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► Podpisanie umowy na system mobilnego naśnieżania – Gmina Stronie Śląskie otrzymała dofinansowanie z Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w wysokości 241 537 zł, na realizację projektu pn. „Zakup mobilnego systemu 

naśnieżania tras narciarstwa biegowego”. Projekt zakłada zakup kompletnego systemu, składającego się z dwóch armatek śnieżnych, zestawów 
pomp i agregatu prądotwórczego. Wartość całego projektu szacowana jest na kwotę około 380 000 zł. W chwili obecnej przygotowywana jest 
dokumentacja niezbędna do ogłoszenia przetargu. 

► Remont drogi na ul. Okrężnej – Gmina Stronie Śląskie ogłosiła przetarg na remont drogi gminnej ul. Okrężnej działki nr 132/3 AM3 i 
74 AM2 obręb 0001 Stronie Śląskie Miasto i przebudowę drogi na terenie działek nr 379, 79, 65, 73, 70/1, 60/3, 62/4, 61,55/7 obręb 012 
Strachocin (droga od ul. Kościelnej w kierunku cmentarza parafialnego i komunalnego). Otwarcie przetargu zaplanowano na 9 maja. 
Zamówienie składa się z dwóch części: część 1 to remont drogi gminnej ul. Okrężnej, który obejmuje odcinek o długości ok. 305 mb i łącznej 
powierzchni ok. 1255 m² . Polegać on będzie na rozbiórce obecnej konstrukcji drogi, wykonaniu nowej podbudowy oraz wykonaniu nowej 
nawierzchni drogi z dwóch warstw. Część 2 zamówienia to przebudowa drogi na terenie działek nr 379, 79, 65, 73, 70/1, 60/3, 62/4, 61,55/7 
obręb 012 Strachocin. Przebudowa drogi obejmuje odcinek o długości ok. 338 mb i łącznej powierzchni ok. 1824 m². W wyniku przebudowy 
ujednolicona zostanie szerokości jezdni do 3,5 m z poboczami utwardzonymi (nawierzchnia asfaltowa) 2 x 0,75 m. Przebudowa polegać  
będzie na rozebraniu obecnej konstrukcji drogi, wykonaniu nowej podbudowy zasadniczej jezdni i poboczy oraz wykonaniu nowej 
nawierzchni drogi i poboczy z dwóch warstw. Planowane jest również wykonanie rowu odwadniającego o długości ok. 50 mb i przebudowa 
oświetlenia ulicznego (11 lamp). Otwarcie ofert planowane jest na dzień 9 maja br. 

► Singletracki - Trwa realizacja projektu 
Singletrack Glacensis. Na chwilę obecną  
w ramach pętli na górze Rudka powstała ścieżka  
o długości ok. 3 km. W dalszym ciągu trwają 
roboty budowlane, których postęp można śledzić 
na fanpage'u: Singletrack Glacensis.  

   ► Remont pomostów nad zalewem - Gmina Stronie Śląskie ogłosiła przetarg na 
realizację zadania pn. „Modernizacja pomostu kąpieliska, pomostu cumowniczego na 

terenie kąpieliska w Starej Morawie”. Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje przebudowę około 600 m² drewnianych pomostów kąpieliska w 
Starej Morawie. Przebudowa polegać będzie m.in. na demontażu całości desek pomostowych i elementów wyposażenia takich jak drabinki, 
wieżyczka ratownika itp., demontażu uszkodzonych belek poprzecznych pomostu, wymianie uszkodzonych belek podłużnych pomostów z 
zastosowaniem belek z drewna klejonego lub litego, fabrycznie impregnowanych ciśnieniowo preparatami zabezpieczającymi je przed 
szkodliwym działaniem wody i pozostałych czynników atmosferycznych oraz bezpiecznych dla środowiska naturalnego, ludzi, ryb i ptactwa 
wodnego. Niestety do realizacji w/w zadania nie zgłosił się żaden oferent. 
 ► Odbiór sali gimnastycznej przy ZSS w Stroniu Śląskim - Odbioru sali gimnastycznej dokonały następujące służby: Powiatowa 
Komenda Państwowej Straży Pożarnej w Kłodzku, Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Kłodzku oraz Powiatowy Inspektorat 
Nadzoru Budowlanego w Kłodzku. 

► Wieża widokowa na Śnieżniku - Informujemy, że zadanie dotyczące budowy wieży widokowej na Śnieżniku nie dostało 
dofinansowania. Ponowny wniosek o dofinansowanie w ramach programu Interreg PL - CZ będzie składany w miesiącu czerwcu br. 

 
 

Burmistrz Stronia Śląskiego ogłasza piąty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej 
przy ul. Polnej w Stroniu Śląskim oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 65/2 o pow. 1134 m2, KW nr SW1K/00047926/7,  

cena wywoławcza - 50 000,00 PLN + należny podatek VAT (23%), wysokość wadium – 2 500,00 PLN. 
Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego w/w teren na której jest usytuowana w/w nieruchomość oznaczony jest w planie 
symbolem M.4.MU – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, wielorodzinna oraz usługi. 
Przetarg odbędzie się w dniu 11 maja 2018 r. od godz. 12:00 w Urzędzie Miejskim w Stroniu Śląskim przy ul. Kościuszki 55 - pok. nr 17 
(sala konferencyjna). 
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu z dopiskiem „Przetarg, działka nr ….” , przelewem najpóźniej 
do dnia 7 maja 2018 r. na konto Gminy Stronie Śląskie – Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Strzelinie O/Stronie Śląskie  
10 9588 0004 0000 1850 2000 0020 - za terminową wpłatę uznaje się datę wpływu na konto gminy. Wadium wpłacone przez Oferenta, 
który wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia, a w przypadku uchylenia się przez Oferenta od zawarcia umowy sprzedaży, 
wadium przepada na rzecz Sprzedającego. 
Ogłoszenie o przetargu dostępne jest na stronie internetowej www.bip.stronie.dolnyslask.pl, zakładka Przetargi, ogłoszenia i komunikaty – 
przetargi – zbycie nieruchomości – 2018 r. 
Bliższych informacji na temat przetargu udziela Referat Gospodarki Nieruchomościami i Spraw Wiejskich Urzędu Miejskiego w Stroniu 
Śląskim - ul. Kościuszki 55, pokój nr 12, tel. 74 811-77-15 lub 41. 
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► W dniu 7 kwietnia 2018r. Oddział Polskiego 
Towarzystwa Turystyczno - Krajoznawczego w Stroniu 
Śląskim obchodził jubileusz XXX-lecia swojej 
działalności.  

