
 

Sprawozdanie  z realizacji wydatków na projekty i programy ze środków 
funduszy strukturalnych za rok 2009 

 
 

  I. W roku 2009 Gmina Strzelin, w ramach zadań inwestycyjnych,  realizowała trzy 

     Projekty: dwa projekty  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, a jeden w  

     ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej. 

     Wydatki na te projekty wyniosły  2.884.904,32  zł, ich realizację przedstawiono  

     poniżej:        

 

     W dziale 600 – Transport i łączność 

     rozdziale  60016 – Drogi publiczne gminne 

     projekt: Przebudowa ciągów komunikacyjnych prowadzących do  

                   Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, podstrefa Strzelin  

                   oraz strefy aktywności gospodarczej przy ul. Energetyków  

                   w Strzelinie 

Plan  2009 roku:  3.209.296,01 zł, 

w  tym: środki własne gminy        - 1.643.566,01 zł, 

            środki z Unii Europejskiej – 1.565.730,00 zł. 

 

Wykonanie:   2.512.594,42 zł 

w   tym:  środki  własne                               – 2.484.174,10 zł, 

                  dotacja rozwojowa z UE                  –      28.420,32 zł. 

     

    Zadanie zostało zakończone i przekazane do eksploatacji. 

 

    W dziale 630 - Turystyka  

     rozdziale 63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 

     projekt: Zagospodarowanie polsko - czeskiego szlaku rowerowego Wzgórz  

                   Strzelińskich 

     Plan 2009 roku: 179.106,11 zł, 

     w tym: środki własne                  -   58.400,23 zł, 

               dotacja rozwojowa z EWT  -  120.705,88 zł. 

 

     Wykonanie: 147.159,00 zł, 

     w  tym: środki własne             - 147.159,00 zł. 

     Wykonano roboty remontowe adaptacyjne w lokalu przy ul. Rybnej 2 w Strzelinie. 

 

     W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 

      rozdziale 92120 - Ochrona i konserwacja zabytków 

      projekt: Rozbudowa zaplecza Strzelińskiego Ośrodka Kultury - etap I  

      Plan 2009 roku: 2.300.000,00 zł, 

     w tym: środki własne                   -     680.854,00 zł, 

                dotacja z Unii Europejskiej -   1.609.146,00 zł. 

      Wykonanie: 225.150,90 zł, 

      w tym: środki własne - 225.150,90 zł. 

     Wykonano projekt funkcjonalno-użytkowy, na podstawie którego został wykonany  

     projekt budowlany na budynek główny i parkingi. 

     

 II. Ponadto w ramach wydatków bieżących Gmina Strzelin w roku 2009 rozpoczęła  

     realizację, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, projektu:  

     Podwyższenie umiejętności i kompetencji samorządowych urzędników publicznych w  

     zakresie stanowienia aktów prawa miejscowego podstawą harmonijnego rozwoju  

     lokalnego oraz kontynuowała realizację projektu: Wspieranie aktywnej integracji na 

     terenach Gmin Borów, Przeworno i Strzelin , finansowanego z Europejskiego    

     Funduszu Społecznego 



     Wydatki na te projekty wyniosły 669.835,73 zł, a ich realizację przedstawiono     

    poniżej: 

 

     W dziale 750 - Administracja publiczna 

     rozdziale 75023 - Urzędy gmin 

     projekt: Podwyższenie umiejętności i kompetencji samorządowych  

                   urzędników publicznych w zakresie stanowienia aktów prawa  

                   miejscowego podstawą harmonijnego rozwoju  lokalnego 

      Plan w roku 2009 - 534.315,64 zł, 

     w tym: środki z Unii Europejskiej - 534.315,64 zł. 

 

     Wykonanie: 431.567,40 zł, 

     w tym: środki z UE - 431.567,40 zł. 

      Projekt jest realizowany w partnerstwie z Gminami: Borów, Jordanów Śląski,  

     Pieszyce, Przeworno, Ząbkowice Śląskie, Ziębice, Złoty Stok oraz Powiatem  

     Strzelińskim. Gmina Strzelin jest Liderem Projektu. W  roku 2009 zostały  

     zrealizowano 12 szkoleń  z zakresu tworzenia aktów prawa miejscowego, ich  

     ogłaszania oraz nadzoru. W szkoleniach wzięło udział ponad 125 osób z różnych  

     jednostek. Z Gminy Strzelin – 28 pracowników.  Ponadto w ramach projektu  

     zakupiono system informacji prawnej. W miesiącu wrześniu 2009 rozpoczęły się  

     studia podyplomowe na 2 kierunkach: Prawo publiczne i administracja oraz   

     Podyplomowych  Studiach Legislacyjnych. Liczba uczestników wynosi 41 osób. Są to  

     studia roczne, a planowany termin ich ukończenia wyznaczony jest na czerwiec 2010  

     roku. 

  

     W dziale 852 – Pomoc społeczna   

     Rozdziale 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze  

     Rozdziale 85219 – Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej  

     Projekt systemowy: Wspieranie aktywnej integracji na terenach Gmin  

                                       Borów,  Przeworno i Strzelin      

    Plan w roku 2009 – 295.264,00 zł, 

    w tym: środki własne – 31.003,00 zł, 

               środki z UE   - 264.261,00 zł. 

 

    Wykonanie:  238.268,33 zł 

    w tym: środki własne:    39.853,05 zł, 

               środki z UE      198.415,28 zł. 

  

   W grudniu 2009 roku 68 osób zakończyło udział w projekcie systemowym „Wspieranie  

   aktywnej integracji na terenach gmin Borów, Przeworno i Strzelin”. Osoby  

   uczestniczące  w tym projekcie skorzystały z następujących form wsparcia: 

   - trening umiejętności psychospołecznych, 

   - warsztaty aktywnego poszukiwania pracy, 

   - szkolenia zawodowe w następujących tematach: operator wózków widłowych,  

     obsługa kasy fiskalnej, palacz kotłów c.o, mała gastronomia, 

   - badania lekarskie. 

   Wszyscy podpisali kontrakt socjalny i przez 6 miesięcy otrzymywali zasiłek celowy. 

   Osiągnięte rezultaty: 

   - 73 osoby z terenów gmin Borów, Przeworno i Strzelin podpisało kontrakt socjalny, 

   - 68 osób zakończyło udział w projekcie, 

   - 65 osób dzięki uczestnictwu w szkoleniach zdobyło nowe kwalifikacje zawodowe. 

   Ponadto uczestnicy projektu dzięki zajęciom z psychologiem i doradcą zawodowym  

   zwiększyli swoją samoocenę, zostali zmotywowani do poszukiwania pracy i podjęcia  

   zatrudnienia, zwiększyli swoje umiejętności psychospołeczne, zdobyli praktyczne  

   umiejętności związane z poszukiwaniem pracy ( m.in. sporządzenie dokumentów  

   aplikacyjnych, przygotowanie się do rozmowy kwalifikacyjnej, analiza ofert pracy). 

 



 

 

 

 

 


