze-
wania.

Na poprawę jakości powietrza 
wpływa także zwiększanie udzia-
łu energii z odnawialnych źródeł. 
Dlatego też miasto przystąpiło  
do projektu partnerskiego „Regional-
ny Program energetyki Prosumenc-
kiej - mikroinstalacje fotowoltaiczne 
w budynkach jednorodzinnych na 
terenie wybranych gmin Dolnego 
Śląska”. Na jego realizację pozy-
skano środki z Unii europejskiej. Do 
mieszkańców Dzierżoniowa trafi 
ponad 1,2 mln zł, dzięki czemu 35 
domów wnioskodawców zostanie  
wyposażonych w instalacje fotowol-
taiczne.

Pod koniec 2017 r. na ulicach 
Dzierżoniowa pojawiły się nowe au-
tobusy wyposażone w ekologiczne 
silniki, spełniające normę eURO 6. 
Zastąpiły one mocno wyeksploato-
wane pojazdy. Po drogach Dzierżo-
niowa i powiatu porusza się obecnie 
flota 42 nowoczesnych autobusów 
czeskiej marki SOR.

Na poprawę stanu powietrza  
w mieście wpływają także remonty 
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poddano budynek Ośrodka Sportu 
i Rekreacji, główny budynek Szkoły 
Podstawowej nr 3 oraz obiekt przy 
ul. Świdnickiej 35, który zostanie 
przeznaczony na potrzeby Centrum 
Seniora.

w obiektach użyteczności publicz-
nej, które mają na celu zwiększenie 
efektywności energetycznej. Dzier-
żoniów w latach 2014-2018 na ten 
cel pozyskał ponad 2 mln zł ze środ-
ków unijnych. termomodernizacji 

W Dzierżoniowie niebawem pojawią się 
instalacje fotowoltaiczne na budynkach mieszkalnych

ściEŻki rowErowE
Na terenie Dzierżoniowa realizo-

wane są przedsięwzięcia w zakresie 
zwiększenia liczby i długości tras 
rowerowych oraz łączenia ich z tra-

Edukacja
W ramach edukacji ekologicz-

nej miasto organizuje konkursy 
oraz wspiera szkoły i przedszkola 
w zakresie zwiększania świadomo-

Chłopskich, Kilińskiego, Kruczkow-
skiego, Wierzbowej, Akacjowej i Zło-
tej o łącznej długości 4,9 km.

sami rowerowymi ościennych gmin. 
W latach 2014-2017 zostały wybu-
dowane ścieżki rowerowe przy ul. 
Staszica, Piłsudskiego, Batalionów 

pady w łatwy sposób mogą zostać 
przekazane do odzysku lub unieszko-
dliwienia. 

ści ekologicznej. Organizowane są 
zbiórki makulatury, zużytych baterii 
i drobnego sprzętu elektrycznego. 
Wysegregowane w ten sposób od-

ziElEŃ w MiEściE 
Powierzchnia terenów zielonych 

utrzymywanych przez miasto wy-
nosi ok. 28 hektarów. Są to parki, 
zieleńce, skwery, tereny zielone  
w pasach drogowych, klomby, ga-
zony, donice. Miasto systematycz-
nie prowadzi nasadzenia kwiatów,  
drzew i krzewów. tylko w latach 
2016-2017 zasadzono blisko 200 
drzew oraz 300 krzewów. Mieszkańcy Dzierżoniowa chętnie włączają się w aranżacje terenów 

zielonych. Na zdjęciu organizowana cyklicznie akcja „Polska w kwiatach”
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www.dzierzoniow.pl     

ta strona bije w rytm serca mia-
sta. to właśnie tutaj znajdziemy ak-
tualności i najświeższe informacje  
z Dzierżoniowa i okolic, dowiemy się, 
co się dzieje w urzędzie, w gospodar-
ce, kulturze i sporcie.

Serwis internetowy miasta zna-
lazł się w 2014 r. w gronie dwudziestu 
najlepszych stron samorządowych  
w Polsce. Projekt „Administrada” po-
legający na ocenie jakości serwisów 
administracji publicznej przeprowa-
dziło pismo „Wspólnota”. Dzierżo-
niowski serwis oceniono jako jeden  
z najbardziej przyjaznych dla użyt-
kowników.

Strona intErnEtowa www.dziErzoniow.Pl 

to całe miasto w twoim smartfo-
nie. Dzięki prostemu w obsłudze pa-
nelowi mieszkańcy mogą być zawsze 
na bieżąco z tym, czym żyje Dzierżo-
niów. Mają dostęp do mobilnej stro-
ny www.dzierzoniow.pl, do fanpage-
’y, planu miasta, ważnych telefonów 
i przydatnych informacji. Dzięki apli-
kacji można szybko dowiedzieć się  

aPlikacja Mobilna dziErŻoniów

DZIeRżONIóW  
W SIeCI

Użytkownicy Facebooka mogą 
korzystać z kilku oficjalnych tema-
tycznych fanpage’y dotyczących 
Dzierżoniowa:
Dzierżoniów – @Dzierzoniow-

Miasto - misją fanpage’a jest in-
formowanie o najważniejszych  
i tych nieco mniej ważnych 
wydarzeniach, jakie miały, 
mają lub będą mieć miejsce  
w naszym mieście.

Dzierżoniów nastraja pozytywnie 
– służy promowaniu nowej identy-
fikacji wizualnej miasta, wydarzeń  
i mieszkańców.

FacEbook 
w Dzierżoniowie terenu rekreacyj-
nego.

Projekt Diora –  to historia przemy-
słowa miasta w pigułce. tu publi-
kowane są informacje dotyczące 
działań w ramach projekt Diora.

Swój fanpage uruchomił na face-
booku również Dariusz Kuchar-
ski. tam też prowadzi konsultacje  
z mieszkańcami. to kolejny nowy 
kanał dystrybucji informacji i do-
datkowa możliwość kontaktu  
z burmistrzem.

Młodzieżowa Rada Miasta – tu 
można znaleźć informacje o działa-
niach podejmowanych przez mło-
dych radnych.

Dzierżoniowski Budżet Obywatel-
ski – informuje o budżecie partycy-
pacyjnym dla mieszkańców Dzier-
żoniowa i ich pomysłach na zmiany 
w mieście.

Aleja Bajkowych Gwiazd – to wła-
śnie tutaj można znaleźć wszystko, 
co dotyczy najmłodszych miesz-
kańców miasta, m.in. informacje  
i relacje z wydarzeń odbywają-
cych się na terenie największego 

cyjność miasta i czynnie uczest-
niczyć w pozytywnych zmianach  
w nim zachodzących. turyści znajdą 
tu zarówno plan miasta  z traktem 
Smoka i traktem Diory, jak i najcie-
kawsze szlaki górskie i turystyczne 
oraz ścieżki rowerowe prowadzące 
przez najbardziej urokliwe miejsca  
w naszym powiecie.

o potencjalnych zagrożeniach i sytu-
acjach alarmowych, ale także o cie-
kawych wydarzeniach, remontach 
i zmianach w organizacji ruchu oraz  
o Dzierżoniowskim Budżecie Obywa-
telskim.

Za pomocą funkcji „dodaj ciekawe 
miejsce” czy „zgłoś usterkę” dzierżo-
niowianie mogą wpływać na atrak-