 Uroczystość zorganizowano w hotelu Morawa w Starej Morawie, a uczestniczyło w niej ponad 100 osób. Oprócz członków naszego Oddziału, 
przybyli zaproszeni goście m. in. przedstawiciele władz miasta i Gminy Stronie Śląskie oraz zaprzyjaźnionych Oddziałów PTTK Lądek, 
Międzygórze, Kłodzko. Na części oficjalnej jubileuszu Oddziału przedstawiono 30 lat działalności, a także zasłużonym działaczom wręczono 
dyplomy, wyróżnienia i odznaki przyznane przez Zarząd Główny PTTK w Warszawie oraz Zarząd Oddziału PTTK w Stroniu Śląskim.  
Po zakończonej części oficjalnej uczestników zaproszono na poczęstunek i zabawę. Zarząd Oddziału składa serdeczne podziękowania 
wszystkim przybyłym gościom oraz obsłudze Hotelu Morawa za pomoc w przygotowaniach. 
► W dniach 9-13.04.2018 r. na terenie placu zabaw „Morawka” zamontowane zostały różnego rodzaju 
urządzenia zabawowo-rekreacyjne, które są efektem zrealizowanych zadań z Budżetu Obywatelskiego  
na 2018 r. 
W ramach zadań Gmina Stronie 
Śląskie zakupiła: 
trzy pylony z urządzeniami  
do ćwiczeń (wyciąg górny, 
prostownik pleców, wyciskanie 
siedząc, prasa nożna, twister, 
orbitrek), realizacja zadania pod 
nazwą „Aktywność na świeżym 
powietrzu – instalacja urządzeń 
fitness”. Wartość zakupu 19 
931,90 zł: - huśtawkę familijną 
(rodzic + dziecko), huśtawkę 
podwójną z siedziskiem płaskim i kubełkowym oraz karuzelę tarczową, realizacja zadania pod nazwą „Sprawmy 
dzieciom wiele radości – rozbudowa placu zabaw”. Wartość zakupu 14 014,37 zł. 

► Inwestycja pn. „Przebudowa budynków 
poszpitalnych przy ul. Morawka 42, Morawka 43 
w Stroniu Śląskim, wraz z termomodernizacją na 
budynki mieszkalne wielorodzinne z przezna-
czeniem na realizację programu budownictwa 
socjalnego”. 
    Obecnie trwają prace związane z ociepleniem 
ścian zewnętrznych, jak również prace wewnątrz 
obiektów – tynkarskie, posadzkarskie, licowanie 
ścian płytkami ceramicznymi pomieszczeń 
kuchennych i  łazienek. Wykonuje się montaż 
instalacji elektrycznych, wodnych, kanaliza-
cyjnych, gazu i centralnego ogrzewania.  

Zakończono wymianę stolarki okiennej - nowe 
okna wykonane są z profili pcv z potrójnym 
szkleniem, o dobrych parametrach przenikania 
ciepła. Zgodnie z zawartą umową termin oddania 
obiektów do użytkowania nastąpi do dnia 
 30 czerwca 2018r.   
                                                                            
                                                                            



Dariusz Chromiec - Zastępca Burmistrza 
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 Rada Miejska Stronia Śląskiego na sesji w dniu 27 lutego 2018 roku podjęła uchwałę w sprawie włączenia Szkoły Podstawowej  
im. Bohaterów Westerplatte w Stroniu Śląskim do Zespołu Szkół Samorządowych w Stroniu Śląskim. W toku badania legalności uchwały 
organ nadzoru – Wojewoda Dolnośląski stwierdził podjęcie przedmiotowej uchwały z istotnym naruszeniem przepisów ustawy – Prawo 
oświatowe i w dniu 29 marca br. wydał rozstrzygnięcie nadzorcze. Z treści uzasadnienia rozstrzygnięcia nadzorczego wynika, iż  
w przedmiotowym stanie faktycznym konieczna jest realizacja pełnej procedury przewidzianej dla likwidacji szkoły publicznej (art. 89 cyt. 
wyżej ustawy). Należy dodać, iż zmiana stanowiska organu nadzoru nastąpiła w ostatnim tygodniu marca br. Na uwagę zasługuje fakt,  iż 
projekt uchwały, przed jej podjęciem, został przekazany organowi nadzoru oraz kuratorowi oświaty do zaopiniowania. W wyniku konsultacji 
potwierdzono że projekt, jak i zastosowana procedura jego uchwalenia nie budzi zastrzeżeń. 
 W przekonaniu Burmistrza Stronia Śląskiego oraz Rady Miejskiej interpretacja przepisów stanowiących podstawę do działania dla 
organu stanowiącego w niniejszej sprawie zaproponowana przez Wojewodę Dolnośląskiego jest nieprawidłowa. Ponadto zmiany 
organizacyjne, będące przedmiotem uchwały nie wymagają procedury opisanej w treści art. 89 ustawy – Prawo oświatowe. Dlatego też Rada 
Miejska w dniu 13 kwietnia br., na sesji nadzwyczajnej,  podjęła uchwałę w sprawie wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu 
Administracyjnego we Wrocławiu na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Dolnośląskiego. 
 Należy podkreślić, iż w obrocie prawnym funkcjonuje bardzo podobna uchwała Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej, podjęta w dniu 
28 kwietnia 2017 roku w sprawie włączenia Szkoły Podstawowej nr 1 im. gen Józefa Bema w Bystrzycy Kłodzkiej do Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących w Bystrzycy Kłodzkiej. Uchwała weszła w życie z dniem 1 września 2017 roku w ramach wprowadzonej reformy oświaty 
bez zachowania terminów oraz procedur wynikających z przepisów oświatowych. 

W dniu 18 kwietnia br. otrzymaliśmy stanowisko Wojewody Dolnośląskiego, skierowane do wszystkich gmin i powiatów 
województwa dolnośląskiego, potwierdzające uzasadnienie w/w rozstrzygnięcia nadzorczego. Czyżby pojawił się u nas „precedens”?  
Pytania nasuwają się same: czy obowiązujące prawo działa w każdej gminie jednakowo? Czy są gminy lepsze i gorsze? Co takiego musiało się 
wydarzyć w naszej gminie, że organ nadzoru i kuratorium oświaty zmienili swoje stanowisko z dnia na dzień? 
O odpowiedź w tych kwestiach zwróciliśmy się do Ministra Edukacji Narodowej, Wojewody Dolnośląskiego oraz Dolnośląskiego Kuratora 
Oświaty. 
 Przypominamy, że zgodnie z założeniami reformy włączenie Szkoły Podstawowej do Zespołu Szkół Samorządowych miało znacząco 
zmniejszyć skutki społeczne związane z wygaszaniem gimnazjum przy jednoczesnym zaspokojeniu potrzeb edukacyjnych uczniów 8-letniej 
szkoły podstawowej. Połączenie szkół miało także pozytywnie wpłynąć na kształtowanie długofalowej polityki kadrowej, a przede wszystkim 
na wzbogacenie oferty edukacyjnej dla najmłodszych mieszkańców Gminy Stronie Śląskie. 

► Odebrana promesa na remont ul. Okrężnej (II etap) – Burmistrz Stronia Śląskiego odebrał z rąk Ministra Spraw Wewnętrznych i 
Administracji Joachima Brudzińskiego promesę o wartości 240 000 PLN na realizację zadania pn. „Przebudowa ulicy Okrężnej w Stroniu 
Śląskim (powódź czerwiec 2013 r.)”. 

► Rozstrzygnięcie przetargu na przebudowę ul. Okrężnej - Rozstrzygnięty został przetarg na realizację zadania pn. „Przebudowa  
ul. Okrężnej w Stroniu Śląskim część II”. Wartość udzielanego zamówienia to 252 667,72 zł. Zakres rzeczowy remontu drogi obejmuje 
przebudowę drogi na odcinku długości 327 mb i pow. 1048 m². Przebudowa polegać będzie na frezowaniu nawierzchni grubości 3 cm, około 
648 m², wykonaniu warstwy podbudowy i wykonaniu nawierzchni z mieszanek mineralno – bitumicznych o pow. około 1312 m². 

► Przetarg na wykonanie remontu budynku klubowego SPP „Kryształ Stronie” - Gmina Stronie Śląskie przygotowuje się do 
ogłoszenia przetargu na wykonanie remontu budynku klubowego SPP „Kryształ Stronie”, usytuowanego w Stroniu Śląskim przy ul. Sportowej 
3. W ramach remontu wykonana zostanie nowa elewacja budynku wraz z ociepleniem, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, remont 
systemu ogrzewania, instalacji elektrycznej, sanitarnej, remont sanitariatów, pomieszczeń magazynowych oraz szatni. Rozstrzygnięcie 
przetargu zaplanowano na 18 maja 2018 r. 

► Tytuł „Super Gmina” dla Stronia Śląskiego - Pan Dariusz Chromiec, Zastępca Burmistrza Stronia Śląskiego weźmie udział  
w uroczystej Gali uhonorowania Zwycięzców Ogólnopolskiego Rankingu Gmin i Powiatów Związku Powiatów Polskich, która odbędzie się 
27 kwietnia br. podczas IV Europejskiego Kongresu Samorządów w Krakowie. Gmina Stronie Śląskie w rankingu gmin miejsko - wiejskich 
zajęła VII miejsce oraz uzyskała tytuł „Super Gmina 2017”. Tytuł „Super Gmina” przyznawany jest samorządom, które uzyskały największy 
procentowy udział realizacji wszystkich kategorii zawartych w rankingu. 

► Iniekcje w Wojewódzkim Centrum Psychiatrii Długoterminowej w Stroniu Śląskim - informujemy, iż od 1 stycznia do 31 grudnia 
2018 roku istnieje możliwość świadczenia usług medycznych w zakresie pielęgniarstwa, w tym wykonywanie iniekcji dla mieszkańców 
Gminy Stronie Śląskie. Dzięki życzliwości Dyrekcji Centrum wyżej wymienione usługi wykonywane będą w budynku SP ZOZ 
Wojewódzkiego Centrum Psychiatrii Długoterminowej w Stroniu Śląskim w Stroniu Śląskim z/s przy ul. Sudeckiej 3a w godzinach od 8:00 
do 10:00 oraz od 18:00 do 20:00 w dni wolne od pracy, niedziele i święta.  

 WŁĄCZENIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ DO ZESPOŁU SZKÓŁ SAMORZĄDOWYCH - CIĄG DALSZY  

W dniu 19 kwietnia br. Burmistrz Stronia Śląskiego – Zbigniew Łopusiewicz podpisał umowę na powierzenie realizacji zadań z Funduszu 
Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości w ramach ogłoszonego naboru z dnia 5 marca 
2018 r. Program I Priorytet IIIB „Wsparcie i rozwój systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom 
oraz realizacja przez jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych …” polegającego na nabyciu, w roku 2018, na rzecz 
ochotniczych straży pożarnych wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na 
miejscu popełnienia przestępstwa. 

 DOTACJA NA SPRZĘT RATOWNICZY DLA OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ 

Dariusz Chromiec  
- Zastępca Burmistrza 
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NIE PRZEGAP MAJOWYCH WYDARZEŃ! 

 

W ramach KŁODZKIEJ GITARIADY  
w KAPLICY ŚWIĘTEGO ONUFREGO  

w dniu 8 kwietnia odbyło się  
Finałowe Flamenco  



 

 ► NIE BĘDĄ ODBIERANE ! 
 

Odpady budowlane i rozbiórkowe – tj: gruz ceglany, tynkarski, betonowy, płytki, drewno  
z rozbiórki, płyty kartonowo gipsowe, szkło okienne, drzwiowe, okna i drzwi, wanny,  
umywalki, muszle toaletowe, spłuczki, deski sedesowe, grzejniki, rolety, panele, odpady  
instalacyjne oraz wszystkie inne odpady powstałe w trakcie prac remontowych, czy  
budowlanych. 
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Stronie Śląskie Pozostałe miejscowości 

28 maj 2018 r. 29 maj 2018 r. 

30 lipiec 2018 r. 31 lipiec 2018 r. 

3 wrzesień 2018 r. 4 wrzesień 2018 r. 

29 listopad 2018 r. 30 listopad 2018 r. 

    ► NALEŻY WYSTAWIAĆ TYLKO: 
 
Meble i odpady wielkogabarytowe, które ze względu na swoje rozmiary i masę nie 
mogą być umieszczane w typowych pojemnikach na odpady, np.: 

• kanapy, fotele, meblościanki, dywany oraz wielkogabarytowe opakowania  
ulegające biodegradacji, 

• zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny np. pralki lodówki, kuchenki,  
odkurzacze, telewizory, żelazka, wiertarki, tostery, roboty, komputery, myszy 
komputerowe, klawiatury itp. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny musi 
być oddany w całości, bez wymontowania elektroniki. 

Odpady należy  
wystawiać do godz. 7:00 

w dniu zbiórki  
przed posesjami  

(lub przy gniazdach 
zbiorczych – dot. 

Wspólnot  
Mieszkaniowych,  

SM itp.) 

Ponadto przypominamy 
 

Odpady budowlane nie są odpadami wielkogabarytowymi, należy je odwieźć do Punktu Selektywnej Zbiórki  
Odpadów Komunalnych, gdzie zostaną odebrane bezpłatnie. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 
Zakład Komunalny, ul. Dolna 2a, Stronie Śląskie.  
 

GODZINY OTWARCIA PSZOK:  
 • w poniedziałki i wtorki w godzinach od 8.00 do 12.00, · w czwartki i piątki w godzinach od 14.00 – 18.00 

 • w pierwszą sobotę miesiąca w godzinach od 8.00 – 14.00, · za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy. 
 

Odpady wielkogabarytowe,  
sprzęt elektryczny – 2018 r. 
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 W dniu 13 marca 2018 r. w Szkole Podstawowej oraz 
gimnazjum odbyło się spotkanie z przedstawicielem firmy EKOM 
sp. z o.o. - Panem Pawłem Michelem. Prezentacja odbyła się pod 
hasłem ,,Co by było gdyby nie zbierano śmieci i czy ma to sens?’’ 
Codziennie, w niemal każdym miejscu na świecie produkowana 
jest niewyobrażalna ilość odpadów. Niestety nie wszystkie z nich 
trafiają na wysypisko – są składowane w lasach, wrzucane do rzek 
czy innych zbiorników wodnych. Choć ich żywot ma swój kres, 
jest on na tyle długi, że konsekwencje zaśmiecenia Ziemi będą 
odczuwalne także dla kolejnych pokoleń. Przedstawiona  
w szczegółowy sposób hierarchia postępowania z odpadami oraz 
kolejne etapy ich przetwarzania mają na celu: zwiększenie 
świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży na temat potrzeb 
selektywnego gospodarowania odpadami i zagrożeń, jakie niesie 

wytwarzanie nadmiernej ilości odpadów, kształtowanie 
proekologicznych zachowań w postępowaniu z odpadami  
w codziennym życiu, utrwalenie zdobytej wiedzy i umiejętności 
poprzez systematyczne, praktyczne działania związane z selektywną 
zbiórką odpadów. 

,,CO BY BYŁO, GDYBY NIE ZBIERANO ŚMIECI I CZY MA TO SENS?’’ 

Szkoła Podstawowa zgłosiła projekt  
do Dolnośląskiego Budżetu Obywatelskiego  

- Aktywny Dolny Śląsk III edycja. 
 

Uczniowie, wraz z Nauczycielami i Sympatykami Szkoły Podstawowej  
w Stroniu Śląskim zaproponowali projekt pt.  

„Książka wydana po wyprawach(...)” pisanie i wydawanie książki od kulis. Projekt to SPEŁNIENIE SWOICH MARZEŃ 
literackich, informatycznych, fotograficznych, teatralnych, malarskich i turystycznych. Możemy zdobyć 20000,00 zł 

Głosowanie 9-22 kwietnia 2018 r. ZAGŁOSUJ NA NASZ PROJEKT!  
Kategoria kultura-projekt 29 

Dla ułatwienia głosowania został utworzony w bibliotece szkolnej punkt oddawania głosów. Serdecznie zapraszamy! 
Aby zagłosować na projekt naszej szkoły należy: 

1. wejść na stronę https://aktywny.dolnyslask.pl/budzet/karta-glosowania-20 
2. wybrać projekt kulturalny o numerze 29 

3. postępować zgodnie z instrukcją. 
Zapraszamy do głosowania! Wszystko w Państwa rękach! 

INFORMACJE ZE STROŃSKICH  
PLACÓWEK OŚWIATOWYCH 

► Projekt „Cztery Żywioły” w Szkole Podstawowej.  
W Szkole Podstawowej realizowany jest projekt „Cztery Żywioły”. 
Projekt składa się z czterech bloków tematycznych. Uczniowie 
realizowali tematykę związaną z wodą i ogniem. Obecnie kończą 
tematykę związaną z powietrzem. Na zajęciach uczniowie poznali 
czym jest powietrze, jego skład i właściwości fizyczne, jak 
poznajemy je zmysłami. Wiedzą w jaki sposób dochodzi do 
zanieczyszczania powietrza, jak można je ograniczać i eliminować. 
Wykonali plakaty „Jak dbać o powietrze w naszej okolicy?” 
Uczestniczyli w wirtualnej wycieczce do Muzeum Lotnictwa  
w Krakowie, do wnętrza elektrowni wiatrowej.  Wiedzą, jak 

rozchodzi się dźwięk w powietrzu. Znają zasadę wznoszenia się samolotów. 
Wyszukiwali projektów samolotów z origami i wykonywali modele papierowe. 
Projektowali wiatraki, latawce. Uczniowie badali temperaturę powietrza, 
wilgotność, ciśnienie używając interfejsów COBRA. Przed nami ostatni blok 
tematyczny dotyczący ziemi, który będzie trwał do czerwca b.r. 
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► Udział uczniów ze strońskiej Szkoły Podstawowej w III 
Międzyszkolnym Turnieju Rzucanki Siatkarskiej Klas IV w Lądku 
Zdroju. 
We wtorek 10 kwietnia 2018 roku uczniowie klas IV naszej szkoły wzięli 
udział w III międzyszkolnym turnieju rzucanki siatkarskiej, który odbył 
się w Lądku Zdroju. Nasza drużyna zajęła III miejsce. Opiekunem grupy 
był pan M. Balicki.  
 
► 23 marca 2018 roku  
w Centrum Kultury  
i Rekreacji w Lądku 

Zdroju odbyła się V Edycja 
Międzyszkolnego Konkursu 
Literackiego; forma: Konkurs 
recytatorski; temat: „Barwny świat 
lasu”. Organizator konkursu  
to Liceum Ogólnokształcące im. 
Andrzeja Zawady w Lądku - 
Zdroju. Naszą szkołę reprezento-
wało 3 uczniów z klasy VI „a”.  

II miejsce zajął Kacper Kołaczyk. Wyróżniona została Lena Okoro. Wyróżnienie za 
uczestnictwo otrzymała Amelia Surzyn. Gratuluję - szkolny koordynator: Maria Zimna.  

 
►Pierwszy Dzień Wiosny w Minieurolandzie. Uczniowie klas; IV „c”, V „a” i V „b” ze 
Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte w Stroniu Śląskim Dzień Wagarowicza 
spędzili w Parku Miniatur w Kłodzku. Program wizyty był bogaty:   
zwiedzanie Parku Miniatur z przewodnikiem, wykonanie ekologicznego ludzika, warsztaty 
kulinarne - przekąski na wesoło, grillowanie, turystyczny spacer na orientację. Wyjazd 
zakończony wizytą w KFC i Mc Donald’s. Dziękujemy firmie przewozowej „Manikar”.  
Opiekunowie grupy: A. Cieślak, K .Piotrowska, A. Michorczyk, J. Staśko, M. Zimna. 
 
  
 
 
 

 ► W Lądku Zdroju rozegrany został Turniej Piłki Nożnej  
z okazji Światowego Dnia Zdrowia zorganizowany przez  
p. Jarosława Rzeźnika.   
Drużyna z ZSS w Stroniu Śląskim w składzie: D. Brzeziński,  
Sz. Dmitruk, J. Gołdyn, K. Kaziuk, W. Huzar, M. Kolenkiewicz, 
A. Komora, Sz. Baran wygrała turniej, a M. Kolenkiewicz zdobył 
tytuł Króla Strzelców. Gratulacje :)  
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► XIII Powiatowy Konkursu Wiedzy  
o Zdrowiu i Pomocy Przedmedycznej  
w Szkole Podstawowej. 
6 kwietnia br. w Szkole Podstawowej 
im. Bohaterów Westerplatte  w Stroniu 
Śląskim odbył się finał XIII - tego 
Powiatowego Konkursu Wiedzy  
o Zdrowiu i Pomocy Przedlekarskiej. 
W finale konkursu rywalizowało 12 
dwuosobowych drużyn z powiatu 
kłodzkiego. Zmagania konkursowe 
obserwowała i oceniała komisja 
konkursowa w składzie:  p. Urszula  
Łączyńska - Ramza – lekarz internista – przewodnicząca komisji, członkowie:  
Marlena Cymer – Biała – lekarz stomatolog oraz Mariola Danielewska i Iwona 
Grabulewska z Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Kłodzku.  Po zaciętej 
rywalizacji wyniki przedstawiły się następująco:   
   I miejsce – Szkoła Podstawowa nr 2 z Polanicy Zdrój – drużyna II,   
   II miejsce - Szkoła Podstawowa ze Stronia Śląskiego – drużyna III,  
   III miejsce - Szkoła Podstawowa nr 2 Polanica Zdrój – drużyna III.  
   Organizatorzy dziękują Gminie Stronie Śląskie za ufundowanie nagród dla wszystkich uczestników konkursu oraz Radzie Rodziców przy 
Szkole Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte w Stroniu Śląskim za sfinansowanie poczęstunku. Za przygotowanie i przeprowadzenie 
konkursu odpowiedzialni byli: Maria Zimna, Irena Kolczyńska, Jadwiga Staśko, Jarosław Grzybowski.   
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► W Zespole Szkół Samorządowych po kolejny raz miał okazję gościć 
podróżnika Bolesława Grabowskiego, który w bardzo ciekawy sposób 
opowiadał uczniom o podróżach do Japonii. Pan Bolesław zaprezentował 
różne pamiątki oraz przedmioty świadczące o kulturze tego państwa oraz 
zaprezentował dużą ilość zdjęć z podróży. Dziękujemy.  
 
► 12 kwietnia 2018 r.,  
46-osobowa grupa młodzieży 
z ZSS w Stroniu Śląskim, 
wzięła udział w „Marszu 
Żywych” w Oświęcimiu.  
W trzykilometrową trasę  
z byłego niemieckiego obozu 
Auschwitz I do Auschwitz II-
Birkenau wyruszyło kilka 

tysięcy Żydów i Polaków. W ten sposób upamiętniając ofiary Zagłady. Żydom z całego świata, 
głównie młodzieży, w Marszu towarzyszy sporo rówieśników z Polski. Przyjechali, by 
upamiętnić ofiary Zagłady i oddać im hołd, w wyrazie solidarności z młodzieżą żydowską  
z całego świata. To bardzo piękne wydarzenie, które niezwykle nas poruszyło. Przechodząc 
między blokami obozu czuliśmy mieszankę uczuć, od złości po smutek i wzruszenie. Ciężko 
opisać słowami to, co człowiek tu przeżywa.  
 
   ► W kwietniu  br. w Zespole Szkół 
Samorządowych w Stroniu Śląskim odbyło się 
spotkanie z przedstawicielami Straży Miejskiej dla 
uczniów klas ponadgimnazjalnych. Tematyka 
dotyczyła Ustawy Antynikotynowej. Uczniowie 
dowiedzieli się czym jest miejsce publiczne i jakie 
konsekwencje grożą za nieprzestrzeganie zasad tej 
ustawy. Pogadanka skończyła się ciekawą dyskusją. 
W Zespole Szkół Samorządowych się działo! I edycja 
„Festiwalu Talentów”. 
Przyczyniamy się do odkrywania, wspierania 
zainteresowań oraz uzdolnień naszej młodzieży. 
Naprawdę mamy zdolną młodzież. Gratulujemy. 
Liczymy, że Festiwal wpiszę się na stałe w kalendarz 
działań naszej szkoły. 

► Dnia 7 marca 2018 roku odbył się V Międzygminny Konkurs Recytatorski „Antologia Poezji Dziecięcej” dla przedszkolaków pod 
honorowym patronatem Zastępcy Burmistrza Stronia Śląskiego Dariusza Chromca. 

W konkursie udział wzięły dzieci  
z trzech przedszkoli. Przedszkola  
im. Jana Pawła II w Stroniu Śląskim. 
Gminnego Przedszkola Publicznego  
w Lądku Zdroju. Niepublicznego 
Przedszkola w Bolesławowie 
„Bajlandia”. 
Jury w konkursie oceniało:  
pamięciowe opanowanie tekstu, 
dykcje, wyraz artystyczny (strój, 
rekwizyty). 
W konkursie udział wzięło 32 
uczestników. Każdy otrzymał dyplom 
za udział w konkursie oraz książkę,  
a dwoje uczestników zostało 
wyróżnionych specjalną nagrodą 
ufundowaną przez Pana Dariusza 
Chromca - Zastępcy Burmistrza. 
Dziękujemy przedszkolakom za 
udział i zapraszamy do kolejnych 
edycji konkursu. Organizatorami 
konkursu były Pani Marta Kuziel  
i Pani Celina Chęś - Drańczuk. 
 
 



 ► Powitanie wiosny w naszym przedszkolu odbyło się dnia 
21.03.2018 r. w dwóch etapach. 
Dzieci z grup: Misie, Pszczółki i Biedronki wraz z wychowawcami 
przygotowały przedstawienie „Powitanie wiosny”. Śpiewały 
piosenki, recytowały wiersze, tańczyły i przedstawiły repertuar 
dzieciom starszym. Następnie zabraliśmy marzannę – słomianą 
kukłę i przeszliśmy ulicami miasta, by pożegnać odchodzącą zimę. 
 ► Powiatowy Rodzinny Konkurs plastyczno-techniczny  
pt. „Kicają zające, po wiosennej łące”.   
Miło nam ogłosić, że organizowany przez nasze przedszkole konkurs 
rodzinny zaangażował 21 uczestników z 5 przedszkoli powiatu 
kłodzkiego; Przedszkole Gminne z Ołdrzychowic, Przedszkole  
z Długopola Dolnego, Przedszkole niepubliczne „Promyczek”  

z Kłodzka, Zespół Szkolno – Przedszkolny im. Przyjaciół 
Dzieci z Domaszkowa, Przedszkole Miejskie im. Jana Pawła II 
w Stroniu Śląskim. 
Prace - zające, zostały wykonane z różnorodnych materiałów  
i różnymi technikami, efekty można było podziwiać podczas 
wystawy w holu Przedszkola Miejskiego w Stroniu Śląskim 
oraz na stronie internetowej. Jako organizatorzy Marta Kuziel, 
Anna Raś oraz Małgorzata Wontor chcemy podziękować 
SPONSOROM, dzięki którym, każdy uczestnik dostał 
nagrodę, i którzy swoją obecnością uświetnili zakończenie 
konkursu. Wyniki konkursu dostępne na stronie naszego 
Przedszkola. 
Podziękowania dla Nadleśnictwa Lądek Zdrój, Marketu 
Spożywczego „Rema”, a także dla Czarnej Góry Resort. 
 ► Dnia 23 marca 2018r. w Centrum Kultury i Rekreacji w Lądku Zdroju odbyła się V Edycja Międzyszkolnego Konkursu Literackiego. 
Forma: Konkurs Recytatorski; Temat: „Barwny świat lasu”. Organizatorem konkursu jest Liceum Ogólnokształcące im. Andrzeja Zawady  
w Lądku - Zdroju. Nasze przedszkole godnie reprezentowało 3 uczestników z grup starszych. Zuzanna Soroko, która zajęła III miejsce. 
Chrystian Prętki oraz Wojciech Brylski, którzy otrzymali wyróżnienie za uczestnictwo. Serdecznie gratulujemy wszystkim laureatom; 
koordynator przedszkolny: Dorota Brandiuk. 
 ►WIADOMOŚCI Z „BAJLANDII”. 
 ● 7 marca w konkursie recytatorskim „Antologia poezji 
dziecięcej”, który odbył się w Stroniu Śląskim, wzięło udział dziesięcioro 
naszych przedszkolaków. Jedna z uczestniczek, Laura, otrzymała nagrodę 
specjalną Pana Zastępcy Burmistrza Dariusza Chromca. 
 ● 18 marca prawie wszystkie przedszkolaki zaprezentowały 
Wielkanocną bajeczkę podczas Stołów Wielkanocnych w CETiK-u  
w Stroniu Śląskim.  
 ● 23 marca w Lądku Zdroju odbył się konkurs recytatorski 
„Barwny świat lasu” w ramach Międzyszkolnego Konkursu Literackiego. 
Nasze przedszkole reprezentowały trzy uczestniczki. Jedna z nich zajęła  
I miejsce w kategorii przedszkola, a kolejna otrzymała nagrodę specjalną 
Nadleśnictwa Lądek Zdrój.  
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● 5 kwietnia obchodziliśmy „Zielony Dzień – Dzień Lasu”. 
● 11 kwietnia dzieci były na wycieczce w gospodarstwie wiejskim  
i oglądały zagrodę kóz, a w niej młode, niedawno urodzone koźlęta. 
Przedszkolaki były zachwycone i wcale się nie bały zwierząt, nawet 
próbowały karmić je sianem. 



Jacek M 

 

• W połowie marca gościliśmy grupę Społecznego 
Stowarzyszenia wolontariuszy Fryzji Wschodniej – 
Emslande, którzy aby dojechać do Stronia Śląskiego muszą 
pokonać tirem i dwoma busami 1100 km trasy, którymi 
przywożą do Stronia Śląskiego żywność, słodycze, sprzęt 
rehabilitacyjny oraz odzież. Aby podkreślić rangę tejże 
długoletniej pomocy musimy wspomnieć o tym, że 
wolontariusze, którzy oferują nam swoje wsparcie są 
osobami niepełnosprawnymi. Całą akcją koordynuje Radna 
Stronia Śląskiego Gabriela Janiszewska. W tym roku oprócz 
samych wolontariuszy przyjechał również Burmistrz 
miejscowości z której pochodzą, aby m.in. poznać szczegóły 
przeprowadzania dystrybucji artykułów, który nam przeka-
zują. Produkty trafiają do nas - krwiodawców oraz do mieszkańców lokalnej 
społeczności. Kolejna wizyta wolontariuszy planowana jest w połowie października. 
• Od 16 do 19 marca w Kołobrzegu odbyły się XXII Mistrzostwa Polski w Szachach 
Honorowych dawców krwi. Organizatorem tegorocznych rozgrywek był Klub HDK 
„Dozamel” Wrocław. Turniej rozgrywany jest systemem szwajcarskim opartym na 
rankingu (kojarzenie komputerowe) na dystansie 11 rund, 15 + 3 dla zawodnika na 
całą partię. Udział wzięło 12 drużyn, uczestników 40.  Klub HDK  PCK „Brylant” 
zajął drużynowo 8 miejsce, natomiast indywidualnie wyniki wyglądają następująco: 
21 Sulicki Piotr, 23 Wojak Sławomir, 25 Jankowski Robert, 34 Antoni Cygan.  
• 26 maja na strzelnicy MOKiS-u w Dusznikach Zdroju – Arena – Jamrozowa Polana 
odbędzie się jak co roku Ogólnopolska Spartakiada Krwiodawców w Sportach 
Obronnych. Organizatorem jest Stowarzyszenie HDK RP w Szczytnej. Konkurencje będą następujące: strzelanie z karabinka kbks, strzelanie  
z karabinka pneumatycznego, strzelanie z pistoletu pneumatycznego, turniej łuczniczy. Regulamin znajduje się w klubie. Chętnych 
oczekujemy. Cała ta impreza ma charakter pikniku, mogą brać udział całe rodziny lecz drużyny muszą być trzy osobowe. W naszym klubie 
koordynatorem jest Antoni Cygan, tel. kontaktowy 665 767 507. 
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  mgr Elżbieta Kordas,  pedagog, Certyfikowany Specjalista Terapii Uzależnień 

 
 

Urząd Miejski w Stroniu Śląskim ul. Kościuszki 55, 57-550 Stronie Śląskie  
tel. (74) 811-77-11, fax. (74) 811-77-32,  www.stronie.pl, e-mail: gmina@stronie.pl 

RAPORT MIESIĘCZNY Z DZIAŁALNOŚCI PUNKTU INFORMACYJNO-KONSULTACYJNEGO  
W STRONIU ŚLĄSKIM ZA MIESIĄC MARZEC 2018  

CO SŁYCHAĆ W KLUBIE HDK „BRYLANT”?  

   W miesiącu marcu 2018 roku odbyło się 5 spotkań Grupy Wsparcia dla Osób  
z Problemem Alkoholowym. Przeciętnie w spotkaniu uczestniczyło 5 osób. 
Spotkania Grupy Wsparcia odbywają się systematycznie w każdy poniedziałek 
i środę, w godzinach od 17.00 – 20.00. 
W każdy wtorek miesiąca w Punkcie Informacyjno – Konsultacyjnym  
w godzinach od 17.00 do 20.00 mieszkańcy Miasta i Gminy Stronie Śląskie 
mogą korzystać z poradnictwa w zakresie problemu uzależnień oraz 
przeciwdziałania przemocy domowej. 
W omawianym okresie w Punkcie Informacyjno - Konsultacyjnym udzielono  
9 porad dotyczących:  
 
• możliwości podjęcia terapii odwykowej w placówkach stacjonarnych, 
• motywowania do udziału w Grupie Wsparcia dla Osób Uzależnionych, 
• motywowania do udziału w Grupie Wsparcia dla Rodzin Osób Uzależnionych, 
• pomocy w sporządzaniu stosownych pism – wniosków o nałożenie obowiązku 
 leczenia odwykowego skierowane do Komisji Rozwiązywania Problemów 
 Alkoholowych, 
• wspierania w utrzymaniu wczesnej abstynencji – porady te dotyczyły osób, 
 które uczestniczą w zajęciach terapeutycznych dla osób uzależnionych, 
• działań zapobiegających oraz pomocy w radzeniu sobie z nawrotem – porady        
 dotyczyły osób uzależnionych, 

• wsparcia dla członków rodzin oraz osób będących w związkach z pijącymi, 
• problemów związanych z przemocą domową. 

 
We wtorki od 17.00 do 18.00 odbywają się spotkania Grupy Wsparcia dla Rodzin Osób z Problemem Alkoholowym. Obecnie udział 

biorą średnio 3-4 osoby. 
 

W ramach działań Punktu Informacyjno – Konsultacyjnego funkcjonuje Telefon Zaufania 698 908 002 od poniedziałku do środy 
w godzinach 17.00 do 20.00. Można uzyskać tu informacje dotyczące możliwości uzyskania pomocy w sytuacji kryzysowej, przemocy 
domowej, leczenia odwykowego, porad prawnych. 
 
 



PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD: 
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BEZPŁATNE PORADY ZUS 

 

Adres redakcji/wydawcy 
Gmina Stronie Śląskie      

ul. Kościuszki 55,  57- 550 Stronie Śląskie 
Tel. 74 811 77 12  Faks 74  811 77 32      
 Email: biuroburmistrza@stronie.pl 

 

  

BIURO RADNYCH 

 

Burmistrz Stronia Śląskiego 
przyjmuje w sprawach skarg i wniosków 

codziennie od  7:30 - 15:30, 
a we wtorek od 14:00 - 16:00. 

Przewodniczący Rady Miejskiej 
przyjmuje w każdy wtorek od 15:00 - 16:00. 

Przewodniczący Rady Miejskiej - Ryszard Wiktor informuje, 
że biuro czynne jest w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca  

w godz. 16.00 - 17.00 oraz w każdy ostatni poniedziałek 
miesiąca w godz. 9.00 - 10.00 Stronie Śląskie  

ul. Żeromskiego 6 B (piwnica).  
Kontakt telefoniczny 601259900 lub 748141552 

Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania skrótów, zmiany  tytułów, czy 
podtytułów i poprawek stylistycznych oraz odrzucania nadesłanych materiałów 
zgodnie z uchwałą nr XIV/90/15 Rady Miejskiej Stronia Śląskiego z dnia 30 
października 2015 r.   
Nadesłany materiał winien cechować się rzeczowym stylem, zwięzłym językiem 
oraz precyzyjnym i logicznym wywodem  myślowym.   
Prosimy o przesyłanie artykułów najpóźniej do 15 dnia każdego miesiąca na 
jeden z poniższych adresów e-mail: biuroburmistrza@stronie.pl, 
a.zaucha@stronie.pl lub dostarczyć osobiście. 

 

Redaktor naczelny:  
Tomasz Olszewski,  

DTP (layout):  
Agnieszka Zaucha  

W dniu 5 maja  2018 roku  Radni Rady Miejskiej  
Stronia Śląskiego S. DOBROWOLSKI, W. RYCZEK,  

G. JANISZEWSKA, C. NAJDUCH,  M. LASKOWSKA, 
Z. PAKUŁA, R. WIKTOR,   

udzielają  bezpłatnie podstawowych informacji z zakresu ZUS 
( świadczenia ZUS-owskie ) w Biurze Radnego  

ul. Żeromskiego 6 B w Stroniu Śląskim. 
Wizyty prosimy uzgadniać pod nr tel. 601 259 900. 

Magdalena Laskowska, Wiesław Ryczek i Zdzisław Pakuła, 
zapraszają w sprawach samorządowych do Biura przy  

ul. Morawka 31 (przychodnia zdrowia obok Apteki Słoneczna)  
w każdy pierwszy wtorek miesiąca w godzinach 1630- 1730 

     • 8 maja 2018 roku dyżur w biurze pełni  
              Pani Magdalena Laskowska. 

Biuro Miłosza Węgrzyna,  
Radnego Rady Miejskiej Stronia Śląskiego, 
 czynne w każdy pierwszy piątek miesiąca,  

od godz. 16.00 do 17.00  przy ul. Krótkiej 3B  
w Stroniu Śląskim. 

BIURO RADNEGO  

 PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ 
ZAPRASZA 

  

 

     REDAKCJA INFORMUJE, ŻE BIULETYN SAMORZĄDOWY GMINY STRONIE 
ŚLĄSKIE -”NOWINKI STROŃSKIE” JEST DOSTĘPNY RÓWNIEŻ NA STRONIE 
INTERNETOWEJ POD ADRESEM: www.stronie.pl  → zakładka „aktualności”→ 
zakładka „Nowinki Strońskie” - Biuletyn Samorządowy.  

LI SESJA RADY MIEJSKIEJ ODBĘDZIE SIĘ  
27 KWIETNIA 2018 R. O GODZINIE 10.00  

W SALI KONFERENCYJNEJ URZĘDU MIEJSKIEGO  
W STRONIU ŚLĄSKIM 

Przewodniczący Rady Miejskiej - Ryszard Wiktor  
 

  ZAPROSZENIE NA 
SPOTKANIE 

 
Radni Rady Miejskiej  

Stronia Śląskiego 
Magdalena Laskowska, 

Zdzisław Pakuła  
i Wiesław Ryczek 

zapraszają mieszkańców  
na spotkanie poświęcone sprawom samorządowym 

9 maja 2018 roku (środa) o godzinie 1700 
w budynku przy ul. Klonowej 14,  

„Lew Jaskiniowy”(dawne przedszkole na Morawce) 
Program spotkania: 

- przedstawienie sprawozdania z dotychczasowej 
działalności, 

- sprawy bieżące, wnioski i uwagi mieszkańców. 
 
 

1.Otwarcie sesji. 
2. Ustalenie porządku obrad. 
3. Przyjęcie protokołu z XLIX i L sesji Rady Miejskiej Stronia 

Śląskiego. 
4. Uroczyste wręczenie nagrody Burmistrza Stronia Śląskiego za 

osiągnięcia w dziedzinie upowszechniania i ochrony kultury 
materialnej na obszarze Gminy Stronie Śląskie. 

5. Ocena stanu bezpieczeństwa na terenie Gminy Stronie Śląskie. Ocena 
funkcjonowania Straży Miejskiej oraz Policji. 
Temat przygotuje Komisja Infrastruktury i Porządku Publicznego. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Stronie Śląskie 
na 2018 rok – projekt nr 1. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XLVI/291/17  
w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stronie 
Śląskie na lata 2018 – 2022 – projekt nr 2. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany 
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego miasta i gminy Stronie Śląskie w granicach części 
obrębu miejscowości Stara Morawa – projekt nr 3. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia aktualizacji założeń do planu 
zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta 
i Gminy Stronie Śląskie na lata 2018-2033 – projekt nr 4. 

10.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia aktualizacji planu gospodarki 
niskoemisyjnej Gminy Stronie Śląskie – projekt nr 5. 

11.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad 
ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych – 
projekt nr 6. 

12.Przyjęcie obwieszczenia w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego 
uchwały Nr XXX/251/13 Rady Miejskiej Stronia Śląskiego z dnia 
29 kwietnia 2013 roku w określenia zasad nabycia, zbycia 
i obciążania nieruchomości będących własnością Gminy Stronie 
Śląskie oraz ich wydzierżawiania i najmu na okres dłuższy niż trzy 
lata – projekt nr 7. 

13.Sprawozdanie Burmistrza Stronia Śląskiego z bieżącej działalności w 
okresie między sesjami. 

14.Interpelacje radnych. 
15.Zapytania i wolne wnioski. 
16.Sprawy bieżące Rady Miejskiej. 


